WOLF vysoce výkonný čistič vzduchu

W O LF PR O D UKTOVÁ I N FOR MAC E

WOLF AIRPURIFIER
PRO HYGIENICKY ČISTÝ VZDUCH
V UZAVŘENÝCH PROSTORECH.
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ŽÁDNÁ ŠANCE PRO VIRY OKAMŽITÁ POMOC TAM, KDE JE TŘEBA.

Současná koronavirová pandemie nastoluje extrémní výzvy pro
celou společnost a všechny složky hospodářství. Všechny prostory,
kde se shromažďuje větsí množství lidí, musí splňovat podmínky
hygienické nezávadnosti.
Značka WOLF přichází s rychlým a účinným řešením, čističem
vzduchu AirPurifier. Toto vysoce výkonné zařízení dokáže zajistit
bezpečný provoz tam, kde je třeba, zejména v oblastech:
> školství
> zdravotnictví
> gastronomie
> administrativy
> sportu
Vysoce výkonný čistič vzduchu WOLF AirPurifier je certifikované
zařízení, které je nejtišší ve své výkonnostní třídě. Dokáže čistit vzduch
od zdraví nebezpečných látek a chrání tak nejen všechny
přítomné, ale i jejich rodiny.
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TO PODSTATNÉ JE UVNITŘ SEZNAMTE SE S VÝHODAMI.

Výfuk vzduchu ve výšce 2,3 metrů - vyfukovaný
vzduch proudí nad hlavami přítomných osob
Účinně likviduje (dle DIN EN 1822) > 99,995 % částic

a je zajištěna optimální distribuce vzduchu

jako bioaerosoly (viry, bakterie) a další znečisťující

v rámci větrané místnosti.

látky pomocí vysoce účinného filtru HEPA H14.

Velice tichý provoz - hladina akustického tlaku*
Automatické hlášení nutnosti výměny filtrů

je pouhých 34 dB(A).

včetně testu indikace zanesení filtru.

Funkce BOOST: pro rychlé provětrání prostoru.
Vysoká rychlost filtrace vzduchu
až 1200 m3/h (úplné provětrání celé místnosti 4-6x

Tlačítko pro okamžité zvýšení průtoku vzduchu
a zvýšení intenzity větrání.

za hodinu), pohon ventilátorů zajišťují vysoce účinné
EC motory.

Eliminace zápachů díky hybridnímu
filtru s aktivním uhlím.

Snímač přítomnosti osob - jednotka běží
pouze tehdy, pokud jsou ve větraném prostoru
přítomni lidé (úspora energie).

Co dalšího byste ještě měli vědět:
> Plug&Play: zásuvka 230 V, napájecí kabel o délce 3 m, nic dalšího není třeba, až 5 stupňů intenzity větrání
( 150 - 1000 m3/h). V režimu BOOST 1200 m3/h)
> Ochrana proti překlopení, řešeno pomocí fixace jednotky ke zdi
> Robustní a odolná konstrukce
> Uživatelsky přívětivý: jednoduché ovládání díky třem provozním režimům (normální, automatický, režim Boost)
> Energeticky efektivní: nízká spotřeba energie, běžně pouhých 74 - 122 W
> Zařízení plní požadavky dle normy VDI 6022 (hygienická konstrukce)

** uvažováno s objemem místnosti 180 m3 (plocha 60 m2 a výška 3 m)
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PRO VÍCE INFORMACÍ
NÁS KONTAKTUJTE
Zde můžete získat další informace, případně si
zařízení rovnou objednat:
info@wolfcr.cz
www.czech.wolf.eu/airpurifier

I přes větrání okny může být koncentrace
škodlivých látek příliš vysoká. Aktuální studie
o COVID-19 si přečtěte zde.

SROVNÁNÍ KONCENTRACE ŠKODLIVÝCH ČÁSTIC V MÍSTNOSTI

větrání okny
ventilace

otevřeno

ventilace

www.wolf.eu/covid-19-studie
větrací
jednotka
čas

WOLF AIRPURIFIER
Průtok vzduchu

RYCHLOSTLUFTFILTRATIONSRATE
FILTRACE VZDUCHU V ZÁVISLOSTI
NA VELIKOSTI
IN ABHÄNGIGKEIT
VON DER MÍSTNOSTI
RAUMGRÖßE
30

400-1 200

m2

80

m2

96

m2

120

mm

712 x 508 x 2.354

kg

195

Hladina akustického tlaku*

dB(A)

28-42

Maximální spotřeba energie

kW

0,275

Max. velikost místnosti*** při
6-násobné filtraci vzduchu / h
Max. velikost místnosti*** při
5-násobné filtraci vzduchu / h
Max. velikost místnosti*** při
4-násobné filtraci vzduchu / h
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rychlost
filtrace vzduchu
Luftfiltrationsrate

m 3/h

20

15

10

Rozměry ŠxHxV
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WOLF AIRPURIFIER

MALÉ
ZAŘÍZENÍ
KLEINGERÄT
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120
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* Hladina akustického tlaku ve vzdálenosti 1 m podle DIN EN ISO 11203.
Objemový průtok od 400 do 1 200 m³/h, stanoveno TÜV SÜD Industrie Service GmbH
***Při výšce místnosti 2,5 m

Wolf Česká republika s.r.o.
Kořenského 25
621 00 Brno
Tel. +420 547 429 311
info@wolfcr.cz
www.czech.wolf.eu

