
LUFTRENARE

Luftrenare  
med Streamer-
teknik
MC55VB

Flash Streamer
 › Ren luft tack vare tekniken med luftrening
 › Samlar upp fina dammpartiklar

 › Kraftfullt sug och viskande tyst
 › Ny stilig och kompakt design

Kraftfull luftrening
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MC55VB

MC55VBFVM

Enkel enhet MC 55VB
Tillämpning Golvmonterad typ
Tillämplig rumsstorlek m² 41 
Mått Enhet Höjd x Bredd x Djup mm 500 x270 x270 
Vikt Enhet kg 6,8 
Hölje Färg Vit
Fläkt Typ Flerbladig fläkt (Sirocco-fläkt med kåpa)

Luftflöde Luftrening Tyst/Låg/Medel/
Turbo

m³/h 66 /120 /192 /330 

Ljudtrycksnivå Luftrening Tyst/Låg/Medel/Turbo dBA 19 /29 /39 /53 

Luftrening Effektförbrukning Tyst/L/M/Turbo kW 0,008 /0,010 /0,015 /0,037 

Luktreduceringsmetod Flash streamer + luktavlägsnande katalysator
Dammuppsamlingsmetod Elektrostatiskt HEPA-filter
Luftfilter Typ När i polyetentereftalat
Markering Punkt 01 Damm: 3 faser / Lukt: 3 faser / Anti-pollen-läge/ Barnsäker låslampa / PM 2. 5 sensorlampa: 6 steg / 

Luftflödeshastighet (LL/L/M/H) / Auto fläktläge (LL-H) / Econo-läge / Lampa ON/OFF / Streamer-lampa
Strömförsörjning Fas / Frekvens / Spänning Hz/V 1~/50/60/220-240/220-230
Typ Luftrenare
Den tillämpliga rumsarean är lämplig för att använda enheten med maximal fläkthastighet (HH). Tillämplig rumsarea indikerar den yta på vilken en viss mängd dammpartiklar kan avlägsnas på 30 minuter. (JEM 1467) 
| Ljudnivåerna under drift är genomsnittet av de värden som uppmäts 1 m från framsidan, vänstersidan, högersidan och toppen av enheten. (Detta motsvarar värdet i en ekofri kammare) | Elektrostatiskt HEPA-filter är 
monterad i enheten. | Övrig funktion: Aktiv formningsfunktion. Automatisk omstartsfunktion.


