
SilentCare 

KORZYŚCI

■ Wyjątkowo cicha i wolna od przeciągów praca
(43 db(A))

■ Niskie zużycie energii (45W przy 600 m³/h)
■ Szybkie i skuteczne usuwanie zanieczyszczeń

powietrza, takich jak wirusy, bakterie i pyłki
■ Filtr klasy H14 HEPA zgodny z normą EN1822 H14

(filtruje co najmniej 99,995% cząstek zanieczyszczeń
w zakresie 0,1 µm - 0,3 µm)

■ Kompaktowa i modułowa konstrukcja
■ Wielostopniowa praca umożliwia indywidualne

dostosowanie do aplikacji

OBSZARY ZASTOSOWANIA

■ Obszary zamknięte o dużej
intensywności ruchu

■ Pomieszczenia biurowe
■ Sale konferencyjne, hotele
■ Mieszkania
■ Szkoły, uczelnie, przedszkola,

restauracje

CICHY I SKUTECZNY
SKUTECZNA FILTRACJA POWIETRZA W POMIESZCZENIU Z WIRUSAMI, 
BAKTERIAMI, ZANIECZYSZCENIAMI ORAZ DROBNYMI CZĄSTKAMI
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Producent:
Filtration Group GmbH 
Schleifbachweg 45 
D-74613 Öhringen

■ Wysoka wydajność przy niskim zużyciu energii
■ Kompaktowa konstrukcja z kółkami do użytku mobilnego
■ Niski spadek ciśnienia i cicha praca (43 dB (A) z optymalną

cyrkulacją powietrza

■ 360-stopniowa cyrkulacja powietrza i oczyszczenie
■ Nadaje się do pomieszczeń do ok. 45 m2 (max. 70 m2 (1))

z 5-krotną wymianą (2)

■ Przepływ powietrza 600 m3/h +/- 50 m3/h (max. 900 m3/h +/- 50
m3/h (1))

■ Żywotność elementów filtrujących: 24 miesiące przy 8 godzinnej
pracy dziennie (3)

■ Napięcie 230 V / Moc 45W przy 600 m³/h, 100 W przy 900 m³/h
■ Obudowa z blachy stalowej, malowana proszkowo, kolor szary
■ Wymiary: wysokość ok. 1100 mm, Ø 500 mm
■ Waga ok. 40 kg

(1)maks. wyjście (tryb Booster); (2) 5-krotna wymiana powietrza na godzinę (według aktualnych badań RKI 15 minut bez oczyszczania powietrza oznacza zwiększone ryzyko infekcji) i wysokość sufitu 2,5 m; (3) w środowisku biurowym

SilentCare

Czyste powietrze na ustach wszystkich
Czyste powietrze wolne od wirusów, bakterii i innych zanieczyszczeń 
znacząco poprawia nasze zdrowie. W pomieszczeniach o dużej liczbie osób, 
poziom zanieczyszczeń w powietrzu może szybko wzrosnąć, a tym samym 
znacznie zwiększa ryzyko infekcji. Ponieważ nie można zagwarantować 
optymalnego poziomu świeżego powietrza, SilentCare jest idealnym 
rozwiązaniem. Skutecznie filtruje powietrze, wielokrotnie przetwarzając całą 
objętość pomieszczenia w ciągu godziny z niezwykle wysoką wydajnością, 
minimalizując poziomy zanieczyszczeń otoczenia. Przede wszystkim działa 
bardzo cicho. Poziom hałasu SilentCare jest znacznie niższy od średniego 
poziomu hałasu w biurze (50 - 60 dB (A)). 

Właściwości SilentCare

Klasyfikacja poziomu hałasu SilentCare w dB

Specjalna ochrona -
Media filtracyjne o klasie separacji H14
Trójwarstwowy wkład filtracyjny, certyfikowany zgodnie z 
europejską normą EN 1822, zapewnia skuteczną filtrację prawie 
wszystkich aerozoli znajdujących się w otaczającym powietrzu 
zamkniętych pomieszczeń. W ten sposób zanieczyszczenia można 
zredukować do minimum. Filtrująca warstwa mikrowłókien 
szklanych jest osadzona pomiędzy dwiema włókninami 
poliestrowymi. Zapobiega to kontaktowi z warstwą filtrującą.

ELIMINUJE CO NAJMNIEJ 
99,995% ZANIECZYSZCZEŃ 
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