OCZ YSZCZ ACZ POWIE TR Z A

Eleganckie i efektywne rozwiązanie
dla poprawy jakości powietrza w pomieszczeniach
HL-OP-15

Stop SMOG!
Zadbaj o zdrowie swoje
i Twoich najbliższych
dzięki profesjonalnemu
oczyszczaczowi powietrza
renomowanej marki
Viessmann.
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Świeże powietrze to skarb! Odetchnij pełną piersią dzięki
oczyszczaczowi powietrza HL-OP-15.

Urządzenie dostępne
w sprzedaży tylko w sklepie
internetowym Viessmann:
www.sklep-viessmann.pl

Jakość powietrza ma bezpośredni wpływ na nasze
zdrowie i dobre samopoczucie. Niestety to, którym
oddychamy wychodząc z domu jest coraz gorszej
jakości. Zanieczyszczenia i smog negatywnie wpływają
na nasze zdrowie, stanowiąc jedną z przyczyn alergii
i chorób układu oddechowego. Narażone są na nie
przede wszystkim młode organizmy dzieci. Na szczęście
mamy wpływ na to, jakim powietrzem oddychamy we
własnym domu. Teraz, dzięki oczyszczaczowi powietrza
firmy Viessmann możemy się w nim cieszyć atmosferą
podobną do tej występującej w lesie lub nad morzem,
ponieważ dzięki unikanej technologii OxyFrish powietrze
oczyszczane jest aż w 99,98%.
Oczyszczacz powietrza HL-OP-15 idealnie sprawdzi się
w pomieszczeniach o metrażu do 40 m2. Wśród licznych
zalet produktu wymienić można 6-stopniowy system filtracji, który dzięki zastosowaniu filtra fotokatalitycznego
pozwala na skuteczne wyeliminowanie nie tylko kurzu
i alergenów, ale również dymu oraz nieprzyjemnych
zapachów. Model ten posiada także funkcję AUTO oraz
SILENT, która redukuje prędkość wentylatora zapewniając tym samym cichszą pracę urządzenia. Oczyszczacz
powietrza wyposażony jest w inteligentny system
czujników, które informują o poziomie zanieczyszczenia
powietrza w pomieszczeniu oraz o tym kiedy należy
wymienić filtry.

Stwórz w domu atmosferę podobną
do środowiska naturalnego
Technologia OxyFrisch+ – system 5-stopniowej filtracji
powietrza w połączeniu z dodatkowym filtrem fotokatalitycznym zapewnia usunięcie lotnych związków
organicznych.
4 filtry:
 Filtr wstępny – pierwszy etap procesu oczyszczania powietrza z kurzu, alergenów, włosów i sierści.
 Filtr HEPA (H13) – zasadnicza filtracja z kurzu,
pyłków, alergenów, zarodników pleśni, dymu.
 Filtr z węglem aktywnym – eliminacja formaldehydu, benzenu, szkodliwych gazów oraz wszelkich
niepożądanych zapachów.
 Filtr fotokatalityczny z dwutlenkiem tytanu (TiO₂)
– fotokataliza rozkłada różnego rodzaju zabrudzenia
organiczne, lotne związki organiczne (LZO) oraz
usuwa nieprzyjemne zapachy.
Lampa UV – biologiczne oczyszczanie powietrza,
eliminacja wirusów, bakterii, mikroorganizmów.
Jonizator – generuje jony ujemne, reguluje bilans
jonów w powietrzu, co korzystnie wpływa na samopoczucie człowieka i stwarza atmosferę podobną
do tej występującej w środowisku naturalnym np.
w lesie lub nad morzem.
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6-stopniowy system
filtracji
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Filtr HEPA H13

Cicha praca
Oczyszczacz powietrza
HL-OP-15
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Pokrywa komory z filtrami.
	
Filtr wstępny.
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Filtr HEPA (H13).
4 	
Filtr z węglem aktywnym.
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Filtr fotokatalityczny
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Wydajnośc 360 m3/h
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z dwutlenkiem tytanu.
6 	
Lampy UV.
7 	
Dotykowy panel sterowania.

Skuteczność filtracji
do 99,98%

8 	
Wskaźnik jakości powietrza.

Jonizacja

Lampa UV

40
Wstępna propozycja ologowania opakowania do filtra
oczyszczacza HAUS & LUFT
Logo Viessmann (orange) - na szerokość prostokąta z Haus and Luft

Wskaźnik kolorystyczny informuje o poziomie
zanieczyszczenia powietrza.

HL-OP-15/F – zestaw wymiennych filtrów
do oczyszczacza powietrza (nr zam. 7734773).

Obsługiwana pow.
do 40 m2

Produkt dostępny w sprzedaży
tylko w sklepie internetowym Viessmann
www.sklep-viessmann.pl

Viessmann Sp. z o.o.
al. Karkonoska 65
53-015 Wrocław
tel. 801 00 2345
www.viessmann.pl

Oczyszczacz powietrza
HL-OP-15
Oczyszczacz powietrza

Typ

HL-OP-15

Numer zamówieniowy

SAP

7734772

Maksymalna powierzchnia pomieszczenia

m2

Wydajność

m3 /h

Moc

W

Poziom hałasu (dla poszczególnych trybów pracy)
– tryb 1
– tryb 2
– tryb 3
– tryb 4

dB

Waga

kg

8,75

Wymiary
głębokość
szerokość
wysokość

mm
mm
mm

190
395
620

Atest

40
360
55
20
28
42
55
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GŁÓWNE Z ALE T Y PRODUK TU

++ 6-stopniowy system filtracji:
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– 4 filtry (wstępny, HEPA H13, z węglem aktywnym oraz fotokatalityczny
z dwutlenkiem tytanu) zapewniają maksymalne oczyszczenie powietrza.
– L ampa UV zapewnia biologiczne oczyszczanie powietrza.
– Jonizator – reguluje bilans jonów w powietrzu.
Wydajność: 360 m3 /h – zalecana obsługiwana powierzchnia do 40 m2.
Wskaźnik jakości powietrza: 4-kolorowe podświetlenie.
Wskaźnik zanieczyszczenia pyłami zawieszonymi PM 2,5.
Wskaźnik wymiany filtra węglowego i HEPA.
Funkcja AUTO – urządzenie automatycznie dostosowuje prędkość oczyszczania
w zależności od jakości powietrza.
Funkcja SILENT – zredukowana prędkość wentylatora.
Czujnik zmierzchu – przyciemnienie iluminacji i diod po wyłączeniu oświetlenia
w pomieszczeniu.
4 poziomy prędkości.
Timer: 1, 4, 8 h.
Twój Fachowy Doradca:
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Treści chronione prawem autorskim. Kopiowanie i rozpowszechnianie
tylko za zgodą posiadacza praw autorskich. Zmiany zastrzeżone. Grafiki
produktów przedstawionych w niniejszej ulotce są poglądowe i nie
stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste
produkty i barwy mogą różnić się od prezentowanych w prospekcie.

