
ilmanpuhdistin



Puhtaampaa ilmaa laboratoriotekniikalla

Vinha on Vire -ilmanpuhdistimen isoveli. Sen yksi parhaista 

puolista on räätälöitävyys. Suodattimien kokoonpanoa voidaan 

optimoida puhdistustarpeiden mukaan, mikä tekee siitä 

edullisen ja erittäin tehokkaan ilmanpuhdistimen. Telineen  

ansiosta Vinhan puhdistama ilma voidaan suunnata suoraan 

hengitysvyöhykkeelle.

Vinha ilmanpuhdistin poistaa erilaisia sisäilman epäpuhtauksia. 

Se käyttää laminaarivirtaustekniikkaa, jota käytetään usein 

laboratorioissa, puhdastiloissa ja leikkaussalissa. 

Hiljainen, tehokas, ja turvallinen Vinha -ilmanpuhdistin soveltuu 

erinomaisesti mm. suuriin luokkahuoneisiin, toimistotiloihin,

kokoushuoneisiin ja sairaaloihin.

Vinha, vanha suomalainen sana, kuvastaa ripeyttä ja  
luotettavuutta. Vinha tuottaa raikasta ja  
puhdasta pohjoisen ilmaa, joka on helppo hengittää.

Vinha 
• Sopii max. 110 m² tilaan
• Tarpeen mukaan 

optimoitava 
suodatinkokoonpano 

• Portaattomasti 
säädettävä 
puhallinnopeus

• Ylivoimainen puhtaan 
ilman tuottokyky

• Turvallinen ja hiljainen
• Helposti siirrettävä
• Edullinen ja kestävä
• Helppokäyttöinen
• Kierrätettävät materiaalit
• Valmistettu Suomessa

VTT testattu
VTT-CR-00787-19

Energiatehokas hiljainen EC-moottori + 
äänenvaimennus 

ISO Coarce 70 % esisuodatin kerää ilmasta  
isot pölyhiukkaset.

Erittäin korkeatasoinen aktiivihiilisuodatin 
poistaa hajuja ja haitallisia yhdisteitä  
mm. formaldehydia, ftalaatteja, 
2-etyyliheksanolia, VOC- ja PAH-yhdisteitä.

HEPA H13-suodatin poistaa haitallisia 
pienhiukkasia (yli 99,95 % 0,3 μm)  
mm. hiukkasiin sitoutuneita haitallisia yhdisteitä, 
mineraali- ja asbestikuituja sekä homepölyä.

Parantamalla sisäilman   
laatua hyvinvointi lisääntyy 
ja sairauspoissaolojen   
määrä vähenee.



www.isec.fi

Laitteen tyyppi: Ilmanpuhdistin

Paino:  35 kg

Pintamateriaali: Pulverimaalattu metalli

Puhtaan ilman tuotto,  Hiukkaskoolla 0,3 µm >  
(CADR)* 588 m3/h. Erotusaste > 99 % (10 kg  
hiukkasmaiset: aktiivihiilisuodatin, aktiivihiilikankaalla  
 1000 m3/h). Jopa vaikeimmin erotettavalla hiukkaskoolla   
 hiukkasten erotusaste yli 99,95 %.
 
Puhtaan ilman tuotto,  588 m3/h. Erotusaste > 99 %  
(CADR)*, VOC:      

Puhallin: EC-moottori

Käyttöjännite:  220–240 V, 50/60 Hz

Teho: Max. 190 W

Virtajohdon pituus: 3 m

Suodatus: ISO Coarce 70 % -karkeasuodatin,     
 räätälöitävä korkealaatuinen aktiivihiilisuodatin ja   
 HEPA H13 -suodatin

Huoltoväli: Suodattimien vaihtoväli 12–24 kk. Huoltoväli riippuu 
 puhdistettavan tilan koosta, laitteen tehoasetuksesta   
 ja ilmassa olevien epäpuhtauksien määrästä.

Äänitaso: 39,3 dB(A) (510 m3/h)  
 

Takuu: 3 vuotta

Soveltuu sairaalakäyttöön. Laite täyttää 
EN60101-1-2 -standardin A-luokan 
vaatimukset ja MDD-1 lääkintälaitedirektiivin 
1-luokan vaatimukset.

Tekniset tiedot

 
Oulu | Vantaa | Tampere


