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For Life and the Earth SJV) 

Purificador de Ar ABC-VW24A 

Proteja os que ama de vírus e bactérias

Cuidado do ar-"lave-o" com água 

vírus washertechnology 

https://youtu.be/by4h7PjdnaI


As partículas e os odores são removidos do ar, por 
um filtro de alto desempenho, com 4 camadas. 
A grande entrada de ar, multidirecional, recolhe poderosamente poeira. Os odores e mesmo os contaminantes de 
tamanho microscópio são removidos por um filtro de 4 camadas, que inclui uma ação de bloqueio de alergias e filtro 
desinfetante HEPA.

*
*

* 1: Método de ensaio: Desinfeção de bactérias retidas pelo filtro. Medido pelo JISL 1902- organização de testes. Japan Spinners lnspecting 
Foundation 2: Método de ensaio: A desinfeção de bolor retido pelo filtro. Medido por Halo organização de testes: Japan Spinners lnspecting Foundation
3: Método de ensaio: Supressão do pólen preso no filtro. Medido por Enzyme-Linked lmmuno Sorbent Assay (ELISA)
Organização de testes: Sumika Enviro-Science Co.,LTD 

* 4: Método de ensaio: Supressão das fezes dos ácaros retidas pelo filtro. Medido por Enzyme-Linked lmmunoSorbent Assay(ELISA) 
Organização de testes: Sumika Enviro-Science Co.,LTD 

Características Técnicas
Modelo ABC-VW24A 

Espaços Até 40 m2, 400 pés
recomendado
para limpar o ar que 
contém estes 
contaminantes

Desligar Auto/Manual 13-etapas 

Dimesões (L x A x P) 340 x 600 x 180 mm, 73.3 x 23.6 x 7.0 inch 

Peso 7.2 kg 

Alto: 61 1561, Médio: 781131.Baixo:8141 Consumo de energia (W) 50/60 Hz 
(névoa eletrolítica Desinfetante desligada) 

Caudal de ar lm3/min) 50/60 Hz Alto: 5.1, Médio:  2.8, Baixo: 1.2 

q Pré-filtro
Remove grandes partículas, com por exemplo, cotão. O 
filtro pode ser lavado com água ou limpo com um 
aspirador de pó para facilitar a manutenção.

li Filtro desinfectante, antialergias
Suprime bactérias, fezes dos ácaros e pólen. 
Formulado com um agente antibacteriano que 
contém catequina, aniquila as bactérias e vírus 
presos no filtro. 

IJ Filtro HEPA
Remove 99,97% de partículas finas que medem 
apenas 0,3 mícrones.

li Filtro desodorizante de carvão criado
com nanotecnologia 
Captura e elimina odores (de tabaco e animais de 
estimação) e formaldeído.
Filtro de alta performance de 4 camadas

Poeiras/
fezes de 
ácaros

Odores/
formal-
deído/ 
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Bolor
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Bactérias Oxidação 
(do gás de exaustão) 
Poeiras 
Pólen
Fumo de tabaco 
Odores 
Formaldeído 
Pêlos de animais

Nível de ruído ldBI 50/60 Hz Alto:52, Médio:  37, Baixo: 18 Outras Névoa eletrolítica desinfetante Sim
Filtros Pré-filtro Sim (lavável) Funções Motor Inverter Sim

Filtro desinfetante, antialergias Filtro desinfetante, antialergias Sensor Odores
Filtro antipoeiras Filtro HEPA Indicador de limpeza de ar Sinal de limpo
Filtro desodorizante Filtro desodorizante de carvão criado com nanotecnologia Sensor de sensibilidade regulável Sim
Tempo de filtro ativo 4 anos *6 Tempos de funcionamento 1 hr/2 hr/8 hr 

•6: Medido utilizando o método de teste padrão JEM para remoção de 
formaldeído. Organização de testes: SANYO Electric 

AR SUJO Ar Limpo



video 7"video 2"

Delegação de Lisboa 
Tel: 219 151 792 
lisboa@megaclima.pt

Delegação de Queluz 
Tel: 21 925 00 28 
queluz@megaclima.pt

Serviços Centrais
Rua Francisco Ribeirinho, 28
Centro  Empresaria Abrunheira – Escritório 11            
Abrunheira 2710-736 Sintra 
www.megaclima.pt

Tel:219 253 300 
        geral@megaclima.pt

30 Anos na climatização e tratamento de ar 

https://youtu.be/pi0CnVxFFyg
https://youtu.be/4v8pD_xwqp0
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