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Trwająca pandemia koronawirusa spowodowała, 
że całe społeczeństwo musi stawić czoła poważ-
nym wyzwaniom. Potrzebne są szybkie, proste  
i skuteczne rozwiązania umożliwiające wenty-
lację w placówkach edukacyjnych, lokalach ga-
stronomicznych, hotelach i przestrzeniach even-
towych. Systematyczna wymiana powietrza jest 
także istotna w studiach fitness. wysiłek fizyczny 
skutkuje zwiększoną częstotliwością oddechów,  
co z kolei powoduje wyższą zawartość aerozoli 
w powietrzu. Rozwiązaniem powyższych proble-
mów jest oczyszczacz powietrza AIRPURIFIER firmy 
wolf, który jest najcichszym urządzeniem w swo-
jej klasie – od 28 dB(A) do 42 dB(A) w zakresie od 
400 do 1200 m³/h (potwierdzone przez TÜV). Cha-
rakteryzuje się współczynnikiem filtracji powietrza 
do 6 razy na godzinę i wysoce skutecznym stop-
niem separacji: w przypadku filtrów HEPA H14 do 
99,995% (np. bioaerozole i szkodliwe substancje).
Zamontowany zaś z przodu filtr z węglem aktyw-
nym usuwa nieprzyjemne zapachy. w trybie nor-
malnej pracy za sprawą najnowocześniejszych 
wentylatorów EC i wysoce wydajnych tłumików 
generuje „hałas” 34 dB(A), pobierając mniej niż 
150 w, co pozwala oszczędzić na kosztach ener-
gii. Czujnik obecności dodatkowo ogranicza za-
potrzebowanie na energię, oczyszczacz pracuje 
bowiem tylko wtedy, gdy jest potrzebny. Urzą-
dzenie działa w systemie Plug&Play: wystarczy 
podłączyć je do gniazdka, nie jest potrzebne 
dodatkowe okablowanie. Różne stopnie pracy 
umożliwiają optymalne ustawienie w zależności 
od powierzchni pomieszczenia, a kontrola filtrów 
przypomina o kolejnej wymianie filtra. 

Najważniejsze zalety oczyszczacza AIRPURIFIER
- Skuteczna filtracja wg normy DIN EN 1822 > 
99,995% cząstek takich, jak bioaerozole (wirusy, 
bakterie) i innych zanieczyszczeń przez wysoko-
sprawne filtry HEPA H14.

w dobie trwającej pandemii koronawirusa 
systematyczne wietrzenie stanowi jeden  
z najskuteczniejszych sposobów walki  
z gromadzącymi się szkodliwymi cząsteczkami, 
takimi jak np. wirusy lub bakterie przenoszone 
w aerozolach. Oczyszczacze powietrza to nie 
tylko skuteczne, ale i elastyczne rozwiązanie. 
Doskonale sprawdzają się przede  
wszystkim jesienią i zimą, zwłaszcza  
w pomieszczeniach, których nie można 
przewietrzyć lub jest to utrudnione. 

Profesjonalny 
oczyszczacz Powietrza 
wolf airPUrifier
Błyskawiczne rozwiązanie zapewniające  
zdrowy klimat w pomieszczeniu
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- Plug&Play: gniazdo przyłączeniowe 230 V, prak-
tyczny kabel zasilający o długości 3 m, bez do-
datkowych czynności budowlanych, czy instala-
cyjnych, jednorazowe i proste dopasowanie do 
wielkości pomieszczenia.
- Bezpieczeństwo: zabezpieczenie przed upad-
kiem za sprawą przygotowanego mocowania 
ściennego.
- Rozwiązanie przyjazne dla użytkownika: bar-
dzo łatwa obsługa dzięki zaledwie 3 trybom pra-
cy (normalny, automatyczny i szybkie przewie-
trzanie).
- Możliwość łączenia: zastosowanie kilku urzą-
dzeń umożliwia wentylację znacznie większych 
pomieszczeń.
- Energooszczędność: niski pobór mocy elek-
trycznej – zaledwie 40-275 w.
- Zgodność z VDI 6022: najnowocześniejsze roz-
wiązania w zakresie wymagań higienicznych wo-
bec urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

WAżNE kRytERIA PodczAs WyboRU 
dobREgo oczyszczAczA PoWIEtRzA

Dobre oczyszczacze powietrza muszą być w sta-
nie przetłoczyć lub przefiltrować całe powietrze  

w pomieszczeniu co najmniej cztery, a optymalnie  
sześć razy na godzinę. Jak dowodzą najnowsze 
badania, mniejsza wymiana powietrza umożli-
wia jedynie usunięcie z powietrza w pomiesz-
czeniu drobnego kurzu lub pyłków. Nie pozwa-
la natomiast w wystarczającym stopniu obniżyć 
stężenia aerozoli.
Prawdziwy, precyzyjny filtr HEPA zgodny z nor-
mą DIN EN 1822 dotyczącą filtrów: z uwagi na to, 
że termin „filtr HEPA” nie jest zastrzeżony, wiele 
firm korzysta z niego, oferując urządzenia, któ-
re nie spełniają jednak funkcji opisanych przez 
producenta. Prawdziwy filtr HEPA H14 usuwa do 
99,995% cząsteczek aerozoli i jest certyfikowany 
zgodnie z normą DIN EN 1822.
Głośność: urządzenia, które nie przeszkadza, nie 
trzeba wyłączać. Jest to szczególnie ważne np. 
w salach lekcyjnych, gdzie atmosfera powinna 
sprzyjać koncentracji. Zgodnie z VDI 6040 lub 
normą DIN EN 15251 obowiązuje tam maksymal-
ny poziom ciśnienia akustycznego skorygowa-
ny charakterystyką częstotliwościową A równy  
35 dB(A), co odpowiada mniej więcej głośności 
w bibliotece lub cichej sypialni.
Konstrukcja zgodna z VDI 6022: aby oczysz-
czacze powietrza i urządzenia wentylacyjne 
same nie stały się z biegiem czasu źródłem za-
nieczyszczenia powietrza, niezwykle istotna 
jest odpowiednia konstrukcja i budowa. Mu-
szą być wykonane z odpowiednich, solidnych 
i łatwych w czyszczeniu materiałów. Kupując 
oczyszczacz powietrza, należy zatem koniecz-
nie sprawdzić, czy został skonstruowany zgod-
nie z VDI 6022.

- wskaźnik wymiany filtra wraz z funkcją testu.
- wysoka wydajność filtracji powietrza, aż 4-6x 
objętości pomieszczenia w ciągu godziny dla po-
mieszczeń o maksymalnej objętości do ok. 200 
m3 (80 m2 powierzchni i 2,5 m wysokości), dzięki 
wykorzystaniu technologii wentylatorów z silni-
kami EC (do 1200 m3/h).
- Neutralizacja zapachów dzięki filtracji wstępnej 
z wykorzystaniem hybrydowego filtra z węglem 
aktywnym.
- wylot powietrza na wysokości 2,3 m zapobie-
ga nieprzyjemnym przeciągom i zapewnia opty-

malne rozprowadzenie filtrowanego powietrza  
w pomieszczeniu.
- Funkcja szybkiego przewietrzania pozwala na 
intensywniejszą cyrkulację powietrza. Funkcja 
zwiększa przepływ powietrza, co poprawia efek-
tywność wentylacji przy otwartych oknach.
- Niezwykle cicha praca – poziom ciśnienia aku-
stycznego wynosi zaledwie 34 db(A) w standar-
dowym trybie działania.
- Czujnik wykrywający obecność osób z ustawie-
niem czasowym, aby uniknąć niepotrzebnej pra-
cy w nocy i w weekendy.

Wylot powietrza na wysokości 2,3 m  zapobiega 

nieprzyjemnym przeciągom i zapewnia  

optymalne rozprowadzenie filtrowanego  

powietrza w pomieszczeniu.Skuteczna filtracja wg normy DIN EN 1822 > 99,995%, 
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objętości pomieszczenia w ciągu godziny,  

dzięki wykorzystaniu technologii wentylatorów  

z silnikami EC (do 1200 m 3/h).

Funkcja szybkiego przewietrzania  pozwalająca 

na intensywniejszą cyrkulację powietrza. 

Funkcja zwiększa przepływ powietrza,  

co poprawia efektywność wentylacji  

przy otwartych oknach.

Niezwykle cicha praca - poziom ciśnienia  

akustycznego wynosi zaledwie 34 db(A)  

w standardowym trybie działania.

Czujnik wykrywający obecność osób  
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aby uniknąć niepotrzebnej pracy  
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Wskaźnik wymiany filtra wraz z funkcją testu.

 

 

 

 

 

dane techniczne AirPurifier
Wymiary szer. x gł. x wys. 712 x 508 x 2354 mm
Masa 195 kg
Przepływ powietrza 400-1200 m3/h
Maks. pobór mocy 0,28 kW
Maks. pobór prądu 1,25 A
Podłączenie elektryczne 230 V~/ 50/60 Hz
Poziom ciśnienia 
akustycznego* 28-42 dB(A)

 
*poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m wg 
normy DIN EN ISO 11203 odpowiadający natężeniu 
przepływu powietrza od 400 do 1200 m³/h 

Przejdź  Więcej o oczyszczaczu 
AirPurifier
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