Σύστηµα Καθαρισµού και Εξυγίανσης
του αέρα HealthWay EMF 20600-03
®

Καθαρός, υγιής αέρας για όλους τους εσωτερικούς χώρους
Φίλτρα και χρόνος αλλαγής:
• Φίλτρο EMF – αλλαγή κάθε 12 έως 16 µήνες
• Φίλτρο άνθρακα/ζεόλιθου – αλλαγή κάθε 12 µήνες
∆ιαστάσεις
• Πλάτος 38,1 εκατοστά
• Βάθος 40,64 εκατοστά
• Ύψος 68,58 εκατοστά
Χρώµατα
• Μαύρο
• Γκρι
Μέγιστη περιοχή κάλυψης
70 τετραγωνικά µέτρα στη θέση High
(βασισµένο σε ύψος οροφής 2,5 µέτρα)
Απόδοση συστήµατος για σωµατίδια
99,99% για σωµατίδια διαµέτρου 0,3 µικρών
Ροή αέρα σε κυβικά µέτρα ανά λεπτό
• Στη θέση High – 5,66
• Στη θέση Medium –3,68
• Στη θέση Low – 1,98
Στάθµη θορύβου σε ντεσιµπέλ
• Στη θέση High – 58
• Στη θέση Medium –51
• Στη θέση Low – 45
Κατανάλωση ρεύµατος σε βατ
• Στη θέση High – 125
• Στη θέση Medium –75
• Στη θέση Low – 65
Τάση λειτουργίας
220 Volt – 50 Hz

Ιατρική Συσκευή Τάξης ΙΙ στον κατάλογο του οργανισµού FDA των ΗΠΑ
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….το άλλο πρόσωπο της υγιεινής !!
Ηλεκτρονικός πίνακας ελέγχου
• Ένδειξη κυρίως φίλτρου – σας ενηµερώνει πότε είναι απαραίτητη η αλλαγή του.
• Ένδειξη Bio-Monitor – σας
ενηµερώνει ότι η περιοχή EMF
λειτουργεί µε µέγιστη απόδοση.
• Ένδειξη ON/Speed–Τρεις
ταχύτητες για πλήρη έλεγχο,
επιλέξτε LO για πρακτικά αθόρυβη
λειτουργία.
Φίλτρο EMF – απορρόφηση
µικροσωµατιδίων διαµέτρου 0,1
µικρών, µεγαλύτερη από 99,97%.
Τετραπλάσια µείωση αιωρούµενων
σωµατιδίων από αντιστοίχου
µεγέθους φίλτρου HEPA. Παγιδεύει
και Εξουδετερώνει
µικροοργανισµούς.
Επαναστατική ζώνη εξουδετέρωσης
µικροοργανισµών µε χαρακτηρισµό
Ιατρικής Συσκευής Τάξης ΙΙ από τον
οργανισµό FDAτων
ΗΠΑ,εξουδετερώνει:
• 98-100% ιούς
• 98-100% βακτηρίδια
• 94-100% µύκητες
100% ερµητικό φίλτρο – ολόκληρη η
ποσότητα του εισερχόµενου αέρα
διέρχεται από το ειδικά σχεδιασµένο
φίλτρο.
∆ιπλός ανεµιστήρας – ολόκληρη η
ποσότητα του εισερχόµενου αέρα
διέρχεται από το ειδικά σχεδιασµένο
φίλτρο.
Φίλτρο τεσσάρων στρωµάτων
• Πολλαπλός καθαρισµός από
αέρια και πτητικά χηµικά
• ∆ιπλά φίλτρα που πλένονται για µεγαλύτερη αποτελεσµατικότητα
• Φίλτρο µε άνθρακα και ζεόλιθο για την αποµάκρυνση οσµών και πτητικών χηµικών
Εισαγωγή αέρα 360ο
Επιτρέπει την τοποθέτηση της συσκευής σε οποιοδήποτε σηµείο του δωµατίου
Φίλτρο τεσσάρων στρωµάτων
• Φίλτρο µε πόρους διαµέτρου 10 µικρών
• Ζεόλιθος
• Ενεργός άνθρακας
• Φίλτρο µε πόρους διαµέτρου 10 µικρών
Για πληροφορίες και ενηµέρωση µπορείτε να καλέσετε στο τηλέφωνο 2104829839, 6932245887
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