AF 100
Για βέλτιστη ποιότητα αέρα σε δωμάτια μέχρι 100 m²: Ο κινητός καθαριστής αέρα AF 100 με ακριβή αισθητήρα λέιζερ, αυτόματο τρόπο
λειτουργίας και πολλαπλούς τύπους φίλτρων για διαφορετικές εφαρμογές.

Αριθμός παραγγελίας

1.024-810.0

Τεχνικά Στοιχεία

Εξοπλισμός
Προφίλτρο



Στάθμη ηχητικής πίεσης

dB(A)

min. 26 – max. 48

Φίλτρο ενεργού άνθρακα



Κατάλληλο ύψος δωματίου*

m²

έως και 100

Παγκόσμια λύση



Ρυθμός ροής του αέρα**

m³/h

έως και 750

Σύστημα διπλού φίλτρου



0,3 µm < 99,9 % / 0,1 µm < 99,9 %

Ένδειξη αλλαγής φίλτρου



Ένδειξη ποιότητας αέρα




Απόδοση φίλτρου ανάλογα με το
μέγεθος των σωματιδίων

4054278312088

Τρέχων τύπος

Ph / V / Hz

1 / 220 – 240 / 50 – 60

Ονομαστική ισχύς εισόδου

W

max. 80

Λειτουργία της συσκευής με
λειτουργία αφής

Βάρος χωρίς τα εξαρτήματα

kg

11,3

Αυτόματη λειτουργία



Βάρος συμπεριλαμβανόμενη η
συσκευασία

kg

17,2

Νυχτερινή λειτουργία



Διαστάσεις (L × W × H)

mm

380 × 380 × 713



Κυλίνδρους
Μήκος καλωδίου



Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

m

2,25
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■ Διαφορετικά φίλτρα για οποιαδήποτε εφαρμογή
■ Ακριβής μέτρηση ποιότητας αέρα με βάση αισθητήρες
■ Οι ισχυροί κύλινδροι εξασφαλίζουν εξαιρετική κινητικότητα

Συμπαγής σχεδιασμός με υψηλή
κινητικότητα

■ Ειδικά φίλτρα για την εξάλειψη βακτηρίων,

■ Εύκολη κίνηση μεταξύ των δωματίων χάρη στους

αλλεργιογόνων, οσμών και πτητικών οργανικών
ενώσεων.

ανθεκτικούς κυλίνδρους της μονάδας.

Ισχυρός κινητήρας για δωμάτια έως 100μ²
■ Ανεμιστήρας με τρία επίπεδα ταχύτητας.
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Πέντε πλάκες φίλτρου για διάφορες
εφαρμογές

ΕΞΑΡΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ AF 100 1.024-810.0
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Αριθμός
παραγγελίας
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Περιγραφή

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΌΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΉΣ ΑΈΡΑ
Σετ φίλτρων γενικής χρήσης AF100 2x

1

2.863-029.0

Εξαιρετικά αποτελεσματικό, standard ενσωματωμένο σετ φίλτρων γενικής χρήσης (HEPA 11 i.a.w. EN 1882:1998) για 
το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100. Απομακρύνει αξιόπιστα διάφορες επιβλαβείς ουσίες από τον αέρα της
ατμόσφαιρας.

Σετ φίλτρων λύσης κατά των αλλεργιών AF100 2x

2

2.863-030.0

Το σετ φίλτρων Allergy Solution για τα συστήματα καθαρισμού αέρα AF 100 αποτελεί ιδανική λύση φιλτραρίσματος
για άτομα με αλλεργίες. Περιεχόμενο συσκευασίας: 2 φίλτρα.



Σετ φίλτρων TVOC AF100 2x

3

2.863-032.0

Αποτελεσματικό σετ φίλτρων TVOC για το σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher. Απομακρύνει αξιόπιστα
πτητικές οργανικές ενώσεις όπως η φορμαλδεΰδη από τον ατμοσφαιρικό αέρα.



Σετ φίλτρων λύσης κατά της αιθαλομίχλης AF100 2x

4

2.863-033.0

Έχει σχεδιαστεί για χρήση στο σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher για μέρη με υψηλό επίπεδο μόλυνσης
από λεπτή σκόνη: το σετ φίλτρων αιθαλομίχλης απομακρύνει με ασφάλεια τα λεπτά σωματίδια σκόνης, το όζον και
τον καπνό των τσιγάρων από τον αέρα της ατμόσφαιρας.



Σετ φίλτρων λύσης υγείας AF100 2x

5

2.863-034.0

Ενδείκνυται για χρήση στο σύστημα καθαρισμού αέρα AF 100 της Kärcher σε ιατρικά περιβάλλοντα και για άτομα με
ευάλωτο ανοσοποιητικό σύστημα: ένα σετ φίλτρων υγείας που φιλτράρει αποτελεσματικά τους σπόρους μυκήτων και
τα βακτήρια στον αέρα της ατμόσφαιρας.



Σετ φίλτρων HEPA 14 Solution

6

2.863-035.0

Για την επανατοποθέτηση του συστήματος καθαρισμού αέρα AF 100 με σκοπό την επίτευξη βέλτιστου
φιλτραρίσματος HEPA: Σετ φίλτρων HEPA 14 Solution. Κάθε φίλτρο HEPA 14 ελέγχεται χωριστά και πιστοποιείται
σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 1822.



Σετ φίλτρων υψηλής προστασίας High Protect 13
Solution.

7

2.863-038.0

Σετ φίλτρων High Protect 13 Solution για την επανατοποθέτηση του συστήματος καθαρισμού αέρα AF 100. Εξαλείφει 
όχι μόνο τα αερολύματα αλλά και απομακρύνει αξιόπιστα παθογόνα, όπως βακτήρια και ιούς, από τον αέρα του
δωματίου.

 Διαθέσιμα εξαρτήματα
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 Περιλαμβάνεται στη συσκευασία

