AC 20

Устройство за пречистване на въздуха
УНИЩОЖАВАНЕ НА ВИРУСИТЕ
И БАКТЕРИИТЕ БЕЗ ХИМИКАЛИ

Новият VEIT АС 20 пречиства въздуха с доказана UVC технология
Новото устройство за пречистване на въздуха АС 20 на
фирма VEIT дезинфекцира въздуха чрез ултравиолетово
лъчение (UV-C). АС 20 Ви дава възможност да създадете
физиологично ценен климат в помещенията. С помощта
на UV-C лъчението могат да се елиминират до 99% от
бактериите и вирусите във въздуха.
• мощен вентилатор, поема въздуха от помещението
Преминавайки през филтър, въздухът попада в
устройството и се дезинфекцира от UV-C лампите.

VEIT GMBH

„ ПОЕМЕТЕ СИ ВЪЗДУХ –
С НОВИЯТ VEIT AC 20,
КОЙТО ПРЕЧИСТВА ЗА
ВАС НА ВСЕКИ ЧАС ПО 300
КУБИЧНИ МЕТРА ВЪЗДУХ ОТ
ВИРУСИ И БАКТЕРИИ“

• след този процес, пречистеният въздух се връща в
помещението

Предимството е, че не се ползват химически добавки.
Избягват се свързаните с това отрицателни влияния
както н.пр. образуване на миризми, остатъци по
повърхностите и т.н.
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VEIT GmbH със седалище в Ландсберг ам Лех (Германия)
е водещият световен производител на машини и системи
в областта на технологията за гладене, фиксиране,
пресоване и обработка на облеклата.
Pressing for Excellence
Вече повече от 60 години продуктите на VEIT Group
са еквивалент за изключително качество и максимална
производителност.

Области на приложение:
•
болници
•
старчески домове
•
офис сгради
•
производствени помещения
•
обществени институции

ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА
a ниски разходи за инвестиция

a гъвкави приложения

a	
ниски разходи за поддръжка и експлоатация

a възможен е непрекъснат режим на работа

a висока ефективност
(унищожава до 99% от бактериите)

a Made in Germany

При въпроси, моля да се обърнете към
представителя на фирма VEIT за страната.
Руен Машинари ЕООД
ул. Луи Айер 62
1404 София
тел. 02 969 4949
факс. 02 969 4944
ruenmasch@ruenmasch.com
www.ruenmasch.com

С ГОРДОСТ ПРЕДСТАВЯМЕ

AC 20

Стойка:
•

Възможност за монтаж към тавана
Дизайн:
•

Компактен VEIT-дизайн

Вентилатор:
•

голям дебит (300m3/h)

Поддръжка:
•

Лесна смяна на филтъра и лампата

Експлоатация:
•
•

9 000 работни часа на UV-C лампа
Възможен е непрекъснат режим на работа

“Нашето решение срещу микробите и вирусите.
Новият VEIT AC 20.”
Саша Ойл, Директор Продукти и иновации

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
•
•
•
•

Размери 1200 х 400 х 400 мм
Захранващо напрежение 230 V (50Hz)
Мощност на излъчване 2 х 95 W
IP21

ОПЦИЯ:
Дистанционно управление, за включване на
устройството, когато е монтирано на тавана

