
AER MAX Teljesítmény és megjelenés felsőfokon

Az ikonikus megjelenése egy repülőgép hajtóművét idézi, de a tel-
jesítményében sem fog csalódni. Az akár 6000 m³/h fajlagos lég-
mennyiség egy nagyméretű, 80 liter űrtartalmú víz tartállyal párosul, 
melynek köszönhetően az AerMAX a legmelegebb napokon is elég-

séges hűtést biztosít akár 50 m²-es helységekben is. Az elektroniká-
ja digitális kijelzővel valós idejű működés kijelzést biztosít, melyhez 
alapfelszereltségben egy távirányító is párosul.



Ahogy a meleg levegő áthalad a párásító szűrőn, felvesz valamennyi nedvességet, 
lehűl és meg is tisztul. 
A hűtött és nedves levegő kellemes érzést kelt a bőrén, annál intenzívebben, minél 
melegebb és szárazabb a levegő.
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• Nagy teljesítményű léghűtő párásító funkcióval, csarnokok, üzemi területek, kereske-
delmi helységek hűtésére.

• Egyszerűen használható beépített kezelő felület és távirányító.
• LCD kijelző a működési mód és a hőmérséklet érték megjelenítésével.
• Három eltérő ventilátor sebesség.
• Függőleges és vízszintes oszcillálás és hőterítés, a két funkció együtt vagy külön is 

használható.
• Önbeálló járókerékkel szállítva, egyszerűen mozgatható.
• Folyamatos vagy időzített működés (1 órától 12 óráig időzíthető).
• Kézi vagy automatizált víztartály után töltés.
• Beépített leeresztő csap a víztartályhoz.
• Üres tartály / kritikus vízszint figyelmeztetés, amennyiben hűtő üzemmódban használ-

ja a berendezést.
• 80 literes víztartály, szint jelzővel.
• Maximum 6000 m³/óra levegő teljesítmény és maximum 6 m/sec levegő sebesség.
• Hűthető terület 50 m² maximális teljesítményen.
• Maximum 75 dB zajszint.
• Elektromos csatlakozás 230V / 50 Hz, maximális fogyasztás 250 Watt.

Műszaki adatok

AER DOMUS
Ean Code 8019250987629

Teljesítmény (230V) 250W

Max. befújt légmennyiség 6000 m³/h

Max. befújt levegő sebesség 6 m/s

Max. hűthető terület 50 m²

Víztartály űrtartalom 80 liter

Max. zajszint 75 dB

Méretek sz x m x m (cm) 84,8 x 125,4 x 55,5

Szín világos szürke

Tömeg 21,2 kg

12 méter
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Csak egy gombnyomás a távirányítón és máris nagy mennyiségű hűtött levegőt szállít 
az Aer MAX léghűtő. A teljesítménynek köszönhetően jól használható emberek által 
zsúfoltabb és nagyobb területek esetében egyaránt. 


