Filtrai

E-PURE ASPRA S400

Filtravimo
efektyvumas

99%
Produkto aprašymas

Privalumai

E-PURE ASPRA S400 filtras pašalina iš oro virusus,
bakterijas, kenksmingas dulkes, smulkias dulkes,
žiedadulkes ir pelėsį. Dėl viduje integruoto aktyvios
anglies filtro, taip pat yra pašalinami kvapai ir dujos.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

E-PURE ASPRA S400 sukurtas patalpoms mažesnėms
nei 200 m3, tokioms kaip nedidelės parduotuvės,
laukiamieji, kabinetai, liftai, koridoriai ir pan.
Siūlome 3 šio filtro modelius:
1. S400-L – paprastas su įjungti/išjungti funkcija.
2. S400-M – vidutinis modelis su greičio reguliavimu.
3. S400-S – išmanus “Smart” modelis, kuris matuoja
oro kokybę patalpoje ir kontoliuoja išvalymą
atitinkamai.
E-PURE ASPRA filtrai testuoti institicijose TNO, VITO ir
ECN. Testavimo rezultatai patvirtina, kad technologija
yra labai efektyvi ir filtruoja iki 99% visų atmosferoje
esančių dalelių, kurių dydis nuo 0.1 iki 10 mikronų.

Išvalo orą iki smulkiausių dulkių
Gaudo ir naikina virusus
Pranašesnis už HEPA technologiją
Našumas iki 99%
Nėra rizikos grybelio augimui and pelėsio susidarymui
Tylus veikimas
Mobilus oro valymas (“plug-and-play”)
Žemas energijos naudojimo lygis
Žemi aptarnavimo kaštai

Kas bus pašalinta iš oro?

Smulkios dulkės Virusai Bakterijos Grybelis Kvapai Dujos
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Produkto specifikacija
Našumas

400 m3/h

Tipas

Nustatymai

Kodas

Galia

<20 W

Įtampa

~230 V/ 50 - 60 Hz

S400-L

Įjungti / Išjungti funkcija

IEBE000001

Garso lygis

max. 49 dB(A)

S400-M

Greičio reguliavimas, rankinis valdymas

IEBE000002

Oro valymo technologija

ASPRA, aktyvi anglis

Komplektas

1 x kolektorius, 1 x aktyvios anglies filtras

Išvalymo našumas

99%

Paskirtis

Viduje (0° C - 50° C)

Montavimas

Prie sienos ar pastatomas ant grindų

Dydis

675 x 290 x 375 mm

Svoris

16 kg

Medžiaga

Cinkuotas plienas

Spalva

Balta (RAL 9016)

S400-S

Decentralizuotas ar per appsą, rankinis
ir /ar autimatinis valdymas

IEBE000003

Atsarginės dalys ir priedai

Kodas

E-PURE S-C1 Kolektorių rinkinys

IEZA000004

E-PURE S-AC Aktyvios anglies sluoksnis

IEZB000005

E-PURE S-WB Laikiklis montavimui prie sienos

IEZX000002

E-PURE S-SL Kojos pastatymui ant grindų

IEZX000003

Filtrai | E-PURE ASPRA S400
www.formula-air.com

1

Filtrai

E-PURE ASPRA M2500

Filtravimo
efektyvumas

99%
Produkto aprašymas

Privalumai

E-PURE ASPRA M2500 yra mobilus filtras, skirtas
naudojimui didelėse erdvėse.

•
•
•
•
•
•

E-PURE ASPRA M2500 tinkamas naudojimui
pramoninėse aplinkose, tokiose kaip žaliavų
apdirbimas, maisto gamyba, metalurgija, medienos
apdirbimas, statybose (įskaitant oro filtravimą kur yra
asbesto dulkių) plastiko apdirbimas, logistikos sandėliai,
atliekų perdirbimas/rūšiavimas, laboratorijose, rūkymo
kabinose, didelėse spaustuvėse. Viešose erdvėse: oro
uostai, traukinių / autobusų stotys, prekybos centrai,
sporto salės ir kt.
E-PURE ASPRA filtrai testuoti institicijose TNO, VITO ir
ECN. Testavimo rezultatai patvirtina, kad technologija
yra labai efektyvi ir filtruoja iki 99% visų atmosferoje
esančių dalelių, kurių dydis nuo 0.1 iki 10 mikronų.

•
•
•
•
•
•

Našus ir efektyvos patalpų oro filtravimas
Pranašesnis už HEPA technologiją
Našumas iki 99%
Filtre neauga mikrobiologiniai organizmai
Nukenksmina ir naikina virusus
Filtruoja dujas ir kvapus iš oro, su papildomu aktyvios
anglies filtru
Naudoja nedaug energijos
Mobilus, nėra jokių montavimo kaštų “plug-and-play”
Valo visą patalpos orą
Tylus veikimas
Žemi aptarnavimo kaštai
Lengvas filtrų keitimas

Kas bus pašalinta iš oro?

Produkto specifikacija
Kodas

IEBC000001

Nustatymai

Keičiamas greitis

Oro išpūtimas

4 pusės

Našumas

2500 m3/h

Galia

187 W

El. maitinimas

~230 V/ 50 - 60 Hz galima ir ~110 V
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Triukšmo lygis

				

*su papildomu filtru

61 dB(A) maks su aerodinaminiu
įsiurbimu

Filtravimo našumas

99%

Sąlygos

Viduje (0° C - 50° C)

Išmatavimai

574 x 574 x 1685 mm

Svoris

85 kg

Medžiagos

Cinkuota skarda + dažymas

Oro valymo technologija

ASPRA (papildoma M-AC Aktyvi Anglis)

Spalvos

Pilka (RAL 7011 & RAL 7042)

Montavimas

Laisvai pastatomas

Reguliavimas

Decentralizuotas, rankinis

Komplektas

Smulkios dulkės Virusai Bakterijos Grybelis Kvapai* Dujos*

Kolektoriai ir aerodinaminė įsiurbimo
anga

Atsarginės dalys ir priedai

Kodas

E-PURE M-C4 Kolektorių komplektas

IEZA000002

E-PURE M-AC Aktyvios anglies filtras (pasirinktinai)

IEZB000003

E-PURE M-RC Atsarginių dalių pakuotė (aktyvios
anglies filtras ir plačios grotelės)

IEZB000006
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Filtrai

E-PURE ASPRA P10000-4C

Filtravimo
našumas

99%
Produkto aprašymas

Privalumai

Galingas ir unikalus filtras lengvai ir efektyviai šalinantis
didelės dulkių koncentracijos kiekius. Idealiai tinka metalo,
popieriaus apdirbimo pramonės šakose, suvirinimo
dūmams, žemės ūkio pramonėje, distribucijos centruose,
viešoje aplinkoje, požeminiuose garažuose ir pan.

•
•
•
•
•
•

Filtras „E-PURE ASPRA P10000-4C“ yra su savaime
išsivalančia sistema, kur didesnio dydžio dulkės (PM10
ir didesnės) yra sulaikomos vidinėje sistemos dalyje.
Mažesnės dulkės PM2.5, PM1 ir ypač smulkios (nano)
dalelės yra sulaikomos specialioje atviroje sistemoje
(dalelių filtre). Dėka 2-jų filtravimo pakopų filtrui „E-PURE
ASPRA P10000“, reikia mažų aptarnavimo kaštų.
E-PURE ASPRA filtrai testuoti institicijose TNO, VITO ir
ECN. Testavimo rezultatai patvirtina, kad technologija yra
labai efektyvi ir filtruoja iki 99% visų atmosferoje esančių
dalelių, kurių dydis nuo 0.1 iki 10 mikronų.
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Produkto specifikacija

•
•
•
•
•
•

Našus ir efektyvos patalpų oro filtravimas
Pranašesnis už HEPA technologiją
Našumas iki 99%
Filtre neauga mikrobiologiniai organizmai
Naikina ir nukenksmina virusus
Filtruoja dujas ir kvapus iš oro, su papildomu aktyvios
anglies filtru
Mažai naudoja energijos
Savaime išsivalanti sistema
Lengvas dulkių surinkimas
Žemas triukšmo lygis
Žemi aptarnavimo kaštai
Lengvas filtrų keitimas

Kas bus pašalinta iš oro?

Smulkios dulkės Virusai Bakterijos Grybelis Kvapai* Dujos*

Kodas

IEAA000001

Našumas

10 000 m3/h

Galia

100 (4 000 m3/h) - 700 W (10 000 m3/h)

El. maitinimas

~230 V/ 50 - 60 Hz

Garsas

58 dB (LpA)

Filtravimo našumas

99%

Dydis

1512 x 1512 x 3422 mm

Oro valymo

ASPRA technologija su savaiminiu išsivalymu

technologija

(pasirinktinai: aktyvios anglies filtras)

Montavimas

Laisvai pastatomas (4-pusis)

Sąlygos

Viduje (0° C - 50° C)

Atsarginės dalys ir priedai

Kodas

Nustatymai

Įvairūs greičiai

E-PURE P-C4 Kolektorių komplektas (4 pusėms)

IEZA000001

Kolektoriai

12 standartinių kolektorių

E-PURE P-WF Plaunamas priešfiltris

IEZB000001

Medžiaga

Galvanizuotas plienas

E-PURE P-AC Aktyvios anglies filtras

IEZB000002

Spalva

Pilka (RAL 7011 ir RAL 7042)

E-PURE P-FS Srauto daviklis

IEZX000001
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Filtrai

E-PURE ASPRA P10000-4S

Filtravimo
našumas

99%
Produkto aprašymas

Privalumai

Šis galingas ir unikalus „E-PURE ASPRA P10000“ filtras
efektyviai išvalo itin didelius oro kiekius. Taip pat visam
laikui sunaikina virusus, bakterijas, kenksmingas medžiagas,
smulkias dulkes, žiedadulkes ir grybelį iš oro. Tai laisvai
pastatomas oro filtras, kuris taipogi gali neutralizuoti dujas ir
kvapus, pridedant plaunamą priešfiltrį ir aktyviosios anglies
filtrą.

•
•
•
•
•
•

„E-PURE ASPRA P10000“, kurio galia yra 10 000 m3/h
tinka oro filtravimui didelėse erdvėse, tokiose kaip logistikos
centrai, gamybos įmonės, teatrai, mugės, prekybos centrai
ir konferencijų salės.
E-PURE ASPRA filtrai testuoti institicijose TNO, VITO ir ECN.
Testavimo rezultatai patvirtina, kad technologija yra labai
efektyvi ir filtruoja iki 99% visų atmosferoje esančių dalelių,
kurių dydis nuo 0.1 iki 10 mikronų.
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Produkto specifikacija

•
•
•
•
•

Našus ir efektyvos patalpų oro filtravimas
Pranašesnis už HEPA technologiją
Našumas iki 99%
Filtre neauga mikrobiologiniai organizmai
Naikina ir nukenksmina virusus
Filtruoja dujas ir kvapus iš oro, su papildomu aktyvios
anglies filtru
Mažai naudoja energijos
Savaime išsivalanti sistema
Žemas triukšmo lygis
Žemi aptarnavimo kaštai
Lengvas filtrų keitimas

Kas bus pašalinta iš oro?

Smulkios dulkės Virusai Bakterijos Grybelis

Kvapai*

Dujos*

Kodas

IEBF000001

Našumas

10 000 m3/h

Galia

100 (4 000 m3/h) - 700 W (10 000 m3/h)

El. maitinimas

~230 V/ 50 - 60 Hz

Garsas

58 dB (LpA)

Filtravimo našumas

99%

Dydis

1512 x 1512 x 2966 mm

Oro valymo

ASPRA technologija (pasirinktinai: aktyvios

technologija

anglies filtras)

Montavimas

Laisvai pastatomas (4-pusis)

Sąlygos

Viduje (0° C - 50° C)

Atsarginės dalys ir priedai

Kodas

Nustatymai

Įvairūs greičiai

E-PURE P-C4 Kolektorių komplektas (4 pusėms)

IEZA000001

Kolektoriai

12 standartinių kolektorių

E-PURE P-WF Plaunamas priešfiltris

IEZB000001

Medžiaga

Galvanizuotas plienas

E-PURE P-AC Aktyvios anglies filtras

IEZB000002

Spalva

Pilka (RAL 7011 ir RAL 7042)

E-PURE P-FS Srauto daviklis

IEZX000001

				

*su papildomu filtru
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