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VFAbsorber Mobile

Productspecificaties

Productbeschrijving

Voordelen

Artikelcode VFA11007
Artikelcode Pro version VFA11007-P
Instellingen Traploos instelbaar
Capaciteit 1200 m3/h
Vermogen 187 W
Geluid 63 dB(A) max
Efficiëntie Gas and concentratie afhankelijk
Afmetingen 756 x 756 x 1725 mm

Aansluitdiameter
 Ø315 mm intern + Ø315 mm 
flensrand

Gewicht ~170 kg
Materialen Gegalvaniseerd staal
Standaard collectoren 12 ACF cartridges, 12 collectoren
Luchtreinigingstechniek Actief Koolstof
Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz also available for ~110 V

Kleuren Zonder coating
Installatie Vrijstaand op wielen
Regeling Decentraal
Bediening Handmatig
Inclusief 12 ACF cartridges, 12 collectoren

Aanpassingsmogelijkheden
Custom RAL kleur coating
Bronafzuiging m.b.v. een verplaatsbare arm accessoire

ACF Cartridges Artikelcode
ACF Cartridge ACF L-C
ACF Cartridge Refill ACF Refill
ASPRA L Collector C L EF

Door de VFAbsorber Mobile in uw ruimte te plaatsen, 
voorkomt u dat schadelijke gassen en geuren in uw 
ruimte blijven zweven en uiteindelijk in uw longen 
terecht komen. De luchtreiniger zal deze gassen en 
geuren permanent uit de lucht verwijderen, waardoor 
u schone en gezonde lucht inademt. 

De VFAbsorber Mobile is geschikt voor luchtreiniging 
op locaties waar gas- en geuroverlast plaatsvindt. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan catering- en horeca-
gelegenheden, warenhuizen, productiehallen etc. 
De luchtreiniger beschikt over wielen, waardoor het 
mogelijk is luchtreiniging toe te passen daar waar 
nodig. Met een uitbreiding is de luchtreiniger tevens 
als bronafzuiging te gebruiken.  Wanneer er behoefte 
is aan vaste installatie voor gas- en geurreiniging, is 
de VFAbsorber aan te raden.  De VFAbsorber Mobile 
is geschikt voor ruimtes kleiner dan 650 m3.

• Gezonde schone binnenlucht
• Reinigt de hele kamer
• Stille werking
• Compact
• Effectiever voor gas- en geurverwijdering dan 

standaard actief koolstoffilters
• Laag energieverbruik en goedkoop in gebruik
• Geen risico op schimmel- of bacteriegroei zoals 

in textiel of papieren filters
• Veilige en gemakkelijke vervanging van 

verzadigde collectors, uitvoerbaar door iedereen

Wat verwijdert de luchtreiniger uit de lucht?
• VOS met een kookpunt ≥ cyclohexaan  

Zoals: brandstoffen, oplosmiddelen, toluene, 
xylene, etc.

• Geuren   
Zoals geuren afkomstig van de keuken, de mens 
(zweet), sigaretten, productieprocessen etc.

VFAbsorber Mobile VFAbsorber Mobile - cartridge detail
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