
  FILTÁCIEPRINCÍP 
 VisionAir Blue Line Odourfree  ktoré filtre, unikátne 2 obsahuje 

čistia  fázach. 2 v vzduch vnútorný 

ázaF  1: pr de  filter Blue Line ávazachyt  prach ako čiastočky veľké 
 .pod. a kože časti vlasy,

  2 ázaF : CM2 Blue Line filter jeobsahu   5,9 kg ívnehoakt  uhlia 
éktor  plyny. škodlivé a zápach nepríjemný zachytáva Tento 

 
 filter 

  filtra tvar - V  átnyUnikživotnosťou. dlhou svojou čujevyzna sa
čujezabezpe   filtra. prevádzku efektívnu 

The CM2 Blue Line filter  činnosti v :

KÝTECHNIC  LIST 

www component. sk.

ODOURFREE
INCONTINENCE

The VisionAir BlueLine OdourFree Incontinence je  

 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

 VisionAir modely zvoliť môžete si miestnosti objemu od závislostiV  skôlkach. a centrách seniorských v vzduchu vo hlavne
 Tá inkontinenciou. spôsobený zápach nepríjemný na odpoveďou  vyskytuje sa

ROZMERY VISIONAIR BLUE LINE 1 ODOURFREE

zmeryRo H x Š x V 630 x 620 x 290 mm

Zabudovateľná  výška 210 mm

áhaV  16,5 kg

ZMERYRO  VISIONAIR BLUE LINE 2 ODOURFREE

Rozmery H  x Š  x V 630 x 1050 x 290 mm

Zabudovateľná  výška 210 mm

áhaV  32,5 kg

APPROVALS/CERTIFICATES

CM1 Blue Line filter

Pred filter Blue Line

  
 

 
 

 

 

 

 

 



Typ VisionAir Blue Line OdourFree Universal

Pr ktováodu  skupina Čističky  vzduchu 

Version 12012018/0
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ŠPECIFIKÁCIA

VISIONAIR BLUE LINE 1 VISIONAIR BLUE LINE 2

álneFyzik  vlastnosti 

Mat áleri  ABS

Farba biela,  zakazku na farby možnosť ks počte väčšom Pri čierna. 

ťovýSie  kábel 3 m  

Vidlica  V 230 Štandard  F-typ 

ýchlosťR  ventilátora álneManu  8 | Automaticky  6

žnostiMo  montáže • na  stropu do alebo 
• na  steny do alebo 
• volne  jacasto
• na  podstavci 

• na  stropu do alebo 

Ovládanie IR  ovládačom,alebo ľkovýmdia     tlačidlom     zariadení na 

Senzory PIR senzor ( výpohybo  ) | Gas senzor ľný(volite ) | ýPrachov  senzor ľný(volite )

Software Viacero  rýchlosti a času naprogramovania vrátane prevádzky, nastavenia žnostímo  
átora.ventil  

ýkonV

Objem  miestnosti 130 m³ 261 m³

Prietok  vzduchu max. 456 m³/h max. 912 m³/h

ýkonV  ventilátora 1300 m³/h 2600 m³/h

čnosťHlu  42 - 64 dB( A) 48 - 70 dB( A)

éktrickEle   ád ta

ájanieNap  230V/1~/50Hz 230V/1~/50Hz

íkonPr  90 W 175 W

Filtre  údržba a 

Pred flter Blue Line 1 pred filter Blue Line (jednorázový) 2 p red filter Blue Line jednorázové( )

Filter CM2 Blue Line 1 f ilter CM2 Blue Line jednorázový( ) 2 f iltre CM2 Blue Line jednorázové( )

ľnéVolite  príslušenstvo 

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  mm350

ýHarmonizovan  kód colný 84213920

jinaKra  pôvodu Holandsko 

 

      

 

 
 

 

 

 

 


