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LOFTHREINSITÆKI PowerFilter 1400 

 

 

Tækniupplýsingar  

Loftflæði (m3/klst) 1400 

Rafmangsspenna (V/Hz) 230/50 

Orkunotkun hámark (kW) 0,175 

Orkunotkun hámark (A) 1,2 

Hljóðstyrkur (dB(A)) 61 

Stærð (hxbxd) í mm 445x420x505 

Þyngd (kg) 16 

 

 

 

 

Þegar hreinsa þarf loft þá er PowerFilter 1400 

tækið til þess. Tækið er mjög afkastamikið, létt og 

þægilegt í meðförum og því komið fyrir í rýminu 

sem skal lofthreinsa vegna framkvæmda svo sem 

vegna múrbrots eða annarra framkvæmda. 

Í þetta tæki er hægt að fá HEPA síur sem grípa 

myglugró ef grunur er um að það sé til staðar.  

Einnig hægt að setja lok með stút til að tengja 

barka við og þannig staðsetja tækið utan rýmisins 

sem skal lofthreinsa.  Einnig hægt að fá tengistykki 

fyrir barka á útblásturshlið til að leiða loft í burtu.  

 

• Í PF 1400 eru 2 síur, forsía og aðalsía sem auðvelt að skipta um. 

• Hægt er að fá HEPA síur í PF 1400 sem eru notað er grunur er um að myglugró séu til staðar. 
En HEPA síur eru sérstaklega ætlaðar til þess að grípa myglugró og hleypa þeim ekki í gegn. 

• Forryksíurnar G4 er framleiddar í samræmi við Evrópustaðalinn EN779 og einnig aðalryksíurnar F9. 

• HEPA H14 aðalsíurnar eru framleiddar í samræmi við EN 1822 og ryksíurnar í staðli M við EN6 0335. 

• Ef ólykt er í loftinu er hægt að setja kolasíu í PF 1400 sem tekur í sig ólyktina. 

• Létt og þægilegt tæki sem hægt er að raða upp til að spara geymslupláss. 

• Mjög hljóðlátt tæki sem er mikill kostur og því gott að vinna í rýminu án truflunar vegna hávaða. 

• Eins og önnur tæki frá Heylo þá er hugað að orkunotkun sem er í algjöru lágmarki. 
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