
Temiz hava sistemi

AC4052

Evde temiz hava - Her zaman
6 aşamalı CleanAir Sistemi ile

Temiz hava

Temiz hava için 6 aşamalı CleanAir Sistemi

3 aşamalı ElectroClean sistemi, tüm partikülleri yükler ve tutar

Aktif oksijen, kirliliğe yol açan maddeleri sterilize eder ve filtreyi yeniler.

2 aşamalı FreshAir sistemi, gaz ve kokuları etkili şekilde giderir



Temiz hava sistemi AC4052/00

Özellikler Teknik Özellikler

6 aşamalı CleanAir Sistemi

Gelişmiş ve yenilikçi 6 aşamalı CleanAir

Sistemi, en küçük parçacıklar ve gaz ve

kokuların büyük kısmını giderir ve sterilize eder.

* 3 aşamalı ElectroClean filtreleme sistemi,

parçacıkları etkili şekilde giderir * 2 aşamalı

FreshAir filtreleme sistemi, gaz ve kokuları

giderir * Aktif oksijen, tutulan parçacıkları

sterilize eder ve zeolit filtreyi sürekli

yenileyerek, uzun süren mükemmel performans

sağlar

3 aşamalı ElectroClean filtreleme sistemi

3 aşamalı ElectroClean filtreleme sistemi, üç

şekilde çalışır. * İlk olarak ön filtre, kıl, hayvan

tüyü ve ev tozu gibi alerjenleri tutar. * İkinci

olarak, bakteri ve virüsler dahil ön filtreden

geçen daha küçük parçacıklara, Corona Alan

Yükleyici tarafından yüklenir. * Üçüncü olarak

ise, Elektrostatik Çökelti (ESP) filtresi, bu yüklü

parçacıkları yüzeyine çeker ve güvenli bir

şekilde tutar. Ortalama kullanımla, uygun

maliyetli ESP filtresinin yaklaşık beş yılda bir

değiştirilmesi gerekir.

Aktif oksijen

Corona Alan Yükleyici tarafından üretilen aktif

oksijen, Elektrostatik Çökelti (ESP) filtresinde

tutulan bakteri ve virüs gibi zararlı mikropları

sterilize eder. Ardından, zeolit filtreden geçer;

burada tutulan gazları oksitleyerek bunları

zararsız hale getirir. Bu işlem sayesinde, zeolit

filtre sürekli olarak yenilenir ve çalışma ömrü

senelerce uzatılabilir.

2 aşamalı FreshAir filtreleme sistemi

2 aşamalı FreshAir filtreleme sistemi, gelişmiş

Nano Alanda Katalitik Oksitleme (NCCO)

teknolojisini kullanır. Öncelikle, birinci sınıf

zeolit filtre gaz ve kokuların büyük kısmını tutar

ve içinden geçmek suretiyle filtreyi sürekli

olarak yenileyen aktif oksijeni kullanarak

bunları ortadan kaldırır. Bu birinci sınıf zeolit

filtre, klasik aktif karbon filtresine kıyasla farklı

nem koşullarında daha dengeli şekilde çalışır

ve aktif oksijen ile yenilendiğinden, beş yıla

varan kullanım ömrüyle daha uzun bir süre

boyunca dayanabilir.

Teknik Spesifikasyonlar

Voltaj: 220-240 V

Frekans: 50/ 60 Hz

Güç Tüketimi: 34 (220V~, yüksek hızda), 36

(220-240V~, yüksek hızda) W

CADR: > 60 ft³/min

Parçacık giderme etkinliği: > 99 (0,02 - 10

µm parçacık boyutu) %

Gaz giderme etkinliği: > 99 (1m3 kutu içinde 3

dakika yüksek hızda çalışma) %

Önerilen Oda Boyutu: En fazla 20 m²

Çalışma Sıcaklığı: 5 - 40 °C

Çalışma Bağıl Nemi: 20 - 90 %

Gürültü Seviyesi: < 49 (JIS uyumluluğu) dB

Kordon uzunluğu: 1,8 m

Kaplama

Renk - Hava çıkış ızgarası/ Kontrol paneli:

Kristal Gümüş

Renk - Ön Kapak/ Hava giriş ızgarası: Kristal

Gümüş

Renk - Arka Muhafaza: Mat Cezayir Mavisi

Renk - Kontrol düğmesi: Gümüş Mavi

Boyutlar ve ağırlık

Ürün: Yaklaşık Y490 X G281 X D216 mm;

5,0Kg

F Kutusu: Yaklaşık Y575 x G352 x D283 mm;

6,5Kg

Lojistik verileri

CTV: 8834 052 00000

12 NC: 8834 052 00010 (Batı Avrupa), 8834

052 00710 (Çin)

EAN F kutusu: 87 10103 31496 7 (Batı Avrupa),

87 10103 31448 6 (Çin)

Değiştirme

ESP parçacık filtresi: AC4105

Zeolit gaz filtresi: AC4115
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