VAC 800-EC Air Protect 14
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De FLEX luchtreiniger
zorgt voor een enorme
vermindering van
vervuiling in
binnenruimtes
WWW.IJZERHANDEL.NL
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Eenvoudig schone lucht!

Luchtreiniger voor een enorme vermindering
van vervuiling in binnenruimtes
Bijzonder effectief
Vermindert in zeer korte tijd de luchtvervuiling in ruimtes tot 100m3
Zeer handig
Geen montage nodig. Neerzetten, inschakelen - schone lucht. Het
filter kan zonder gereedschap worden verwisseld.
Geringe bijkomende kosten
Bij correct gebruik kan het HEPA 14-filter maximaal een jaar worden
gebruikt. De luchtreiniger VAC 800-EC is speciaal ontworpen voor
continu gebruik en heeft een zeer laag stroomverbruik.
Stille modus
In de speciale nachtmodus is het geluidsniveau slechts 38 dB (A). Dit
houdt in dat het geluid onder de zgn. concentratiedrempel zakt en
daardoor zeer geschikt is voor o.a. klaslokalen.
Lichtgewicht
Met slechts 7,2 kg is de VAC 800-EC de lichtste in zijn klasse en daardoor gemakkelijk te verplaatsen.
Stevig ontwerp
Speciaal ontworpen voor extreme omstandigheden op bouwplaatsen.
De VAC 800-EC is zeer stevig en heeft een lange levensduur.
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Vermindert het risico op infecties
Effectieve vermindering van het risico op
infectie van het coronavirus / Covid-19

Schadelijke stoffen in binnenruimtes veroorzaken enorme vervuiling - dit kan voor grote problemen zorgen, vooral in kantoren,
huisartspraktijken, restaurants, enz. Met het oog op de huidige
Covid-19-pandemie is het bovendien van het grootste belang om
besmettelijke ziektekiemen zoveel mogelijk te reduceren.
De FLEX luchtreiniger kan hierbij helpen: virussen, aerosolen, bacteriën, stof en pollen worden bestreden. Dit zorgt niet alleen voor
een gezonder binnenklimaat, het reduceert ook het virusgehalte in
binnenruimtes tot een minimum.
Volgens de huidige kennis worden bacteriën en virussen zoals die
van het coronavirus (COVID-19) voornamelijk overgedragen via de
zgn. druppelinfectie. De ziekteverwekkers verspreiden zich in de
lucht door hoesten, niezen en spreken. Andere mensen ademen deze
ziekteverwekkers in en kunnen zichzelf daardoor infecteren.
De HEPA 14-filters van de FLEX luchtreiniger filteren tot 99,995% van
de virus- en bacteriedeeltjes tussen 0,2 μm en 0,3 μm uit binnenruimtes. Zo wordt het risico op infectie met Covid-19 effectief en
aanzienlijk verminderd.
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Neerzetten, inschakelen –
schone lucht
montage nodig!

10-2020 / Technische wijzigingen, prijswijzigingen en (druk)fouten voorbehouden. Alle prijzen zijn adviesverkoopprijzen excl. BTW.

Geen

VAC 800-EC Air Protect 14
 Stroomverbruik 170 watt
 Nominaal stroomverbruik 1,7 - 1,45 A
 Stationair toerental 0-3930 / min
 Aansluiting stofafzuiging Ø 125 mm
 Geluidsdrukniveau 1 m, 58 dB (A)
 Max. volumestroom 544 m3 / h
 Filteroppervlak H13 > 7,26 m2
 Afsluiting 10 VA
 Afmetingen (L x B x H)
373 x 400 x 508 mm
 Kabellengte 3,5 m
 Gewicht 7,2 kg

HEPA Filter H14

Bestelnr. 505.749

Compleet met:
 1x voorfiltermat G3
 1x groffilter G4
 1x HEPA filter H14

€ 1175,-

incl. BTW € 1421,75
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