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MAP
Purificatorul de aer Mark (MAP)

cu filtru HEPA
Deplasarea aerului 1350 m³/h
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Ventilatie/Recirculare

Purificator de aer multifuncţional

Purificatorul de aer Mark (MAP) este o unitate mobilă de 
recirculare a aerului , care foloseşte 100% aer recirculat. Pentru a 
permite aerului să recircule în mod responsabil, MAP este echipat 
cu un filtru HEPA cu o lampă UV-C opţională.

UV-C este o formă de radiaţie ultravioletă care distruge ADN-ul 
şi ARN-ul microorganismelor. Drept urmare, viruşii, bacteriile 
şi fungii nu se pot diviza şi mor. Această tehnică dovedită este 
utilizată de ani de zile pentru dezinfectarea apei potabile şi a 
echipamentelor.

Un filtru HEPA este un filtru de aer care blochează între minim 
85% şi maxim 99,999995% din toate particulele de praf de 0,1 
micrometri (µm).

Unitatea este echipată cu un presostat diferenţial care 
monitorizează filtrarea.

MAP este, de asemenea, echipat cu un senzor  CO2 cu 
semnalizare optică (LED) şi acustică. În acest fel, persoanele din 
încăpere ştiu când concentraţia de CO2 este prea mare. Această 
semnalizare este în special pentru camere cu multe persoane, 
astfel încât sa se cunoasca momentul cand acestea trebuie 
sa parasească încăperea şi când încăperea trebuie ventilata.( 
mecanic sau prin deschiderea ferestrelor şi uşilor.)

Unitatea este foarte silenţioasă datorită amortizoarelor de zgomot 
încorporate.

Purificatorul de aer Mark (MAP) are un debit variabil şi este 
potrivit pentru diverse zone, precum săli de clasă, zone de 
aşteptare şi saloane de coafură.

Caracteristici

•  Ventilator EC  cu economie de energie

•  Construcţie compacta

•  Instalare Plug & Play

•  Filtru HEPA (H13)

•  Prefiltrare ePM1 80% (F9)

•  Echipat cu amortiozoare de zgomot

•  Debit de aer variabil pana la 1350 m3/h

•  Acoperit cu pulbere RAL 9010 (alte   

culori disponibile, la cerere)

•  Optional: senzor de prezenta

•  Optional: lampa UV-C Philips (35 watt)
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Dimensiuni

Informaţii tehnice
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MAP

Deplasare aer m3/h 940 1345

Tensiune V 230 230

Putere W 62/98* 116/152*

Curent consumat A 0,5 0,6

Nivel zgomot (1m) dB(A) 35 43

Greutate kg 235 235

* fara UV-C/ cu UV-C 


