ČISTIČKA VZDUCHU
OPTICLEAN™
ZÁVAN ČERSTVÉHO VZDUCHU
PRO VAŠE PODNIKÁNÍ

SEZNAMTE SE S ČISTIČKOU
VZDUCHU CARRIER
OPTICLEAN™
V současné době se svět více než kdy dříve zaměřuje na
způsoby, jak zpomalit a zabránit šíření nemocí. Díky více než
stoletým zkušenostem v oblasti vnitřního prostředí jsme
vyvinuli řešení, které vám s tím pomůže. S čističkou vzduchu
Carrier OptiClean mohou být vaši zákazníci nebo pacienti v
klidu, protože vědí, že vám záleží na vzduchu, který dýchají.

ČIŠTĚNÍ VZDUCHU
Když se rozhlédnete po své firmě, pravděpodobně nevidíte nic neobvyklého. Podle
agentury EPA však můžete být obklopeni vyšším množstvím mnoha látek znečišťujících
ovzduší, než jakému byste byli vystaveni venku 1. Čistička vzduchu Carrier OptiClean
aktivně zlepšuje kvalitu vzduchu ve vašem podniku i celkovou pohodu vašich zákazníků
nebo pacientů a zaměstnanců.

HEPA2 - GRADE
FILTRATION

ODSTRAŇUJE ČÁSTICE
VELKÉ POUHÉ

0,15-0,25
MIKRONY3

99,95%

EFEKTIVNÍ

1. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/inside-story-guide-indoor-air-quality
2. Vysoce účinný filtr pevných částic
3. Mikron je jednotka délky rovnající se jedné miliontině metru. Například virus chřipky má velikost pouhých 10 mikronů
(https:// www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2135376/)

JAK TO FUNGUJE
Čistička vzduchu Carrier OptiCLean™ je přenosný filtrační systém, který stojí samostatně
v místnosti a nevyžaduje žádné připojené potrubí. Funguje ve třech jednoduchých krocích:
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Jednotka nasává
vzduch z okolí.

Vzduch prochází řadou filtrů,
které odstraňují mnoho
nečistot.

Čistší a čerstvější
filtrovaný vzduch se pak
vrací zpět do místnosti.

TOK VZDUCHU

VÍCE NEŽ

40,000

HODINY PROVOZU

PŘENOSNÁ

STANDARDNÍ
NAPÁJENÍ

230V 50Hz

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ INFORMACE O PRODUKTU A SPECIFIKACE
MODEL FN1SXF00500S

^ Z 99,95% efektivní, filtr HEPA s dlouhou
životností odstraňuje částice o velikost0,15–
0,25 mikronů

^ Pěti rychlostní přepínač velikosti pro
různé rozsahy toku vzduchu

^ Standardní předfiltr s minimální účinnost

^ Červená kontrolka filtru upozorní
uživatele, že je čas vyměnit filtr

^ Jmenovitý 850 m3/hod. nebo maximální
1168 m3/hod.

^ Zelený vypínač svítí, když je jednotka
zapnutá a v provozu

^ Stojan s filtrem HEPA a těsnicí konstrukce
splňují požadavky na únik vzduchu

^ Pozinkovaná ocelová, předem natřená
skříň je plně izolovaná

^ Vertikální konstrukce pro menší plochu ve
srovnání s mnoha konkurenty

^ 230 V

^ Přenosný a přizpůsobitelný téměř
jakémukoli vhodně velkému místu
^ Robustní, uzamykatelná kolečka pro
snadnou přepravu

^ CE
^ Rozměry skříně: 1370 V × 490 Š × 630 H
^ Provozní hmotnost: 63 kg
^ Dvouletá záruka

VYTVÁŘÍME LEPŠÍ, ZDRAVĚJŠÍ BUDOUCNOST
Ve společnosti Carrier vždy hledíme do budoucnosti zdravějších budov. Vyvíjíme produkty pro
zlepšení kvality vzduchu uvnitř, vzdálené služby pro řízení větrání v budovách a bezdotyková
řešení ve veřejných prostorách, čímž dnes nově definujeme budoucnost vnitřního prostředí.
Další informace o programu Zdravé budovy společnosti Carrier naleznete na stránce
corporate.carrier.com/healthybuildings.

AHI CARRIER CZ S.R.O.
Stýblova 253/13, 149 00
Praha 5 – Chodov,
Česká republika
Telefon: +420 212 812 030

UL a logo UL jsou
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info@ahi-carrier.cz
www.ahi-carrier.cz

Výrobce si vyhrazuje právo
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