
AAVI Leaf ®
Ilmanpuhdistaja
40 - 80 - 160 m3/h

AAVI Leaf ® on ilman epäpuhtauksien ja partikkelien poistoon  
tarkoitettu tehokas ilmanpuhdistuslaite, joka soveltuu niin 
julkisiin  tiloihin, toimistoihin kuin koteihinkin.

AAVI Leaf ® toimii itsenäisenä sisäilman ilmanpuhdistuslaitteena 
tai  se voidaan liittää kanavalla ulkoilmaan. Tällöin laite 
puhdistaa sekä  ulkoa tulevaa ilmaa että kierrättää ja puhdistaa 
sisäilmaa.

AAVI Leaf ® -ilmanpuhdistuslaitteen toiminta perustuu 
ainutlaatui- seen AAVI ®-teknologiaan, joka on patentoitu 
maailmanlaajuisesti.

AAVI ®-teknologia poistaa sisäilmasta pienhiukkaset, 
nanokokoiset  epäpuhtaudet, bakteerit sekä mikrobit yhtä hyvin 
kuin liikenteestä  aiheutuvan noen. AAVI Leaf ® pystyy 
käsittelemään suuria määriä  epäpuhtauksia.

AAVI Leaf ® laitteita on kolmea eri mallia.

AAVI®-teknologia tarjoaa ympäristöystävällisen ratkaisun alhai-
silla käyttökustannuksilla, korkealla suodatustehokkuudella ja  
erinomaisella toimintavarmuudella.

AAVI®-teknologia perustuu suodatinvapaaseen ioniteknologiaan.  
Säästöä syntyy suodatinmateriaalin ja vaihtotyön poisjäämisestä  
sekä alhaisesta sähkönkulutuksesta. Laitteet ovat hyvin ympäristö-
ystävällisiä, koska niistä ei synny suodattimien jatkuvasta vaihdosta  
aiheutuvaa jätettä.

AAVI Leaf ® toimii täysin automaattisesti 24/7 ja myös keruu-
pintojen puhdistus tapahtuu automaattisesti.

AAVI Leaf ®

Käyttönäppäimet Bluetooth sovellus Wi-Fi sovellus

PRO ✔
PREMIUM ✔ ✔
EXCLUSIVE ✔ ✔ ✔



PUHALLIN

PESURI 

KOLLEKTORI 

IONIK AMMIO
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AAVI Leaf ®  on helppokäyttöinen. Hallintapainikkeet 
ovat  selkeät ja toiminnoista kertovat huomiovalot.

Puoliautomaattinen lian pesu keruupinnoilta ja 
aktiivi- hiilisuodattimen vaihto kerran vuodessa 
takaavat  jatkuvatoimisen tehokkaan 
ilmanpuhdistuksen.

Ajantasaiset ilmanlaatutiedot välittyvät 
älypuhelimen  näytölle, jolloin ilmanlaadun 
muutoksia voi seurata  reaaliajassa 
älypuhelimesta.

PUHDISTUSOMINAISUUDET
Puhdistustehokkuus ≥99,9%
CADR-arvo 160 m3/h
Suositeltu puhdistusalue 16-64 m2

Puhdistusteknologia IonJet
Puhdistus Automattinen vesipesu
Kuorirakenne Ruostumaton teräs, muovi

Hyväksynnät CE

TEKNISET TIEDOT
Ilmamäärä 40 / 80 / 160 m3/h
Mitat (l x s x k) 483 x 570 x 1114 mm
Paino 39 kg
Toimintalämpötila Max. + 45 ˚C

Virran kulutus Max. 50 W (Pesu: 100 W)
Käyttöjännite AC 220V 50 Hz
Melu Max. 59 dB (A)
Raitisilmasarja Standardivaruste

PM2.5

Temperature
rh%  
CO2eq

=  Huoneilmassa olevien hiukkasten määrä.
=  Huoneilman lämpötila
=  Huoneilman kosteusprosentti
=  Huoneilman hiilidioksidiekvivalentti

2CO eq-sensorilla on pitkä itsekalibroitumisaika.

Näytön arvo saavuttaa oikean arvon vasta 
useamman  päivän käytön jälkeen.


