Kraftige luftrensere

SILA 1000A & SIL A 2000A

SILA AB presenterer stolt luftrenserne SILA 1000A og SILA 2000A. Den ergonomiske og kompakte
designen til produktene er resultatet av mange års erfaring innen rensing av byggstøv.
SILA 1000A
Vår lille luftrenser SILA 1000A er med sin lave vekt
og ergonomiske utforming lett å bære. SILA 1000A
egner seg til rensing i mindre rom som f.eks. ved
baderomsrenovering. Luftkapasiteten på 1000 m3
per time gir effektiv rensing av rommet. Grovfilteret
er av engangstype og er utviklet slik at filteret ikke
skal mettes for raskt. HEPA-H13-filteret er sikret
mot inngrep. SILA 1000A har også en filtervakt
som indikerer når filteret må rengjøres eller skiftes
ut. Maskinen har også strømuttak for tilkobling av
håndholdte elverktøy. Du kan også stable flere SILA
1000A oppå hverandre for å øke effekten.

SILA 2000A
Vår høyeffektive luftrenser SILA 2000A har en
robust og ergonomisk utforming. Luftrenseren er
utstyrt med hjul som gjør den lett å transportere
også i trapper. SILA 2000A egner seg for rensing i
større rom som f.eks. ved gulvsliping og meisling.
Luftkapasiteten på 2000 m3 per time gir effektiv
rensing av rommet. Grovfilteret er av engangstype
og er utviklet slik at filteret ikke skal mettes for
raskt. HEPA-H13-filteret er sikret mot inngrep. SILA
2000A har også en filtervakt som indikerar når filteret må rengjøres eller skiftes ut. Maskinen har også
strømuttak for tilkobling av håndholdte elverktøy.
Luftrenseren kan transporteres liggende med håndtaket vendt ned.
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Tekniske data SILA 1000A
LxBxH

300 x 514 x 495 mm

Vekt

15 kg

Kapasitet

1000 m3/h

Effekt

185 W

Grovfilter

G4

HEPA filter

H13 ≥99,95 %
Iht. EN 1822:2009

Effekt strømuttak

Maks 1500 W

SILA 1000A kan også
utstyres med evakueringsslange som ekstra
tilbehør. Evakueringsslangen kan monteres
på både renlufts- og
filtersiden.

Tekniske data SILA 2000A
SILA 2000A kan også
utstyres med evakueringsslange som ekstra
tilbehør. Evakueringsslangen kan monteres
på både renlufts- og
filtersiden.

LxBxH

350 x 720 x 697 mm

Vekt

25 kg

Kapasitet

2000 m3/h

Effekt

455 W

Grovfilter

G4

HEPA filter

H13 ≥99,95 %
Iht. EN 1822:2009

Effekt strømuttak

Maks 1500 W
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