Elektrostatyczny oczyszczacz powietrza

HE PLUS

bez wentylatora wymuszaj¹cego przepùyw powietrza
HE Plus – kanaùowy filtr elektrostatyczny jest popularny wœród oczyszczaczy powietrza do systemów centralnej
wentylacji I klimatyzacji. Stosowane s¹ do zbierania i pochùaniania pyùu mikroskopijnego, dymu tytoniowego, kurzu,
alergenów, sierœci zwierz¹t domowych, aerozoli, bakterii, wirusów i innych zanieczyszczen znajduj¹cych siê w
atmosferze.
HE Plus – ùatwy w monta¿u, pasuj¹cy zarówno do poziomych jak i pionowych przewodów wentylacyjnych do pokoi i
pomieszczeñ, gdzie pracuj¹ i odpoczywaj¹ ludzie, a w szczególnoœci do biur, hoteli, sal konferencyjnych, sal
komputerowych, pubów, restauracji, kawiarni, kabin dla pal¹cych, poczekalni oraz jednostek medycznych i
farmaceutycznych itp..
HE Plus – dwa warianty w zale¿noœci od objêtoœci oczyszczanego powietrza: 2380 m3/h lub 3400 m3/h.

Zasada dziaùania:
W filtrach tych wykorzystywana jest zasada przyci¹gania ùadunku dodatniego do ujemnego. Zanieczyszczone powietrze na
pocz¹tku przechodzi przez aluminiowy siatkowy filtr wstêpny, który zatrzymuje du¿e cz¹steczki. Pozostaùe cz¹steczki
trafiaj¹ do silnego pola elektrycznego (sekcja jonizacji), gdzie uzyskuj¹ one ùadunek dodatni. Nastêpnie naùadowane
cz¹steczki trafiaj¹ do sekcji zbieraj¹cej (kolektorowej), skùadaj¹cej siê z du¿ej iloœci naùadowanych ujemnie i dodatnio
równolegùych pùytek. Dodatnio naùadowane pùytki odpychaj¹ naùadowane cz¹steczki, a ujemnie naùadowane pùytki
przyci¹gaj¹ i zbieraj¹ naùadowane cz¹steczki o wymiarach do 0,01 mikrona.
Wtedy wychodz¹ce powietrze jest czyste, œwie¿e i przyjemne do oddychania.

Specyfikacja:

Parametry

Efektywnoœã % standart ASHRAE 52.1
Îbjêtoœã powietrza (m3/h)
Zu¿ycie energi elektrycznej (W)
Zasilanie
Filtr wstêpny (siatka aluminiowa)
Gùówny filtr Forever Filter®
Dodatkowy filtr wêglowy
Opór filtra (Pà)
Czujnik przepùywu powietrza
Zakres pracy w temperaturach (˚C)
Dùugoœã õ szerokoœã õ gruboœã (mm)
Waga (kg)
Kolor







Zalety:

HE Plus 1400

HE Plus 2000

95
900 – 2380
40
230V 50Hz
2
2
opcja
30
v
od –18 do +65
183 õ 635 õ 519
18
Jasnoszary

95
1800 – 3400
48
230V 50Hz
2
2
opcja
30
v
od –18 do +65
183 õ 635 õ 621
20
Jasnoszary

Forever Filter® – oszczêdnoœci w zwi¹zku z tym, ¿e filtr nie wymaga wymiany
Skutecznoœã oczyszczania powietrza do 99% dla cz¹stek do 0,01 mikrona
Posiada zabezpeczenie przed zwarciem i ùukiem elektrycznym
Wbudowany czujnik przepùywu powietrza - odpowiada za wù¹czenie / wyù¹czenie elektrostatycznych moduùów
Elektrostatyczny Forever Filter® ùatwo wyjmuje siê i myje w wodzie z dodatkiem œrodków myj¹cych
3 lata gwarancji

Wymiary

Model
A
B
C
D
E
F
G

HE Plus 1400
514
352
430
572
632
181
545

HE Plus 2000
616
454
532
572
632
181
545

