Fresh Air Purifier

AAVI ® Leaf
Fresh Air Purifier

Onovertroffen luchtreiniging
Verwijdert tot 99% van de onzuiverheden uit de lucht
De AAVI Leaf ® luchtreiniger neutraliseert en verwijdert tot wel 99%
van de aanwezige virussen en bacteriën, pollen, dierlijke allergenen,
luchtverontreinigende stoffen, schimmels en chemicaliën uit uw
binnenklimaat. Daarmee biedt AAVI ® frisse en gezonde binnenlucht.
Effectief tegen virussen, bacteriën en schimmels
AAVI ® technologie is in staat om uw gezondheid te verbeteren door
schadelijke stoffen zoals virussen en bacteriën, schimmels en chemicaliën
te neutraliseren en verwijderen. AAVI ® apparaten verwijderen zelfs deeltjes
van nanoformaat en zijn dus geschikt voor ziekenhuizen, praktijkruimtes,
scholen, kinderdagverblijven, verzorgings- en verpleeghuizen, kapsalons,
bioscopen, winkelcentra, woonomgevingen en diverse andere gebouwen.
Vermindert allergieën
De efficiënte AAVI ® Leaf luchtreiniger verbetert de kwaliteit van leven voor
mensen die aan allergieën lijden doordat irriterende chemicaliën, dierlijke
allergenen en pollen uit het binnenklimaat worden verwijderd.
Veilig in gebruik door zelfreiniging
De AAVI ® technologie maakt geen gebruik van filters wat een aanzienlijke
kostenbesparing oplevert. De collectorwanden worden gereinigd met
water door middel van een volledig automatisch zelfreinigend systeem. De
zelfreinigingsfunctie maakt het onderhoud van de AAVI ® Leaf eenvoudig
en efficiënt.
Laag energieverbruik en milieuvriendelijk
Doordat er geen afval ontstaat tijdens het reinigingsproces van de
AAVI ® Leaf is de luchtreiniger zeer milieuvriendelijk. De AAVI ® Leaf is laag
in energieverbruik, heeft een hoge filtratie-efficiëntie en is betrouwbaar in
zijn prestaties.

AAVI ® Technologies
Het Finse AAVI ®ontwikkelde een internationaal gepatenteerde
technologie om het binnenklimaat te zuiveren en daagt de traditionele
luchtreinigingsapparatuur uit op efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit.
Als innovatieve organisatie, gespecialiseerd in reinigingstechnologie, biedt
AAVI ® diverse luchtreinigingsoplossingen zonder filters.
Kusters THO is de officiële importeur van AAVI ® Technologies voor de
Nederlandse markt.

AAVI ® Leaf
De AAVI ® Leaf neutraliseert en verwijdert op een
betrouwbare en efficiënte manier tot wel 99% van alle
schimmels, pollen, virussen, bacteriën en chemicaliën die in
de lucht zweven. Dit maakt de AAVI® Leaf bijzonder geschikt
voor toepassingen binnen
(medische) praktijkruimtes en openbare gebouwen en tevens
een perfecte keuze voor uw woning of appartement.
Het reinigingsproces van de AAVI ® Leaf kan worden
uitgevoerd met gebruik van binnenlucht of met gebruik van
buitenlucht door middel van een optioneel hulpstuk.

De AAVI ® Leaf is leverbaar in vier modellen:
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De AAVI ® Leaf is uitermate gebruiksvriendelijk met duidelijk
zichtbare bedieningsknoppen.
De indicatielampjes geven de verschillende handelingen aan.
Bij de AAVI ® Leaf Premium en Exclusive modellen worden
de gegevens over de actuele luchtkwaliteit real-time naar
uw smartphone gestuurd en op het display getoond. Op
deze manier kunt u de verbetering van de kwaliteit van uw
binnenklimaat real-time te volgen.

Technische gegevens AAVI ® Leaf
Reinigingsefficiëntie

> 97% na één keer reinigen

Luchtvolume

max. 165 m3/h

CADR (luchtvolume x efficiëntie)

40 / 80 / 160 m3/h

Ventilator

Te reinigen ruimte

Max. 64 m2

Reinigingstechnologie

Ionjet + ESP

Reinigingssysteem

Reinigingssysteem

Automatisch reinigen

Collector

Behuizing

RVS staal, plastic

Certificaat

CE

Ventilator

40 / 80 / 160 m3/h

Afmeting

483 x 570 x 1114 mm

Gewicht

39 kg

Omgevingstemperatuur

Max. + 45°C

Opgenomen vermogen

Max. 50 W (reinigen 100 W)

Voeding

AC 230V / 1~ / 50Hz

Geluid niveau

Max. 59 dB (A)

Verse lucht aansluiting

Optioneel

Kleur

wit/zilver, wit/goud, zilver/goud

Ionisatie kamer

Wilt u meer weten over de AAVI ® technologie en producten? Wij helpen u graag. U bent van harte welkom om de AAVI ® Leaf te
bezichtigen tijdens een informatief gesprek. Informeer tevens naar de testrapporten waarin de microbiologische prestaties van de
AAVI ® WLeaf en andere producten zijn onderzocht door het VTT Technical Research Centre of Finland.
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