Soluții pentru calitatea aerului interior

Lifa Air Clean 7OOO
Mașina de curățare a aerului l Unitatea de aspirare
a presiunii atmosferice negative l Aparat de aerisire
l Aparat de curățare a aerului
Lifa Air Clean 7000 este proiectat pentru filtrarea și curățarea particulelor de
praf din aer și a altor poluanți. Datorită puterii excelente de aspirație, a
capacității de colectare și a unei construcții robuste metalice fără sudură,
aceasta poate fi utilizată pentru o varietate de activități, de la curățarea
conductelor de ventilație HVAC până la lucrările de renovare, demolare și
controlul contaminanților. De asemenea, poate fi folosit ca agitator în
deteriorarea apei și în lucrările de restaurare a mucegaiului și eliminării
microbilor, sau ca scruber de aer deoarece puteți folosi chiar și filtrul de gaz
cu acesta.

-Fluxul de aer fără filtru 6950 m3Ih și cu filtru F7 5500 m3Ih
-Presiune statică 2200 Pa
-Funcționează cu energie electrică trifazată 380 I 400 V
-Cutie de prefiltrare disponibilă ca piesă de schimb
-Poate fi utilizată și în poziție verticală (picioare de sprijin auxiliare necesare)
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€olutions for Indoor Air Quality

Construction and control
1.
2.
3.
4.
5.

Știft de conectare Ø 300 mm, partea de evacuare
Mâner de ridicare
Cadru pentru filtre pentru sac
Element de fixare
Știft de conectare Ø 300 mm, partea de aspirație

Piese de schimb
66420281022838

LIFA F7 filtru de particule 592x592x305mm HC 4000 I AC 7000

P1110

Filtru de particule extrem de lung LIFA F7 592x592x600 mm pentru HC 4000 I AC 7000

6420281010842

Filtru hepa H13 610x610x292 mm pentru modelul HC4000 I AC7000
Lifos Fp7 (carbon activ) și filtru de particule pentru

6420281022845

modelul HC4000 I AC7000 (610x610x292 mm)
6420281024498

Prefiltru pentru modelul HC4000 I AC7000 (Fp7)

6420281023156

Pachet prefiltru 5 buc., Clasa G4 (gata preparat în dimensiune dreapta) pentru LIFA
HC 4000 I AC7000
Furtun de evacuare a conductei de vid 305 mm x lungime 10 m (furtun de aspirație)

6420281010941
6420281021565

Furtun de evacuare, folie de plastic transparent Ø 480 mm x grosime 0,15 mm și
lungime 75 m I roll (greutate 10 kg)

6420281023576

Furtun pentru conducte de vid, Ø 254 mm x lungime 10 m (furtun de aspirație)

6420281021749

Cadru pentru HC4000 I AC7000 (piesă de schimb, original cu unitatea)

6420281022258

Cutie de prefiltrare
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