ULMA Pure
Premium-luftrenare

En perfekt kombination
Ultramares nya ULMA Pure är den ultimata luftrenaren för hemmamiljöer,
skolor, kontor, lagerlokaler och industrilokaler. Med sin robusta konstruktion och
högkvalitativa komponenter ger den pålitlig och energisnål luftrening av högsta
klass. ULMA Pure tillverkas i Sverige.
Med sin kombination av den senaste filtertekniken och decenniers erfarenhet
av luftrenarutveckling är ULMA Pure en flexibel totallösning för fristående,
väggmonterad och takmonterad luftrening. Filtren kan anpassas särskilt till kundens
behov. Enheten kan kopplas via stoser till rör och ventilationstrummor, och kan
sättas ihop som moduler till större maskiner med ultraprestanda.

B x H x D: 				
675 x 675 x 335 mm
B x H x D with wheels		
675 x 800 x 335 mm		
Vikt: 					27 kg
Konstruktion: 			
2 mm stålplåt.
Ytfinish:				Industriell pulverlack
Filter: 				
Ultramare M5 + F9 Dual step
Renluftsflöde: 			
1200 m3/h
Rek. rumsstorlek:		
Upp till 140 m2
Fläkt:
			
Steglös EC centrifugualfläkt
Effekt: 				
5-170 Watt, steglös kontroll
Filteralternativ: 			
593 x 593 mm, djup upp till 100mm

För vår miljö
ULMA Pure förbättrar inomhusmiljön
genom att ta bort pollen, damm och
andra fina partiklar från luften vi
andas. Men den är också designad
med vår gemensamma miljö i åtanke.
Med sin tjocka stålplåtskonstruktion
är ULMA Pure dimensionerad för lång
produktlivstid och hög pålitlighet,
och fläktarna är från världens bästa
tillverkare.
Den
skenbart
enkla
konstruktionen kan återvinnas helt när
luftrenaren väl är uttjänad.
Den totala energiåtgången under
produktens användning är med god
marginal den största bidragande delen i
en luftrenares ekologiska fotavtryck. Den
nya tysta EC-fläktteknologin gör ULMA
Pure upp till 90% mer energieffektiv än
vanliga fläktalternativ med en effekt på
så lite som 5 watt. Tillsammans med
den steglösa hastighetskontrollen som
gör det möjligt att ställa in luftreningen
exakt efter behov är ULMA Pure är ett
verkligt miljövänligt val.

Tillbehör
- Stos till luftintaget för att koppla till rör och trummor
- Stos till renluftsutblåset för att koppla till rör och trummor
- Högkvalitativa roterbara hjul med lås
- Väggmonterad hastighetskontroll för vägg- och takmonterade luftrenare
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