Altijd
frisse lucht!
Geschikt voor ruimtes
van 10m² tot 40m² / 100m³
• Ventilator gestuurde
zeer stille luchtreiniger
• Vijfvoudige ﬁltertechnologie
• Eenvoudige ﬁlterreiniging
• Geen vervangﬁlters nodig
• Energiezuinig: stroomverbruik slechts 10 Watt

Luchtreiniger
CA-366
Zuivere ademlucht voor een gezonder leven!

Eﬀect CA-366:

CA-366: effectieve luchtreiniging in zes stappen:
1. Aanzuigen verontreinigde binnenlucht
2. Gecombineerd fotokatalytisch / nano voorfilter
3. UVC licht golﬂengte van 254nm
4. Gecombineerd elektrostatisch filter/plasma
5. Ionisator capaciteit > 1.000.000 negatieve ionen/cm³
6. Zuivere en gezonde lucht stroomt in de binnenruimte

• Transformeert vervuilde binnenlucht tot zuivere
ademlucht
• Ionisator verbetert gezondheid en verhoogt
welbevinden
• Reduceert risico allergische reacties en
infectieoverdracht
• Biedt allergiepatiënten de mogelijkheid normaal te
leven

Geavanceerde luchtreiniger CA-366 voor zuivere ademlucht!
De binnenruimte is de meest voorkomende verblijfplaats voor de moderne mens. Giftige milieuverontreiniging,
schadelijke stoffen, fijnstof en allergenen belasten onze binnenruimtes tot 100-voudig hogere waarden t.o.v. de
buitenlucht! Door de geavanceerde vijfvoudige CA-366 filtertechniek worden praktisch alle ongewenste stoffen en
geuren uit de lucht gezuiverd.
Filterspectrum
Stof / stofmijt / fijnstof / vogelstof, bacteriën, kiemen / virussen, pollen en andere allergenen, schimmel,
schimmelsporen, chemicaliën en vluchtige organische verbindingen (VOCs), nare geuren en sigarettenrook.
Ionisator verbetert gezondheid en verhoogt welbevinden
De ionisator in de CA-366 produceert negatieve ionen die de binnenlucht
reinigen en verrijken met actief zuurstof. Negatieve ionen ondersteunen
de opbouw van energiereserves en de stofwisseling, verbeteren de
bloedsomloop en het immuunsysteem, verminderen symptomen bij
allergieën, astma en hoofdpijn, versnellen helingsprocessen en de afbouw
van stress en slaapstoornissen.
Geen vervangfilters, onderhoudsvriendelijk en energiezuinig
De luchtreiniger CA-366 heeft geen dure vervangfilters nodig en is zeer
spaarzaam in het energieverbruik. Het elektrostatische filter kan eenvoudig
bovenuit het apparaat worden genomen, gereinigd en weer teruggeplaatst.
Onderhoud beperkt zich tot 2x per week reinigen van het elektrostatisch
filter en het nano-voorfilter eens/kwartaal.
Eenvoudige installatie door plug & play systeem: gewoon inschakelen en
doorademen.

Toepassingen
Woonkamer, keuken, kantoren, trainingen- en lesruimtes, kantines, verkoopruimte, ontvangst- en wachtruimtes,
ruimtes waarin gerookt wordt, artsenpraktijk en behandelruimtes, kinderdagverblijven, schoollokalen, senioren
woningen, zorg- en verpleeginstellingen, openbare gebouwen. Zelfs in de kapsalon of vingernagelstudio wordt
belaste binnenlucht effectief gezuiverd en verfrist.
Technische gegevens UV Plasma ionisator luchtreiniger CA-366:
• Geschikt voor ruimtes van 10m² tot 40m² / 100m³
•   Stroomspanning DC12V / Adapter AC 100V – 240V
•   Verbruik maximaal 10 Watt
•   Ionisator capaciteit 1.000.000 negatieve ionen/cm³
•   Actief zuurstof < 0,05 ppm
•   Ventilator capaciteit ca. 35m³/h
•   UVC golflente 254nm

Dealer

•   Levensduur UV lamp 20.000h
•   3 Standen regelbare ventilator
•   Bijzonder geluidsarm < 25 dB(A)
•   Afmetingen hoogte 40 cm x 11,7 cm x 19 cm
•   Kleurstelling donkergrijs – wit
•   Gewicht met adapter 2,5kg
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