
ÍPPRINC  FILTRÁCIE
 VisionAir Blue Line SmokeFree sa 

ýktor systému čnéhofiltra
   unikátneho z skladá 

,  fázach. 3 v vzduch čistí  

ázaF  1:  pr de flter Blue Line ávazachyt 
  kože. časti vlasy, prach,

 ako čiastočky veľké 
 

ázaF  2:  EM Blue Line filter   - 

 doskách. zberných na zachytené následne
 a nabité elektricky sú Častice mikronu. 0,01 veľkosti

 do až látky znečisťujúce menšie éostatn íachytz ,muésyst
 adroj ,filter kýtrostatickele 

 .

 ElectroMax flter shéma:  

 3 zaáF :  AC1 Blue Line final filter ej f teril nylpeciáš  .ialuh vnehoíakt z 
 .dymu hoécigaretov z pachy émneíjnepr ejculpohenT  

 LIST ÝTECHNICK

www.component.sk

SMOKEFREE
SPECIAL

VisionAir

 VisionDisplay. stojan pojazdný na alebo miestnosti rohu do stenu, na aj  namontovať  možné
 je VisionAir¹ zabudované. neho do alebo miestnosti strop na namontované  byť môžu modely Oba VisionAir². nebo VisionAir¹

 modely zvoliť môžete si miestnosti objemu od závislosti V reštaurácií. či kaviarní fajčiarskych do predovšetkým je Určená
 huby. a vírusy baktérie, sú ako mikroorganizmy, a pele prachu,iastočky č pachy, nepríjemné dym, tabakový odstraňuje BlueLine
 VisionAir vzduchuistička č Profesionálna priestoroch. fajčiarskych vo vzduch čistý na odpoveďou je  SmokeFreeBlueLine 

ZMERYRO  VISIONAIR BLUE LINE 1 SMOKEFREE

Rozmery H  x Š  x V 630 x 620 x 290 mm

Zabudovateľná  výška 210 mm

áhaV  16,5 kg

ZMERYRO  VISIONAIR BLUE LINE 2 SMOKEFREE

Rozmery H  x Š  x V  

Zabudovateľná  výška 210 mm

áhaV  32,5 kg

APPROVALS/CERTIFICATES

AC1 Blue Line final filter

EM Blue Line filter

Pred filter Blue Line
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ŠPECIFIKÁCIA

VISIONAIR BLUE LINE 1 VISIONAIR BLUE LINE 2

neálFyzik  astnostilv 

álMateri  ABS

Farba a,čiernalieb  

ýovťSie  lebká 3 m  

ásuvkaZ  230V tandardŠ  typ - F 

ťoslchýR  átoralventi neálManu  8 | Automaticky  6

nostižMo  namontovania • na  stropu do alebo 
• na  steny do alebo 
• volne  acajsto
• na  podstavci 

• na  stropu do alebo 

ádanielvO ko mývľdia IR na       alačidlt pomocou alebo ,ádačomlov  ízariaden

Senzory PIR sensor ý(pohybov  ) | Gas senzor ýnl(volite ) | ýPrachov  senzor ý(voliteln )

Software taneávr prevádzky nastavenia ínostžmo ,Viacero
 entilátorav ostilchýr

 prevádzky, času naprogramovania 
 

konýV

emObj  miestnosti 197 m³ 394 m³

Prietok  vzduchu maximum 263 m³ maximum 526 m³

konýV  átoralventi 1300 m³/h 2600 m³/h

ťnosčHlu  40 - 62,5 dB (   A) 46 - 68,5 dB (   A)

Elektrické  dáta 

ájanieNap  230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

íkonPr  105 W 195 W

F treil  žbadrú a 

Pred filter Blue Line 1 Pred filter Blue Line jednorázový( ) 2 Pred fltre Blue Line jednorázové( )

Filter EM Blue Line 1 Filter EM Blue Line (umývateľný) 2 Filtre EM Blue Line ývateľné(um )

Final filter AC1 Blue Line 1 Final filter AC1 Blue Line (jednorázový) 2 Final filtre AC1 Blue Line jednorázové( )

íslušenstvoVoliteľné r  p 

Podstavec Podstavec  kolieskami s nie  ponuke v je

Voniace  patrony 2 ks 4 ks 

éPrepravn  dáta 

ťHmotnos  17,5 kg 34 kg

Rozmery  balenia  700 x 700 x 350 mm 700 x 1100 x 350

ýHarnonizovan  kód colný 84213920

jinaKra  pôvodu  Holandsko

Typ VisionAir Blue Line SmokeFree Special

Pr ktováodu   skupina Čističky  vzduchu 

V ziaer 12012018/0
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