P R O F E S S I O N A L

Dzięki nowej technologii PureView™
w oczyszczaczach AeraMax® Professional to,
co niewidzialne stało się widoczne.
WIDOK 1

Jakość powietrza

Dzięki naszej
zaawansowanej
i ulepszonej technologii
EnviroSmart™ 2.0,
podwójnym laserowym
czujnikom cząstek stałych,
które stale monitorują
jakość powietrza,
urządzenie dostosowuje
pracę do maksymalnej
wydajności.

Nasze nowe oczyszczacze
wyświetlają aktualne
informacje o stanie powietrza,
więc wiesz „na bieżąco”,
co się dzieje wokół.
Dzięki technologii PureView™
możesz śledzić ilość cząstek
filtrowanych na wejściu
urządzenia, a także jakość
powietrza oczyszczonego.

OCENA WYNIKU
POMIARÓW
Czyste powietrze

Średni poziom
zanieczyszczeń

Wysoki poziom
zanieczyszczeń

Teraz możesz przekonać się
na własne oczy – jednym spojrzeniem
– jak ważna jest jakość powietrza
w pomieszczeniach i potrzeba
prawdziwie czystego środowiska
pracy. Dzięki technologii PureView™
urządzenie wyświetla stan aktualnej
jakości powietrza w pomieszczeniu,
w tym ilość (procentowo) cząstek
przechwyconych i usuniętych
z powietrza przez oczyszczacz.

AUTOMATYCZNY
MONITORING
Niski

Średni

Wysoki

Oczyszczacz wykrywa szkodliwe
lotne związki organiczne (LZO)
i nieprzyjemne zapachy, zapewniając
wizualny odczyt obecności tych
drażniących – i szkodliwych
– zanieczyszczeń powietrza.

Teraz wystarczy rzut oka, aby zobaczyć
skuteczność lidera w oczyszczaniu powietrza
w zastosowaniach komercyjnych.

WIDOK 2

Jakość powietrza

WIDOK 3

Informacje o filtrach

INFORMACJE
O FILTRACH
Kolejną zaletą AeraMax® Professional
PureView™ jest wygoda. Status
„Life Remaining” („żywotność filtra”)
na wyświetlaczu w przejrzysty sposób
prezentuje poziom zużycia filtrów
oraz informację kiedy należy dokonać
ich wymiany.

DWA TRYBY,
BEZ CZEKANIA
Technologia PureView™ oferuje
możliwość podglądu stopnia oczyszczania
oddzielnie dla pyłów PM2,5 i PM10.
Tryb PM2,5 prezentuje poziom cząstek
PM2,5 takich jak wirusy, zarazki
i dym przed oczyszczeniem na wlocie (IN)
i po filtracji na wylocie (OUT).
Tryb PM10 prezentuje odpowiednio
to samo tylko dla większych
cząstek PM10.

WIDOK 4

Jasność wyświetlacza

JASNOŚĆ
WYŚWIETLACZA
Możliwość regulacji jasności ekranu
zapewnia doskonałą widoczność i łatwość
odczytu parametrów nawet z dalszej
odległości. Dostępny jest również tryb
oszczędny (STANDBY) oraz wyłączenie
wyświetlacza (OFF).

AERAMAX PRO AM 3 PC
do pom. od 28 do 65 m2

DANE TECHNICZNE

AERAMAX PRO AM 4 PC
do pom. od 56 do 130 m2

DANE TECHNICZNE

Waga urządzenia
(z filtrami)

9.16 kg

Waga urządzenia
(z filtrami)

15.10 kg

Ilość oczyszczonego powietrza
(5 prędkości)

129, 158, 190, 238, 374 m3/godz

Ilość oczyszczonego powietrza
(5 prędkości)

260, 316, 381, 476, 748 m3/godz

Głośność (5 prędkości)

38, 41, 48, 52, 67 dB

Głośność (5 prędkości)

42, 44, 51, 53, 68 dB

Parametry zasilania

220-240 V, 50/60 Hz, 0.9 A

Parametry zasilania

220-240 V, 50/60 Hz, 2.0 A

Pobór mocy (5 prędkości)

5, 8, 11, 21, 100 W

Pobór mocy (5 prędkości)

8, 12, 18, 35, 180 W

Certyfikaty bezpieczeństwa

UL, TÜV, GS, CE

Certyfikaty bezpieczeństwa

UL, TÜV, GS, CE

Silnik

jeden silnik: bezszczotkowy, prądu stałego,
z zabezpieczeniem termicznym i przeciążeniowym,
cichy i długotrwało pracujący na wysokich obrotach

Silnik

dwa silniki: bezszczotkowe, prądu stałego,
z zabezpieczeniem termicznym i przeciążeniowym,
ciche i długotrwało pracujące na wysokich obrotach

Wlot / wylot powietrza

dolny / górny

Wlot / wylot powietrza

dolny / górny

Panel sterowania

wyświetlacz TFT LCD z dwoma przyciskami

Panel sterowania

wyświetlacz TFT LCD z dwoma przyciskami

Materiał obudowy

ABS odporny na promieniowanie UV

Materiał obudowy

ABS odporny na promieniowanie UV

Temperatura pracy / wilgotność

od 5 do 40 °C / do 60%

Temperatura pracy / wilgotność

od 5 do 40 °C / do 60%

Gwarancja

5-letnia ograniczona gwarancja

Gwarancja

5-letnia ograniczona gwarancja

WYMIARY (wys. × szer. × gł.)

WYMIARY (wys. × szer. × gł.)

Do montażu na ścianie

50.8 × 53.3 × 22.8 cm ( AM 3 PC )

Do montażu na ścianie

49.7 × 88.1 × 22.8 cm ( AM 4 PC )

Na wolnostojącym stojaku

52.8 × 57.7 × 27.0 cm ( AM 3S PC )

Na wolnostojącym stojaku

57.7 × 88.4 × 26.9 cm ( AM 4S PC )

DOSTĘPNE WERSJE

DOSTĘPNE WERSJE

Do montażu na ścianie

AM 3 PC (nr kat. 9573801)

Do montażu na ścianie

AM 4 PC (nr kat. 9573901)

Na wolnostojącym stojaku

AM 3S PC (nr kat. 9574001)

Na wolnostojącym stojaku

AM 4S PC (w PL dostępny wyłącznie na zam.)

Chcesz wiedzieć więcej?
Wejdź na www.AeraMaxPro.com/PL
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