VIROLINE COMPAC
De Viroline Compac reinigt de lucht en verwijdert fijnstof en
ziektekiemen, zoals bacteriën en virussen. Het toestel vermindert het aantal ziektekiemen in de lucht, verlaagt het risico op
infecties en bevordert het welzijn van de mensen in de ruimte.
De mobiele luchtreiniger is de doordachte oplossing voor iedereen die op zoek is naar een toestel dat discreet en absoluut

ook in ziekenhuizen en laboratoria worden gebruikt. De actieve
koolfilter absorbeert bovendien onaangename geuren. Met
45 dB(A) is het toestel praktisch niet te horen. Een bijkomend
voordeel: dankzij de wielen kan het toestel eenvoudig in de
ruimte worden verplaatst en dus altijd op die plaats worden
gezet waar het het meest zinvol is. De Viroline Compac is klaar

betrouwbaar schone en onvervuilde lucht naar ruimtes voert
- en dat tegen een onklopbare prijs-kwaliteitverhouding. Het
is daarom voorbestemd voor gebruik in hotels, restaurants,
medische praktijken, kapsalons, zorgcentra, scholen en kinderdagverblijven. De omgevingslucht wordt van bovenaf naar
het toestel gevoerd, door een vierfasig filtersysteem geleid
en vervolgens langs achter weer naar de ruimte gebracht.
De luchtstroom is hierbij nauwelijks merkbaar. Eerst worden
pollen, sporen en fijne stofdeeltjes die in de lucht zweven

voor onmiddellijk gebruik. Gewoon de stekker insteken en de
aan/uit-knop indrukken. Indien nodig kunnen de filters eenvoudig worden verwijderd en vervangen.

Uitzonderlijk stil
Onovertroffen prijs

door een grove filter en een voorfilter opgevangen. Bacteriën,
virussen en schimmels blijven dan aan de daaropvolgende
zweefstoffilter van klasse H14 (gecertificeerd conform DIN EN
1822) hangen. Het is bewezen dat deze hoogwaardige filters

Vierfasig filtersysteem

meer dan 99,995 procent van alle fijne zwevende deeltjes
groter dan 0,1 µm afscheiden en dat ze zo effectief zijn dat ze

Klaar voor onmiddellijk gebruik
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TECHNISCHE GEGEVENS
Filtertechniek

Voor filtermat G4, Voorfilter ,
Hepa filter H14, Aktieve kool filter

Ventilatorvermogen

550 W

Spanning

230 V/50 Hz

Toevoeging: Geluiddemper
Annuleert
ruis

Max. volumestroom

750 m³/h

Afmetingen (b x d x h)

580 x 580 x 1010 mm

Gewicht

90 kg

Geluidsniveau

45 dB(A)

Bouwwijze

Stalen constructie met poedercoating

Article number

2111 0800

Article number

2111 0800 01

Price

1.499,00 €

Price

223,00 €

Zijdelingse
luchtstroom

