
● UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo. 

Techniniai duomenys:

Filtrai:

2-as lygis: M7 kišeninis filtras
3-ias lygis: F9 kompaktinis filtras

1-as lygis: G65+G4 panelinis filtras

-

● Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
● Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.

Maksimalus oro srautas, m3/h 6900

Variklio galia 1,25
Įtampa 1x230 VAC / 50 Hz

Darbinis slėgis prie 5000 m3/h, Pa 550
Svoris, kg 230

EKO Air cleaner P6000 mobilūs oro valytuvai yra alternatyva ventiliacijos sistemoms. EKO AIR
CLEANER P6000 oro valytuvus rekomenduojame naudoti pramoninėse patalpose, kuriose nėra
daug dulkių,- pvz. sandėliavime, šaldymo kamerose, logistikos terminaluose, mažmeninės
prekybos patalpose. Oro valytuvų pagalba mažinamos patalpų valymo išlaidos, nuo dulkių
apsaugomos prekės, stelažai, užtikrinamas švaresnis oras patalpų personalui.
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AIRCLEANER – P6000

5000Darbinis oro srautas, m3/h

Maksimalus slėgis, Pa 820

Kaina eur be PVM. 



Filtrai:
1-as lygis: G65+G4 panelinis filtras
2-as lygis: F9 kompaktinis filtras
3-ias lygis: Aktuovotos anglies patronai, 24 vnt. 

Maksimalus oro srautas, m3/h 6900

● Paveikslėliuose vaizduojami standartinės komplektacijos įrenginiai.
● Galimi nestandartinių išmatavimų, ar specialių modifikacijų variantai.
● UAB EkoFiltras tobulindamas gaminius pasilieka teisę keisti techninius parametrus ar matmenis be išankstinio perspėjimo. 

AIRCLEANER – P6000+

EKO Air cleaner P6000+ mobilūs oro valytuvai su aktyvuotos anglies patronais kurie naikina
nepageidaujamus kvapus. EKO AIR CLEANER P6000+ oro valytuvus rekomenduojame naudoti
pramoninėse patalpose, kuriose nėra daug dulkių,- pvz. sandėliavime, šaldymo kamerose,
logistikos terminaluose, mažmeninės prekybos patalpose. Oro valytuvų pagalba mažinamos
patalpų valymo išlaidos, nuo dulkių apsaugomos prekės, stelažai, užtikrinamas švaresnis oras
patalpų personalui.

Techniniai duomenys:

Maksimalus slėgis, Pa 820

Variklio galia
Įtampa

4800
1,25

Kaina eur be PVM. -

Anglies kiekis,kg 72
Svoris, kg 330
Darbinis slėgis prie 5000 m3/h, Pa 600

1x230 VAC / 50 Hz

Darbinis oro srautas, m3/h

AIRCLEANER – P6000+


