CITY M - ILMANPUHDISTIN

Sisäilman laatu ei aina
ole niin hyvä kuin luulet
Ilmanvaihtojärjestelmäsi tarvitsee apua. Ulkoilman tehokas suodattaminen ei riitä, kun ilma likaantuu sisällä. Epäpuhtauksia
muodostuu kemikaaleista, huonekaluista, seinämateriaaleista,
ihmisistä ja monesta muusta tekijästä.
Nykyajan vaaralliset pienhiukkaset ja kaasut ovat sisäilmassa esiintyviä epäpuhtauksia, kuten
mikrobit, otsoni ja erilaiset VOC-yhdisteet. Usein sisäilma saattaa olla paljon likaisempaa kuin
ulkoilma katualueella. Huono sisäilma aiheuttaa vuosittain päivien ja viikkojen sairauslomia, oireina
yleensä päänsärky, astma, allergia ja muut hengitysteiden ongelmat. Sairastelu on ikävä asia
työntekijälle ja kallista työnantajalle. Mutta asiaan on helppo ratkaisu.
CITY M - ILMANPUHDISTIN – RUOTSALAINEN DESIGN JA SUORITUSKYKY VAILLA VERTAA

Camfil CITY M - ilmanpuhdistin on tyypillinen ruotsalainen. Se on hiljainen, tehokas, tyylikäs ja
ympäristöystävällinen. Jos vertaat suodattimia, näet miksi CITY M on paras ilmanpuhdistin toimistoihin, hotelleihin, sairaaloihin, kouluihin, päiväkoteihin ja muihin julkisiin tiloihin. Se on myös erittäin helppokäyttöinen – kytke ja käytä. Puolen tunnin kuluttua huoneilmassa on miljoonia vaarallisia
hiukkasia vähemmän. Ja myös voimakkaat hajut ovat kadonneet. CITY M on yksinkertaisesti paras
hankinta, kun haluat parantaa työntekijöidesi ja asiakkaidesi terveyttä ja viihtyvyyttä sekä vähentää
siivoustarvetta. Huoltoa ei suodattimien vaihdon lisäksi juuri tarvita.

CITY M
HEPA H13 +
aktiivihiilisuodatuksella
Myös HEPA H14
saatavissa

SISÄILMAN LAADUN PARANNUS
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MARKKINOIDEN PARAS HEPA-SUODATIN

City M:ssä on markkinoiden tehokkaimmat Absolute™ HEPA
-hiukkassuodattimet. Ne takaavat terveellisemmän sisäilman
työpaikallasi poistamalla pölyä, bakteereja ja haitallisia hiukkasia. Absolute™ HEPA-suodatin on niin tehokas, että ilman olisi
kierrettävä vähintään kolme kertaa perinteisen ilmanvaihdon läpi

ENERGIATEHOKAS

ollakseen yhtä puhdasta.

CITY M OMINAISUUKSIA
• KAKSI ISOA YHDISTELMÄSUODATINTA
• ABSOLUTE™ HEPA JA AKTIIVIHIILISUODATUS

LUE LISÄÄ: Ilmanpuhdistimet 

VÄHEMMÄN
SIIVOUSTA

• VÄHENTÄÄ HAITALLISIA HIUKKASIA JA KAASUJA
• HILJAINEN JA TEHOKAS PUHALLIN

KATSO VIDEOT:

• ERITTÄIN PIENI ENERGIANKULUTUS
• SUUNNITELTU JA VALMISTETTU RUOTSISSA
• DESIGN SOPII NYKYAIKAISIIN TOIMITILOIHIN
JA MYÖS ASUINHUONEISTOIHIN
City M esittely

TEKNISET TIEDOT
PAINO: 16 kg
MITAT: 340 x 345 x 720 mm (L

x

Sx KS)

SUODATIN: Absolute™ HEPA H13 + aktiivihiili*
STANDARDI: EN1822 ja ISO 10121-2
VÄRIT: Valkoinen ja musta
PUHDISTUSALA: max. 75 m2**
*Saatavana myös HEPA H14 -suodattimilla ilman aktiivihiiltä, erityisen hyvää
hiukkassuodatusta vaativiin kohteisin, kuten sairaalat, laboratoriot ym.
**Jos tarvitset ilmanpuhdistimen isompiin tiloihin, niin tutustu
valikoimaamme nettisivuillamme camfil.fi
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HEPA-suodattimien savutesti

