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Modell S-950

- Rensar luften -

Ren luft rensar tankarna!
SELEKO´S kompakta luftrenare är avsedd för golv eller takmontage. Aggregatet är utrustat
med högeffektiva media-, partikel-, gasfilter och odöreliminator. Luftrenarna är lämpliga för
kontor, rökrum, barer, väntrum, datarum, butiker, konferenslokaler, frisersalonger, skolmiljöer
ex slöjdsalar mm dvs där man har problem med förorenad luft.

Damm- och
rökfri luft!
l Tar bort rökpartiklar och skadliga gaser

som förekommer vid rökning.
l Tar bort mögelsporer och pollen.
l Minskar allergiska besvär.
l Mindre nedsmutsning av lokaler, möbler,

maskiner etc.
l Ger bättre arbetsmiljö.
l Spar uppvärmningskostnader (mindre

ventilationsbehov).
l Framförallt . . .

Man mår bättre av ren luft.
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S-950 har en kapacitet från 50 till 1000 m3 luft per timme.
Tystgående.
Enkel installation golv / tak
Mycket låg energiförbrukning
Luftrenaren är testad för tobaksrök

Ren luft är ofta den bästa medicinen
Vi vet att ren luft är viktig för människor och vissa maskiner. Ett mediafilter från Seleko kan
vara den bästa lösningen på Era problem.

Så arbetar filtret

Fördelar
l Ren, enkel design gör den lätt att plaREN
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cera i alla rum.
l Högeffektiva – renar luften upp till

Förfilter

Gasfilter

Mediafilter

Odöreliminator

99,99% från föroreningar typ tobaksrök.
l Tystgående fläkt med steglös varvtals-

l Förorenad luft sugs in i luftrenaren.

reglering.

l Luften passerar först ett förfilter för rening av

större partiklar.
l Därefter filtreras luften av ett gasfilter.

l Gasfilter och odöreliminator hjälper

till att eliminera obehagliga lukter och
giftiga rökgaser.

l Luften passerar sedan igenom ett mediafilter.

l Lätt och enkel att installera.

Som option finns även en odöreliminator.

l Inbyggt motorskydd.
l Låg energiförbrukning

MODELL S-950

Skötselråd

Montage

golv/tak

l Lämplig intervall för byte av media-

Fläktkapacitet m3/h
steglöst

50-1000

l Gasfilterbyten rekommenderas 1-2

Mått i mm HxBxDJ

2000 x 700 x 400

Vikt i Kg

160

Antal filter

3+1

Elanslutning V

230 V/ 50Hz

Effektförbrukning Watt

565

Ljudnivå dB (A)

45

Återförsäljare

filter är 1ggr/år, förfilter 1-2 ggr/år.
ggr/år

Not. Byten av filter varierar beroende
på vilken belastning maskinen
utsätts för under en viss period.
För rätt dimensionering kontakta Din
närmaste återförsäljare
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