
ČISTIČKY VZDUCHU

Znečistený vzduch je vždy riziko, od ustáleného 
vzduchu v zasadacej miestnosti až po pachy z 
koberca po peľ. Dôsledkom toho môžu byť 
problémy s koncentráciou, bolesti hlavy, 
upchatý nos a dokonca aj astmatické záchvaty. 
To už nebude problém. Naše nové čističe 
vzduchu AF 100 a AFG 100 produkujú čistý a 
čerstvý vzduch pre vás všade a za každých 
okolností. Vhodný do každého prostriedia.  
Či už do kancelárie, ambulancie, domácnosti...

ČERSTVÝ 
VZDUCH, VŽDY 
A VŠADE.
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AF 100: čerstvý vzduch 
vždy a všade 
Pri súčasnom použiťí 
oboch membránových 
filtrov s aktívnym uhlím 
náš AF 100 odstráni aj 
najhrubší smog vo veľmi 
krátkom čase. Pokiaľ ide 
o kvalitu vzduchu, AF 
100 spoľahlivo signali-
zuje stav ovzdušia prost-
redníctvom svojho dis-
pleja a farebnej indikácie 
na ovládacom paneli.

AFG 100: Vždy čistý vzduch 
AFG 100 vytvára ionizovanú plazmu, cez ktorú 
prechádza vzduch. Elektrostatický náboj najmenších 
častíc sa používa na zachytenie aj vírusov a alergé-
nov. Spolu s predfiltrom, plazmovým filtrom  a 
3-stupňovým filtrom s aktívnym uhlím, váš AFG 100 
odstraňuje až 99,98 percent všetkých znečisťujúcich 
častíc vo vzduchu v miestnosti. 
AFG 100 má 5 úrovní výkonu, energeticky úsporný 
automatický režim, snímač kvality vzduchu a funkciu 
časovača. Výstražná kontrolka na displeji vás infor-
muje, keď sa efekt filtra stratí. Predfilter by sa mal 
vymeniť každých 6 mesiacov. 3-stupňový filter sa 
vymieňa každé 3 roky v závislosti od podmienok 
použitia. Navyše, 3-stupňový filter, filtruje vzduch po 
plazmovej filtrácii, čím zachytáva oxid uhličitý a 
vodnú paru. Tým je zaručená najvyššia kvalita vzdu-
chu pre zákazníka. Plazmový filter sa nemení.

Druh prúdu V 220 – 240 220 – 240

Frekvencia Hz 50 – 60 50 – 60

Hmotnosť bez príslušenstva kg 13 11,3

Rozmer mm 320x320x1120 380x380x720

Hladina hluku dB(A) min. 25 – max. 53 min. 30 – max. 48

Príkon W max. 60 max. 80

Odporúčané do veľkosti miestnosti m2 60 100

Nočný režim ano ano

Typy filtrov 1. Predfilter
2. Plazmový-Filter
3. 3-stupňový filter (Hepa, aktívne uhlie, katalyzátor)

1. Predfilter
2. Univerzálny filter (na objednávku: Antialergénny, Zdraviu 
prospešný, Zachytávajúci smog a nečistoty, Zachytávajúci prchavé 
látky TVOC)

Bestell-Nr. 1.024-800.0 (biela)
1.024-801.0 (antracit)

1.024-810.0
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Päť filtračných vložiek na rôzne použitie (AF100)

Nastaviteľné osvetlenie. Až 10 farieb

Plazmový filter


