PURE & CLEAN
PREDNOSTI









Nova in izboljšana PATENTIRANA celica ActivePure® uniči
99% vseh kontaminantov na površini in v zraku
Uporablja ekskluzivno kombinacijo tehnologij, vključno z
generatorjem pozitivnih, negativnih in RF ionov, filtri boljši od
HEPA filtrov, filtri aktivnega oglja ter lastniško ActivePure®
tehnologijo
Zmanjšuje alergene v zraku, ki lahko sprožijo simptome astme
in alergij
Čisti površine in zrak, odstranjuje hlapne organske spojine, dim
in vonjave
Osveži zrak in odstrani vonjave brez uporabe ozona
Prenosna, namestitev ni potrebna
Uporablja le 43 vatov električne energije ... manj kot običajna
žarnica!

KAKO DELUJE







Tehnologija ActivePure® uporablja svetlobne valove in
katalitični postopek za proizvodnjo superoksida in hidroperoksidov, ki uničijo onesnaževalce v zraku in na površinah
V notranjosti naprave je UVC svetloba visoke intenzitete, ki
izkorišča enake oksidacijske in ionizacijske lastnosti kot
naravna sončna svetloba
Certifikat »Space Technology« je zasnovan z namenom
čiščenja in zaščite stalno zaprtih prostorov
Tehnologija ActivePure® je bila preizkušena v neodvisnih
laboratorijih. Dokazano je učinkovita v boju proti bakterijam,
virusom, plesnim in glivam na površinah in v zraku

EDINSTVENE LASTNOSTI









Pozitivna, negativna in RF ionska generacija, filtri boljši od
HEPA filtrov in filtri aktivnega oglja
Opremljen s petimi hitrostmi ventilatorja
LCD zaslon
Opomnik o vzdrževanju
Zamenljive celice ActivePure®
Odstranljiva zadnja rešetka
Univerzalno napajanje s kabli

SPECIFIKACIJE:
Aerus Pure &
Clean

00746 Model: A1040A

Celica
ActivePure®

2 celici že vključeni

Elektrika
Mehanika
Dimenzije
Teža
Delovna
temperatura
Pokritost
Garancija

Poraba energije: 43 vatov
Vhodna napetost: 100 ~ 240 VAC;
Zunanje napajanje 50/60 Hz;
Enosmerni tok 24 voltov; 1,5 ampera maks
Nominalna hitrost pretoka zraka: 40-60 CFM*
25,4cm V x 25,4cm D X 30,48cm Š
3,62kg
Od 340C do 100 0C
do 100m2
Neomejena garancija
* CFM = Cooling Fan Module (hladilni ventilator model)

CILJNI KUPEC






Zdravstvene ustanove, domovi za ostarele, šole ali katere koli
druge ustanove, s potrebo po kakovostnem, čistem zraku v
zaprtih prostorih
Ljudje, ki trpijo za alergijami in astmo
Ljudje z občutljivim imunskim sistemom
Vsi, ki dajejo poudarek na kakovost notranjega okolja in lastno
zdravje

Tehnologija ActivePure®, vgrajena v vsak Beyond Guardian Air, temelji na različici
prvotno razvite tehnologije za uporabo na Mednarodni vesoljski postaji in je priznana
kot ekskluzivna certificirana tehnologija »Space Technology« v svoji kategoriji.

