SAF-330 serien för golv placering och tak montage.
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Utmärkande egenskaper.
Tre fläkthastigheter.
Låg ljudnivå.
Lätt att flytta för snabb placering där ren luft är ett krav.
Förbättrar luftkvaliteten upp till 99%.
Byggd för kontroll av luftburen smitta.
Programmerbar digital kontrollpanel.
Intelligent övervakning av filtrets föroreningsgrad.

SAF-330-serien är avsedd för stora bostadsområden.
Påverkar välbefinnandet och förbättrar andning luftrenaren är synonymt för god luftkvalité bra välbefinnande
och komfort. Eftersom ljudnivåen är låg, renas luften nästan helt obemärkt. Luftrenaren är tillverkad av hög
kvalitet och enastående prestanda gör det till en attraktiv och pålitlig produkt. Med en specielle
monteringssats monteras luftrenaren enkelt på väggar och tak, eller, på hjul så att luftrenaren enkelt kan
flyttas från ett rum till ett annat utan att behöva lyftas. Levereras som standard med fjärrkontroll.
NATURAL SYSTEMS ®
Tekniken ger den mest kompletta och avancerade luftbehandlingssystem som finns i mobila
filteringsmoduller med tanke på atmosfären innehåller ett varierande antal föroreningskällor med
RIVITALIZZATORE ® kan man dagtid eller nattetid välja vilken funktion du vill ha. Det kan kontrollera och
styra alla faser som krävs för att uppnå optimal luftkvalitet automatiskt. Dagtid växlar reningssteget
luftrenaren med jämna mellanrum, och under natten endast grundflöde. Kontrollpanelen visar funktioner som
är i drift, och rapporterar eventuella fel eller när underhåll krävs. Om filtrering inte är idealisk dagtid,
aktiveras systemet automatiskt och ventilation avaktiverar alla andra funktioner. RIVITALIZZATORE ® är
idealisk för väntrum, konferensrum, kontor, villor och lägenheter där du vill uppleva luftkvaliteten
AQ1 (luftkvalitet 1)
Teknisk information
Flöde (m3/h)
Ljud (dBa)
Dimensioner
Spänning
Effekt
Vikt
Automatisk kontroll av joniseringen dagtid
Dosering av negativa joner nattetid
Reduktion av luftburna bakterier dagtid
Reduktion av luftburna bakterier nattetid
Kontroll av elektromagnetiska fälten
Ozon generering
Toleranser
Aktivering av funktionerna med hjälp av IR fjärrkontroll
Automatisk omstart efter ett strömavbrott
LED knappar
Larm för underhål av filterna & driftfel
Filtervakt vid högt tryckfall över filtret
Garanti på elektroniska komponenter
Vid fläkthastighet steg 1/2/3 uppnås filtrerings prestanda (PM2,5)

Postadress
Scandinavian Air Filtration AB
Mörshögsvägen 7
253 56 Mörarp
Sweden
.se

e-post.harry@safab

1400-3400
43-54
1320x303x468
230-50/60
190w
54 kg
-77%
-92%
-99%
> 0,1 ppm

3 år
99% / 98% / 96%
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