
PLAN HIGIENY

POMIESZCZENIA
POWIERZCHNIA
POMIESZCZENIA

WYSOKOŚĆ 
POMIESZCZENIA

URZĄDZENIE
PRZYKŁADOWE 

ZANIECZYSZCZENIA

biura, lokale usługowe,
obszary wewnętrzne

do 100 m2 2,5 m AF 100

drobne cząsteczki, 
bakterie, lotne związki 
organiczne, drobny pył, 

alergeny

FILTR

RODZAJ FILTRA UNIWERSALNY ANTYSMOGOWY TVOC ANTYALERGICZNY ZDROWOTNY

Pow. filtracyjna 5 m2 6,4 m2 5 m2 6,4 m2 5 m2

CADR cząsteczki 720 m3/h 780 m3/h 500 m3/h 152 m3/h 720 m3/h

CADR formaldehyd 302 m3/h 340 m3/h 304 m3/h

CCM cząsteczki P4 P4 - - P4

CCM formaldehyd F4 - F4 - F4

Amoniak +

KÄRCHER AF 100

DANE TECHNICZNE OPIS PRODUKTU

zasilanie 110-240 V
Oczyszczacz powietrza AF 100, dzięki 5 opcjom filtrowania usuwa 
wielu rodzajów zanieczyszczeń (bakterie, lotne związki organicz-
ne, drobny pył, alergeny).
Wyposażony w laserowy czujnik pomiaru jakości powietrza – jego 
wynik wyświetlany jest na kolorowym diagramie (niebieski = bar-
dzo dobra, zielony = średnia, czerwony = zła).
Panel dotykowy ułatwia sterowanie (kontrola mocy wentylatora, 
tryb automatyczny, tryb nocny). Zintegrowany wyświetlacz po-
kazuje poziom pyłu zawieszonego PM 2.5 w pomieszczeniu oraz 
poziom zużycia filtra.
W trybie automatycznym wentylator dostosowuje się do zmierzo-
nej jakości powietrza. W przypadku konieczności wymiany filtrów 
użytkownik może je z łatwością wymienić.

częstotliwość 50-60 Hz

min. poziom hałasu 30 dB(A)

maks. poziom hałasu 48 dB(A)

moc 80 W

wydajność do 100 m2

efektywność 
usuwania 
cząsteczek

99,98%

Filtr wstępny AF 100 jest zmywalny. Zalecane jest regularne czyszczenie filtra wstępnego z użyciem odkurzacza lub wody.

Wskaźnik zużycia filtra , umieszczony poniżej wskaźnika jakości powietrza, pokazuje pozostały czas pracy w %. Dwa pojedyncze filtry muszą 
być wymieniane równocześnie (z obu stron).

Szacowana żywotność filtra wynosi 12 miesięcy (tryb niskiej prędkości: 8 h/doba) lub 4 miesiące, jeśli AF 100 będzie pracować bez przerw 
(24 h/doba). Rzeczywista żywotność filtra zależy także od jakości filtrowanego powietrza. Filtry w oczyszczaczu AF 100 należy wymieniać 
regularnie, zgodnie ze wskazaniami wskaźnika zużycia filtra, aby zagwarantować jakość powietrza w pomieszczeniach.

INFORMACJE NA TEMAT FILTRÓW

Kärcher oferuje profesjonalne doradztwo produktowe w całej Polsce, w salonach sprzedaży sieci Kärcher Center i u autoryzowanych partnerów handlowych.
Zapraszamy Państwa do najbliższego salonu – pełna informacja na karcher.pl

Kärcher Sp. z o.o., 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140


