AERAMAX PRO AM III

4 VENTILATOR SNELHEDEN MET EEN LUCHTOPBRENGST VAN 374 M3/H

SPECIFICATIES

FILTRATIE

Model:

AM III

Afmetingen

499 x 531 x 228 mm (19.6 x 20.9 x 9 in.)

Gewicht
(incl. Filters)

9.07 kg (20 lbs.)

Luchtopbrengst 4 snelheden

129-190-238-374 m3/h

Geluidsniveau fan speed (dB)

39-46-51-64

Elektrische aansluiting :

220-240V (1Ph)

Energie verbruik :

175W

Veiligheid certificaat

UL

Motor

Motor een elektro motor, gesloten
koolborstelvrije dc motor, thermisch
beveiligd, ontworpen voor laag
geluidsniveau en langdurig, onafgebroken
hoog toerental.

Lucht in- en uitlaat

onder/boven

Controle paneel

Touch paneel, van binnenuit bereikbaar

Behuizing

UV gestabiliseerd ABS

Bedrijfstemperatuur/ rel.
Vochtigheid

5-40 Gr. C/ 60%

Bereik

28 – 65m²
Hoge concentratie vervuiling:
• 28m² / 5 luchtwisselingen per uur
Gemiddelde concentratie vervuiling:
• 37m² / 3,5 luchtwisselingen per uur
Lage concentratie vervuiling:
• 65m² / 2 luchtwisselingen per uur
(Plafondhoogte 2,75 meter en de hoogste
ventilatorstand)

AFMETINGEN

Het actief koolfilter adsorbeert een scala
aan chemische vervuilers en geuren. Het
voorfilter elimineert grove deeltjes en
helpt de levensduur van de andere filters te
verlengen. Gemiddelde levensduur van deze
filters is ongeveer 6 maanden.

Hoofdfilter (HEPA)

Het HEPA (high efficiency filter) heeft een
efficiency van 99,97% voor deeltjes met een
afmeting van 0,3 Micron en voorzien van
een anti-microbiologische laag. Voorzien
van lekkage vrije afdichtingsrubbers.
Gemiddelde levensduur ongeveer 2 jaar.

Ionisator

De laatste deeltjes worden elektrisch
geladen door positieve en negatieve
ionen en bevordert de filtratie efficiency.
Bovendien worden bacteriën, virussen en
schimmelsporen hierdoor inactief.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN
EnviroSmart™ Sensor

Intelligente sensoren passen het systeem
automatisch aan zodat prestatie en
energieverbruik optimaal geregeld worden.

Vandalisme bestendig

Versterkte behuizing, afsluitbaar
toegangspaneel, geïntegreerd controle
paneel. Geen toegang tot de ophang
constructie.

Vervanging filters indicatie
lampjes

Lichten op zodra het HEPA en actief koolfilter
vervangen dienen te worden.

Garantie

5 jaar.

KLEUREN
226,5mm (9”)

499mm (19,6”)

531mm (20,9”)

499mm (19,6”)

Actief koolfilter met voorfilter

Wit
Item #: 9434201

Antraciet
Item #: 9434401

RVS
Item #: 9433401

Bel voor andere kleur opties met
customer service

AERAMAX PRO AM IV

2 MOTOREN MET EEN LUCHTOPBRENGST VAN 748 M3/H

SPECIFICATIES

FILTRATIE

Model:

AM IV

Afmetingen

499 x 881 x 228 mm (19.6 x 34.7 x 9 in.)

Gewicht
(incl. Filters)

15.88 kg (35 lbs.)

Luchtopbrengst 4 snelheden

129-190-238-374 m3/h

Geluidsniveau fan speed (dB)

39-46-51-64

Elektrische aansluiting :

220-240V (1Ph)

Energie verbruik :

200W

Veiligheid certificaat

UL

Motor

Motor 2 motoren, gesloten koolborstelvrije
dc motor, thermisch beveiligd, ontworpen
voor laag geluidsniveau en langdurig,
onafgebroken hoog toerental.

Lucht in- en uitlaat

onder/boven

Controle paneel

Touch paneel, van binnenuit bereikbaar

Behuizing

UV gestabiliseerd ABS

Bedrijfstemperatuur/ rel.
Vochtigheid

5-40 Gr. C/ 60%

Bereik

56 - 130 m²
Hoge concentratie vervuiling:
• 56m² / 5 luchtwisselingen per uur
Gemiddelde concentratie vervuiling:
• 74m² / 3,5 luchtwisselingen per uur
Lage concentratie vervuiling:
• 130m² / 2 luchtwisselingen per uur
(Plafondhoogte 2,75 meter en de hoogste
ventilatorstand)

AFMETINGEN

Het actief koolfilter adsorbeert een scala
aan chemische vervuilers en geuren. Het
voorfilter elimineert grove deeltjes en
helpt de levensduur van de andere filters te
verlengen. Gemiddelde levensduur van deze
filters is ongeveer 6 maanden.

Hoofdfilter (HEPA)

Het HEPA (high efficiency filter) heeft een
efficiency van 99,97% voor deeltjes met een
afmeting van 0,3 Micron en voorzien van
een anti-microbiologische laag. Voorzien
van lekkage vrije afdichtingsrubbers.
Gemiddelde levensduur ongeveer 2 jaar.

Ionisator

De laatste deeltjes worden elektrisch
geladen door positieve en negatieve
ionen en bevordert de filtratie efficiency.
Bovendien worden bacteriën, virussen en
schimmelsporen hierdoor inactief.

KENMERKENDE EIGENSCHAPPEN
EnviroSmart™ Sensor

Intelligente sensoren passen het systeem
automatisch aan zodat prestatie en
energieverbruik optimaal geregeld worden.

Vandalisme bestendig

Versterkte behuizing, afsluitbaar
toegangspaneel, geïntegreerd controle
paneel. Geen toegang tot de ophang
constructie.

Vervanging filters indicatie
lampjes

Lichten op zodra het HEPA en actief koolfilter
vervangen dienen te worden.

Garantie

5 jaar.

KLEUREN
226.5mm (9”)

499mm (19,6”)

881mm (34,7”)

499mm (19,6” )

Actief koolfilter met voorfilter

Wit
Item #: 9435201

Antraciet
Item #: 9435401

RVS
Item #: 9451001

Bel voor andere kleur opties met
customer service

