
Ren och skön luft med ångbefuktare

      Luftförbättrare  
        PH15-PH28

– Behandlar luften  –

Bra luft året runt 365 dagar

Kombinerad luftfuktare och luftrenare

Ditt eget färgval direkt 
från fabriken 
Finns i färgkulörer som tillval  
för färgskalorna RAL eller NCS.

Portabel påfyllning 
direkt från vatten-
kranen
PH28 har en förbättrad 
rullbar vattentank och 
medföljande påfyllnings-
slang.

Ny programmerbar 
display för ekonomisk 
drift
PH28 har fått en uppdaterad 
programmerbar display som kan  
kodlåsas så att obehöriga ej kan ändra 
förinställningarna.

Riktbara toppgaller 
Gallrerna kan flyttas så man 
kan ändra luftriktningen efter 
behov.



 Återförsäljare

GENOM AUKTORISERADE ÅTERFÖRSÄLJARE ÖVER HELA LANDET

SELEKO AB. Box 143, 137 22 VÄSTERHANINGE.
TEL: 08-504 105 60. FAX: 08-504 105 61.

– Behandlar luften –

Kvalitetsfaktorn: 
Luftfuktighet.
För låg luftfuktighet är ett problem 
framför allt under den kalla årsti-
den. Maskinerna i Defensor PH-se-
rien arbetar enligt fördustningsprin-
cipen. Det innebär i praktiken att 
torr luft går igenom den vattenmät-
tade fördustningsmattan som på så 

sätt tar upp vattnet som sedan blåses ut i rumsluften. På 
så sätt fuktas luften sparsamt och med minsta möjliga 
energiförbrukning. Rätt fuktad rumsluft reducerar i hög 
grad elektrostatisk uppladdning. Det innebär att arbetet 
blir mindre hårresande. Den inbyggda hygrostaten 
ser till att luftfuktigheten hela tiden är den rätta. Den 
användare vänliga programeringen och övervakningen 
möjliggör en enkel hantering. På så vis förbrukas ingen 
onödig energi.

Kvalitetsfaktor: 
Luftrening
I luftreningen ligger ytterligare en 
potential för aktiv luftförbättring. 
Luftfilter består av ett kombinerat 
grovfilter, finfilter och aktivt kolfil-
ter som tillval (quattrofilter) och kan 
avfallshanteras på ett miljövänligt 
sätt. Med sin mikroprocessorstyr-

ning utan kemiska tillsatsämnen renar Defensor PH-
maskinen luften från föroreningar. Damm och andra 
partiklar ner till 0,05 mikron eller större filtreras bort. 
Hus- och byggdamm och pollen som kan leda till 
retningar i andningsvägarna, huvudvärk och andra 
besvär. Obehagliga lukter och kväve dioxider filtreras 
också bort. kvalitén på organiska ämnen och därmed 
också på olika produkters kvalitet. Bra luft i alla dag-
liga situationer är därför en viktig faktor i en tid då luft 
alltmer och i allt högre utsträckning belastas av förore-
ningar. 

PH15 och PH28 som förbättrar och skyddar din inomhusklimat.

Vi utvecklar produkter som på ett optimalt sätt tar hänsyn till specifika behov i olika bran-
scher. På så sätt uppfyller våra lösningar i allt högre utsträckning inte bara alla tänkbara 
krav på luftbefuktning och luftrening, utan de erbjuder också högsta möjliga säkerhet i 
en känslig miljö. Våra system tar hänsyn till allas vår miljö, inte bara genom att de har en 
utomordentligt miljövänlig teknologi, utan även genom att de är föredömligt sparsamma i 
energiförbrukningen och genom att de hela året förbättrar klimatet i sin egenskap av kombi-
nerade luftbefuktare och luftrenare.

Teknisk data
Specifikation
Mått (B x H x D)
Vikt (utan vatten)
Effektförbrukning
Vattentank, volym

Effektsteg
Ljudtrycksnivå, dBA
Luftflöde, m3/h
Luftbefuktningskapacitet, l/h (25° C / 20% RF)
Rek. för utrymmen upp till max. (m3)

Elektronisk vattennivå kontroll / Överfyllnad
Vattenjonisering (Joniseringselektroder)
Filtersats för extrem filtrering
Dricksvattenanslutning  (A-version)
Trådlös hygrostat
Testsymboler 

Defensor PH15/PH15A
73 x 61 x 37 cm

25 kg
72W
20 l

1
33
155
0,8
280

2
38
195
1,1
380

3
45
280
1,5
510

Defensor PH28/PH28A
80 x 75 x 44 cm

43 kg
128W
30 l 

1
40
320
1,3
430

2
48
420
1,8
600

3
54
600
2,2
730

4
58
750
2,7
900

Ja/Ja
Tillval
Tillval
Tillval
Tillval

 VDE, GS, CE, GOST

Ja/Ja
Ja

Tillval
Tillval
Tillval

VDE, GS, CE, GOST
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Med reservation för tekniska förändringar

4
50
340
1,7
580


