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W każdym pomieszczeniu, gdzie przebywają ludzie, kompaktowy
oczyszczacz powietrza BerlinerLuft.Pure zapewnia efektywną dezynfekcję powietrza przez cały rok i tym samym pomieszczenie
zostaje pozbawione wirusów. Bezpieczny, mobilny i cichy.

Restauracje

Sale konferencyjne

Klasy w szkołach

Powietrze jest czyste.
Bezpieczeństwo dzięki BerlinerLuft.Pure.
W klasach, salach wykładowych, salach konferencyjnych, biurach lub gabinetach lekarskich: tam
gdzie w czasach epidemii koronawirusa przebywa wiele osób, nasuwa się nieuniknione pytanie
o jakość i bezpieczeństwo powietrza. Państwo mogą skoncentrować się na tym co ważne, a
troskę o zdrowe powietrze pozostawić nam. Kompaktowy oczyszczacz powietrza BerlinerLuft.
zapewni przez cały rok efektywną dezynfekcję powietrza w pomieszczeniu.
Regularna i prawidłowa wentylacja jest ważna dla ochrony przed infekcjami szczególnie w zimnych porach roku. Zapewnia ją centralne urządzenie wentylacyjne. Jeśli nie jest to możliwe,
to pozostaje jedynie regularne wietrzenie pomieszczeń. Skutkiem są niestety wychłodzone
pomieszczenia, a przebywanie w nich szybko staje się testem wytrzymałości.
BerlinerLuft.Pure gwarantuje jedno i drugie: czyste powietrze i zachowanie żądanej temperatury
powietrza w pomieszczeniu. Mobilne i wysokoefektywne urządzenie oczyszczające powietrze
zmniejsza obciążenie wirusami w pomieszczeniach, gdzie przebywają ludzie.

Inteligentne połączenie.
Dzięki inteligentnemu połączeniu filtrów mechanicznych i dezynfekcji UV powietrze w pomieszczeniu jest oczyszczane z aerozoli i szkodliwych substancji. Wirusy i bakterie są nie tylko zatrzymywane na filtrach, lecz również unieszkodliwione dzięki specjalnej dezynfekcji UV-C.
Kompaktowe urządzenie na kółkach jest gotowe do podłączenia (plug and play), może działać
w każdym pomieszczeniu. W zależności od ustawienia wymiana powietrza następuje od dwóch
do siedmiu razy na godzinę i to bez zakłócających szumów. Zoptymalizowany pod względem
hałasu BerlinerLuft. Pure zapewnia bardzo cichy tryb pracy o wartości poniżej 39 dB (A).

Zasada działania.
BerlinerLuft.Pure zasysa powietrze zawierające aerozole, filtruje je dwukrotnie i poddaje działaniu promieniowania UV-C. Następnie powietrze jest oczyszczane i wraca do pomieszczenia
praktycznie całkowicie pozbawione niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Plug & Play. Do każdego pomieszczenia.
Urządzenie polecane jest do klas szkolnych, sal wykładowych, konferencyjnych, biur, gabinetów
lekarskich, centrów fitness, domów seniora i restauracji.
Przykład: Pomieszczenie o powierzchni 75m² i wysokości 3,25 m odpowiada kubaturze 250 m³.
Dwukrotna wymiana powietrza na godzinę odpowiada ustawionej ilości powietrza 500 m³/h,
czterokrotna wymiana powietrza 1000 m³/h.

Poziom ciśnienia akustycznego
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Warianty kolorystyczne
Oprócz wykonania w kolorze standardowym RAL 7035 (jasny szary) możliwe jest wykonanie
BerlinerLuft. Pure w innych wariantach kolorystycznych.

RAL 7035 (jasny szary)

RAL 7012 (szary bazaltowy)

INFORMACJE TECHNICZNE

BUDOWA URZĄDZENIA

Wymiary: 1950 x 730 x 800 mm

Filtr ISO ePM1

Gotowy do podłączenia (plug-and-play)

Lampy UV-C bez ozonu

Mobilny na kółkach

Tłumik hałasu

Tryb pracy: Połączenie filtrów mechanicznych i dezynfekcji pro-

Wentylator z regulowaną prędkością obrotów

mieniami UV bez ozonu
Wskaźnik dezaktywacji koronawirusów 99,9%
Płynna regulacja strumienia objętości powietrza 500 - 1.600
m³/h
Regulacja DDC z możliwością zapisu danych w chmurze
- nadzór nad funkcjami filtrów i lamp UVC
- program włączania czasowego i licznika godzin pracy
- regulacja strumienia objętości powietrza

Tłumik hałasu labiryntowy
Filtr ISO ePM1 60%
Kratka wywiewna nastawna
Sygnalizacja dot. konieczności konserwacji i trybu
Kolor standardowy RAL 7035 (jasny szary)
Opcjonalnie inny kolor zewnętrzny RAL

Żywotność lampy UV-C ok. 6 lat*
Zabezpieczenie drzwi: zamykane drzwi rewizyjne oraz włącznik

*

drzwi do wyłączenia awaryjnego

** poziom ciśnienia akustycznego w odległości 1 m, w odniesieniu do

Kratka wywiewna z regulowanymi lamelami
Bardzo cichy < 39 dB (A)**

w przypadku pracy 8 godzin dziennie
1.000 m³/h

BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o.
Ul. Chocimska 13
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