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• Η σειρά SFE ανάλογα με την χρήση της και τéς απαιτήσεις για
φιλτράρισμα του εισερχόμενου αέρα συνεργάζåται με κάθε τύπο
φίλτρων.

• Ειδικά για τις επαγγελματικές κουζίνες óôéò ïðïßåò õðÜñ÷åé ôï
ðñüâëçìá ìå ôéò αναδυόμενες οσμές που διαχέονται στον περιβάλλοντα
χώρο, απαραίτητο είναι το Öίλτρο Åνεργού ¢νθρακα. Το σύστημα
αποτελείται από μια ισχυρή βάση–πλαίσιο από γαλβανισμένο
χαλυβδοέλασμα που πάνω της προσαρμόζονται κύλινδροι (cartidges)
που είναι γεμισμένοι με κόκκους ενεργού άνθρακα. Το σύστημα αυτό
για να λειτουργήσει και να συνδεθεί με το SFE μπαίνει σε κιβώτιο από
γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα, που περιλαμβάνεται στην παρακάτω
τιμή. Ο ενεργός άνθρακας είναι σε κοκκώδη μορφή και παραδίδεται σε
σακιά των 25 κιλών. Το πλαίσιο με τους κυλίνδρους είναι πάγια αγορά και
όταν ο άνθρακας καταστεί ανενεργός οι κύλινδροι γεμίζονται εκ νέου.
Για την επιμήκυνση της ζωής του ενεργού άνθρακα είναι απαραίτητος ο
σχολαστικός καθαρισμός του ιονιστή και του συλλέκτη του φίλτρου SFE,
ώστε να μην διαφεύγουν ρύποι στο σύστημα του ενεργού άνθρακα και
τον απενεργοποιούν σε σύντομο χρόνο.

ÊÁÔÏÐÉÍ ÁÐÁÉÔÇÓÅÙÓ: Aνάλογα με τις απαιτήσεις φιλτραρίσματος 
μπορεί να προσαρμοστούν  κάθε τύπου φίλτρα (κυψελωτά, κασέτες 
ενεργού άνθρακα, ενεργής αλουμίνας σακκόφιλτρα, συνθετικά κ.Ü.)

Το σύστημα  ACF περιλαμβάνει: 
– Βάση στήριξης κυλίνδρων
– Κύλινδροι άδειοι 16 - 64 ανάλογα με τον τύπο
– Ενεργός άνθρακας σε σακιά των 25 κιλών για γέμισμα των κυλίνδρων
– Πλαίσιο στήριξης των φίλτρων από προφίλ αλουμινίου και πλαστικές

γωνίες.
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ACF-16* 2.500 150 70ïC 660x660x730 16 45 71

ACF-24* 3.750 150 70ïC 960x660x730 24 65 110

ACF-32* 5.000 150 70ïC 1270x660x730 32 90 160

ACF-40* 6.250 150 70ïC 1270x660x730 40 110 200

ACF-48* 7.500 150 70ïC 1270x660x1040 48 130 260

ACF-64* 10.000 150 70ïC 1270x660x1340 64 175 340

FILTER SYSTEMS

Γεμιζόμενοι κύλινδροι

Kόκκοι ενεργού άνθρακα

Kόκκοι ενεργής αλουμίνας
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**Το σύστημα ΨΕΚΑΣΜΟΥ αποτελείται από φίλτρο εμποτισμού, αντλία,
χρονικό ελέγχου ψεκασμού (λεπτών και δευτερολέπτων), δοχείο υγρού, 
καλωδίωση, και ταχυσυνδέσμους σύνδεσης.
Οι αναγραφόμενες τιμές  αφορούν σύστημα ψεκασμού προεγκατεστημένο 
μετά το σύστημα ACF. Αν αυτό ζητηθεί εκ των υστέρων το κόστος του 
είναι για τους τύπους 16, 24 -  €
για το  32 -  € και  για τα 40,48, 64  -  €
Το υγρό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί είναι το EVERGREEN(1/100) ή 
EVERGREEN (1/50).


