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1. Miedziany wlot
2. Filtr wstępny klasy G4
3. Filtr pośredni klasy H13

7. Wysokowydajny wentylator EC

4. Siatka miedziana

8. Automatyka

5. Lampa UV-C

9. Obudowa

6. Filtr końcowy klasy H14

10. Kółka transportowe

Ozonator OZI

Wykonania specjalne
Malowanie na kolor inny niż
standardowy, zgodny z paletą
RAL.

Lampa UV-C
Urządzenie wyposażone jest
w lampę UV-C, która niszczy
i dezaktywuje mikroorganizmy.

Filtracja i bezpieczeństwo
Filtracja trzema filtrami
zabezpieczona przegrodami
miedzianymi.

Hybrydowy
oczyszczacz powietrza
Strefa bezpiecznego powietrza

DANE TECHNICZNE

Hybrydowy
Oczyszczacz powietrza
Przyszło nam żyć w nowych czasach. W powietrzu, którym oddychamy
rozprzestrzenia się wirus paraliżujący świat i jego gospodarkę.
Nagle prozaiczne czynności, typu wyjście do sklepu stały się
zagrożeniem. W odpowiedzi na potrzeby Konsumentów - firma Venture
Industries zaprojektowała przenośny hybrydowy oczyszczacz
powietrza – LAUTUS.
Na etapie wstępnych badań nad produktem, zostały przeanalizowane
dostępne na rynku komponenty i technologie dedykowane do usuwania
z powietrza wirusa SARS-CoV-2 wywołującego COVID-19.
W efekcie do produkcji została skierowana hybryda łącząca w sobie
zalety wyspecjalizowanych filtrów HEPA, lampy UV-C oraz materiałów
uniemożliwiających długą żywotność wirusa.

CHARAKTERYSTYKI PRACY

LAUTUS 50

LAUTUS 100

m3/h

450

800

Pobór mocy

W

150

250

Natężenie prądu

A

1,6

2,7

Napięcie

V

230

230

dB(A)

64

74

kg

47

60,5

70010606

70010607

Wydajność max

Poziom ciśń. akust.
Masa
Nr a
artykułu

Urządzenie zostało wyposażone w wewnętrzny system filtracyjny
(3 etapy
eta filtracji):
• Wstępnego w klasie G4 – zatrzymującego pyły i kurze
przed dostaniem się do urządzenia,
• Pośredniego H13 – filtry tej klasy są w stanie zatrzymywać
bakterie,
• Końcowego H14 – zapewnia 99,995% skuteczność filtracji.
Jest w stanie zatrzymać cząstki rozmiarów wirusa.

LAUTUS 100

WYMIARY

Urządzenie zaprojektowano w dwóch wersjach LAUTUS 50
Urząd
oraz LAUTUS 100. Pierwsza, mniejsza wersja urządzenia zapewnia
filtrację powietrza o wydajności 450 m3/h (pomieszczenie do 40m2)
większy odpowiednik daje możliwość filtracji na poziomie 800 m3/h
(pomieszczenie do 65m2).
ZASTOSOWANIE
Urządzenia przeznaczone są do filtracji powietrza z cząstek drobnoustrojów,
grzybów, bakterii i wirusów o rozmiarach powyżej 0,1 µm
ust
w przestrzeniach zamkniętych jak np.:
recepcje, sklepy, apteki, biura, biblioteki, restauracje,
a także w przestrzeniach przemysłowych
jak warsztaty mechaniczne.
Wlot oraz przegroda między filtrem H13, a H14 zabezpieczone są siatką
miedzianą w celu skrócenia czasu żywotności wirusa wewnątrz
urządzenia. W panelach bocznych zastosowano diody LED informujące
użytkownika o działaniu lampy UV-C. Promieniowanie lampy UV-C
powoduje rozpad komórek mikroorganizmów skutecznie zwalczając
je z wnętrza urządzenia. Inteligentny system sterowania pozwala
na 4–stopniową regulacje wydajności.
Całość zamknięto w nowoczesnej konstrukcji wykonanej z malowanej
blachy aluminiowej osadzonej na kołach zapewniających łatwość
transportu.
Wysokoefektywne silniki ze zintegrowaną technologią EC,
które dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu na energię elektryczną
(niższa emisja CO2), minimalizują koszty użytkowania.
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LAUTUS 50

600

730

700

LAUTUS 100

750

730

850

AKCESORIA
* Do prawidłowej pracy tych akcesoriów niezbędny jest króciec wylotowy

króciec
wylotowy

przewód
KF*

LAUTUS 50

przewód
P5PU*

opaska
SBF*

