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TEKNISET TIEDOT   

Tyyppi  LED valopaneeli ja 
ilmanpuhdistin  

Käyttöympäristö  sisäkäyttöön 

Teho  50 W (LED valopaneeli 
40W, tuuletin 10W) 

Tuulettimen nopeus   1700-1900 kierrosta/min 
(45 m3 ilmaa tunnissa) 

Käyttöala  30-50 m 2 

Mitat  598mm x 598mm x 120mm 

Äänitaso   < 40 dB 

Rungon materiaali  ABS 

Valosuoja  opaali 

Rungon väri  valkoinen 

Paino  6.5 kg 

IP luokitus  IP 20 

Käyttölämpötila  0° ~ +40° С  

Suodattimien vaihto  2160 tunnin jälkeen 

Takuu  5 vuotta 
 
 
 

Valopaneeli ja ilmanpuhdistin 
LED-valopaneelilla varustettu, kevyt ilmanpuhdistin 
valaisee huoneen ja puhdistaa ilmasta bakteerit ja 
virukset. Puhdistaa ilmasta myös formaldehydin, 
bentseenin, tolueenin, ksyleenin, ammoniakin jne. 
 

 
 

1. Eristekehys 
2. ABS tulenkestävä kotelo 
3. Teollinen keskipakopuhallin 
4. ABS tulenkestävä kotelo 
5. LED-valopaneeli 
6. Etupuolen ABS tulenkestävä kotelo 
7. Ilman sisääntulo- ja ulostulo-suodattimet 
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KYTKENTÄTIEDOT   

Tulojännite  AC 220-240 V/50-60Hz 
 

VALAISTUSTIEDOT   

Valovirta  4 000 lm 

CRI  80 / 90 Ra 

CCT   3000 K, 4000 K, 5000 K, 
6000 K 

Elinkaari  50 000 tuntia 

 

Kolmetoiminen puhdistusmekanismi: 
1. Hopea-ioni reagoi bakteerissa olevan rikki 

vetyionin kanssa estäen bakteerin lisääntymisen 
2. Tuottaa vapaita superoksidiradikaaleja jotka 

tappavat bakteereja 
3. Materiaalin pinta ladataan varauksilla, jotka 

tuhoavat bakteerikalvot ja johtavat bakteerien 
kuolemaan 

Puhdistin ja LED-valopaneeli toimivat itsenäisesti. 
 
Tämän laitteen Smart ZigBee -versio vaatii toimiakseen 
ZigBee Gatewayn ja mobiilisovelluksen. 
Lisätietoa tästä 
Tämän laitteen Casambi-versio vaatii toimiakseen 
Casambi-mobiilisovelluksen. 
Lisätietoa tästä 
 

 
 
 
 

SOVELTUVUUS  OMINAISUUDET 

○ tehtaat, varastot, ruoka- ja messusalit 
○ koulut, päiväkodit, kirjastot 
○ toimistot, ostoskeskukset, elokuvateatterit 
○ julkiset sisätilat 
○ sisäänkäynnit, vastaanotot, hotellihuoneet 
○ kahvilat, ravintolat, kaupat 
○ pukeutumistilat, wc- ja pesutilat 

 

○ käyttö manuaalisesti/mobiilisovelluksella 
○ välkkymätön led-valaisin  
○ ilmanpuhdistus,vähentää ilman hiukkasia 
○ ilmanpuhdistus jopa 24 tuntia vuorokaudessa 7 

päivänä viikossa riippumatta valosta 
○ ehdottoman turvallinen - ei UV-säteilyä laitteen 

ulkopuolella 

 
 
 

     

 

 
 
 
 

Tiedot ovat vain viitteellisiä, pidätämme oikeuden tehdä muutoksia tuotteiden kehittämiseksi.  
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https://karjalanvalaistuspalvelu.fi/en/zigbee
https://karjalanvalaistuspalvelu.fi/en/casambi

