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Aina puhdasta ilmaa
itsepuhdistuvalla 6-vaiheisella ilmanpuhdistusjärjestelmällä

Philipsin ilmanpuhdistimessa on kehittynyt ja innovatiivinen 6-vaiheinen ilmanpuhdistusjärjestelmä, joka

poistaa ja steriloi haitalliset tekijät. Aktiivihappi puhdistaa zeoliittisuodatinta jatkuvasti varmistaen loistavan,

pitkäkestoisen tuloksen.

Suodatin on jatkuvasti toimintakykyinen

Zeoliittisuodatin puhdistuu aktiivihapen ansiosta itsestään

Suoristuskyky säilyy jopa 5 vuotta

Ainutlaatuinen tekniikka erittäin kosteisiin olosuhteisiin (>90 %)

Puhdas sisäilma

3-vaiheinen ElectroClean-suodatin poistaa yli 99 % hiukkasista

2-vaiheinen zeoliittisuodatin poistaa tehokkaasti kaasut ja hajut

Bakteerien ja virusten välitön sterilointi

Suositeltava huonekoko
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Kohokohdat

Itsepuhdistuva zeoliittisuodatin

Koronavarauslaitteen luoma aktiivihappo

läpäisee zeoliittisuodattimen, jossa se

hapettaa vangitut kaasut ja tekee ne

vaarattomiksi. Tämän prosessin ansiosta

zeoliittisuodatin puhdistuu jatkuvasti ja sitä voi

käyttää useiden vuosien ajan.

Kestävää suorituskykyä

6-vaiheisen ilmanpuhdistusjärjestelmän

suorituskyky säilyy jopa 5 vuotta.

Ainutlaatuisen avoimen rakenteen ansiosta 3-

vaiheisen ElectroClean-hiukkassuodattimen

toiminta on jatkuvasti tehokasta. Se pystyy

keräämään hiukkaset tehokkaasti pidempään,

tukkeutumatta. 2-vaiheinen zeoliittisuodatin

vangitsee kaasut ja hajut, jotka aktiivihappi

hapettaa puhdistaen zeoliittisuodatinta

jatkuvasti.

Tekniikka erittäin kosteisiin olosuhteisiin

2-vaiheinen zeoliittisuodatin valmistetaan

korkealaatuisesta zeoliitista, joka vangitsee

tehokkaasti kaasuja ja hajuja, mutta ei

vesimolekyylejä. Tämän ansiosta se pystyy

vangitsemaan kaasuja ja hajuja myös erittäin

kosteissa olosuhteissa (jopa 90 %).

3-vaiheinen hiukkassuodatin

3-vaiheinen ElectroClean-hiukkassuodatin

toimii kolmella tavalla. Ensiksi esisuodatin

kerää suurimmat hiukkaset, kuten

eläinallergeenit (karvat ja kuolleen

ihokudoksen) ja huonepölyallergeenit. Toiseksi

koronavarauslaite aiheuttaa varauksen

esisuodattimen läpäisseisiin hienompiin

hiukkasiin, kuten bakteereihin ja viruksiin.

Kolmanneksi sähköstaattinen saostussuodatin

(Electro-Static Precipitation, ESP) kerää

varaukselliset hiukkaset pinnalleen ja pitää ne

turvallisesti vangittuina. Normaalissa käytössä

taloudellinen ESP-hiukkassuodatin täytyy

vaihtaa vain viiden vuoden välein.

2-vaiheinen kaasu- ja hajusuodatin

2-vaiheisessa korkealaatuisessa

zeoliittisuodattimessa hyödynnetään

kehittynyttä nanoeristettyä katalyyttistä

hapetustekniikkaa (Nano-Confined Catalytic

Oxidization, NCCO). Suodatin vangitsee

monenlaiset kaasut ja hajut ja neutraloi ne

suodattimen läpi kulkevan aktiivihapen avulla.

Perinteisiin aktiivihiilisuodattimiin verrattuna

korkealaatuinen zeoliittisuodatin toimii

luotettavammin eri kosteusolosuhteissa, ja

koska aktiivihappi puhdistaa sitä, sen käyttöikä

on jopa 5 vuotta.

Bakteerien ja virusten sterilointi

Koronavarauslaitteen luoma aktiivihappi

steriloi ESP-hiukkassuodattimeen vangitut

haitalliset bakteerit ja virukset.

Suositeltava huonekoko

Suositeltava huonekoko
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Tekniset tiedot

Muotoilutiedot

Tuotteen mitat (L x S x K): 481 x 220 x

490 mm

Tuotteen paino: 7,9 kg

Varaosat

ESP-hiukkassuodatin: AC4108

Zeoliittikaasusuodatin: AC4118

Vuorovaikutteisuus

Taajuus: 50/60 Hz

Jännite: 220–240 V

Käyttöääni: <47 (vastaa JIS-standardia) dB

Tehollinen alue: jopa 40 m²

Käyttötilan suhteellinen kosteus: 20–90 %

Virrankulutus: 65 (220–240 V, suuri

nopeus) W

Virtajohto: 1,8 m

Suorituskyky

CADR: >128 ft³/min

Kaasun poiston tehokkuus: >99 (käytettäessä

suurella nopeudella yli 3 minuuttia 1

kuutiometrin kokoisessa laatikossa) %

Hiukkasten poiston tehokkuus: >99

(hiukkaskoko 0,02–10 µm) %

Tärkeimmät tekniset tiedot

Käyttölämpötila: 5–40 °C
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