Elektrostatyczny oczyszczacz powietrza

SERIA 120

wbudowany wentylator wymusza przepùyw powietrza
Seria 120 - komercyjny oczyszczacz powietrza zostaù zaprojektowany specjalnie 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.
Dziêki kompaktowym wymiarom pasuje do standardowego moduùu sufitu podwieszanego o wymiarach 600 x 1200 mm gdzie
200 mm gruboœci zostaje ukryte w suficie a wystaje tylko 42 mm.
Model posiada dwa otwory dla wlotu œwie¿ego powietrza z zewn¹trz o œrednicy 150 mm. Je¿eli te otwory s¹ otwarte,
wentylatory zasysaj¹ do 20% œwie¿ego powietrza z zewn¹trz, które nastêpnie jest mieszane z oczyszczanym powietrzem z
pomieszczenia.

↑ mocowanie na suficie lub œcianie ↑

↑ monta¿ w podwieszanym suficie ↑

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
Wentylator (szt.)
Prêdkoœci pracy wentylatora
Zakres pracy w temperaturach (˚C)
Poziom szumów (dB)
Dùugoœã õ szerokoœã õ gruboœã (mm)
Waga (kg)
Kolor






Zalety:

Seria 120
95
680 – 1020 – 1360
260
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2
2
2
3
od – 5 dî +65
41 - 58 - 65
1144 õ 572 õ 242
36
Koœã sùoniowa

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
Elektrostatyczny Forever Filter® ùatwo wyjmuje siê i myje w wodzie z dodatkiem œrodków myj¹cych
3 lata gwarancji

