
ВЪЗДУШЕН СКРУБЕР OPTICLEAN™
ГЛЪТКА СВЕЖ ВЪЗДУХ
ЗА ВАШИЯ БИЗНЕС



ЗАПОЗНАЙТЕ СЕ С
ВЪЗДУШНИЯ СКРУБЕР
OPTICLEAN™ НА CARRIER
В момента светът е по-фокусиран от всякога 
върху начините за забавяне и предотвратяване на 
разпространението на болестта. С повече от век опит в 
закритите пространства, ние разработихме решение, което 
да помогне точно за това. С въздушния скрубер OptiClean 
на Carrier вашите клиенти или пациенти могат да са 
спокойни, знаейки, че се грижите за въздуха, който дишат.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВЪЗДУХА
Когато оглеждате търговските си помещения, вероятно не виждате нищо
необичайно. Но според EPA вероятно сте заобиколени от по-голям брой
замърсители на въздуха, отколкото тези, на които бихте били изложени навън1.
Въздушният скрубер OptiClean на Carrier активно подобрява качеството на въздуха
във вашите бизнес помещения, както и цялостното благосъстояние на вашите
клиенти или пациенти и служители.

1. https://www.epa.gov/indoor-air-quality-iaq/inside-story-guide-indoor-air-quality
2. Високоефективна система за пречистване на въздуха (High Efficiency Particulate Air)
3. Микрон е единица за дължина, равна на една милионна част от метъра. Грипният вирус, например, е с размер 
10 микрона (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2135376/)

ОТСТРАНЯВА ЧАСТИЦИ 
МАЛКИ КОЛКОТО 

0,15-0,25
МИКРОНА3

HEPA2 - GRADE
FILTRATION 99,95%

ЕФЕКТИВНО



КАК РАБОТИ СКРУБЕРЪТ

Въздушният скрубер OptiCLean™ на Carrier е преносима филтрираща система, 
която работи самостоятелно в помещението и не изисква прикрепен въздуховод. Той 
работи в три прости стъпки:

Уредът всмуква
въздух от

помещението.

Въздухът преминава 
през поредица 

филтри, за да бъдат 
отстранени множество 

замърсители.

След това 
почистият, по-свеж 
филтриран въздух 

се връща обратно в 
помещението.
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ОСНОВНИ ПРОДУКТОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СПЕЦИФИКАЦИИ
МОДЕЛ FN1SXF00500S

^ 99,95% ефективният, дълготраен HEPA- 
филтър премахва частици с размери 0,15-
0,25 микрона

^ Предварителен филтър със стандартна 
минимална ефективност

^ Номинално 850m3/h или максимално 
1.168m3/h

^ HEPA-филтърната решетка и 
уплътнителната конструкция отговарят на 
изискванията за пропускливост на въздух

^ Вертикален дизайн за по-малък 
екологичен отпечатък в сравнение с много 
конкуренти

^ Преносим и приспособим към почти всяко 
подходящо оразмерено място

^ Мощни, заключващи се колела за лесен 
транспорт

^ Размер на превключвателя с пет скорости 
за различни диапазони на въздушния поток

^ Червеният индикатор на филтъра 
предупреждава потребителя, когато е време 
да се замени филтър 

^ Зеленият превключвател за включване/
изключване свети, когато уредът е включен 
и работи 

^ Поцинковано-стоманеният, предварително 
боядисан корпус е напълно изолиран

^ 230V

^ СЕ Маркировка

^ Размери на корпуса, мм: 1370В x 490Ш x 630Д

^ Работно тегло: 63kg

^ Двугодишна гаранция

ГРАДИМ ПО-ДОБРО, ПО-ЗДРАВОСЛОВНО БЪДЕЩЕ
В Carrier винаги гледаме към едно бъдеще с по-здравословни сгради. Разработвайки 
продукти за подобряване на качеството на въздуха в помещенията, отдалечени услуги 
за управление на вентилацията в сградите и безконтактни решения в публичните 
пространства, ние предефинираме бъдещето на закритите пространства, днес. За да 
научите повече за Програмата за здравословни сгради на Carrier, посетете. 
carrier.com/healthybuildings.
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UL и логото на UL са 
търговски марки на UL LLC.

Производителят си запазва правото 
да прекратява или променя по всяко 

време спецификации или дизайни 
без предизвестие или без поемане на 

задължения.

ЗДРАВОСЛОВНИСГРАДИ

АХИ Кериър ЕЙЧВАК България ЕООД 
Търговски Център Европа 
Сграда 6, Етаж 3, Офис 6 
Бул. Искърско шосе 7 
1528 София, България 

Тел: +35 929483960 
Факс: +35 929483990 
e-mail: bginfo@ahi-carrier.eu
www. ahi-carrier.bg


