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PROFESJONALNY   NAWILŻACZ   EWAPORACYJNY 
         AIR TEK    PCMH45 

 
 

                                                                                                                                                              
 
Przeznaczenie:     

 Pomieszczenia biurowe i mieszkalne 
 Muzea, archiwa oraz biblioteki 
 Laboratoria i magazyny 

Charakterystyka: 
 Nowoczesny i elegancki design urządzenia 
 Czytelny i łatwy w obsłudze panel sterowania 
 Oczyszcza powietrze zgrubnie z drobinek kurzu i innych 

zanieczyszczeń 
 Elektroniczny higrostat – 30%/45%/60%RH oraz praca 

ciągła 
 Akustyczna i wizualna sygnalizacja pustego/pełnego 

zbiornika na wodę 
 Wskaźnik LED poziomu wody 
 Wysoka wydajność urządzenia 
 Regulowany kierunek wylotu nawilżonego  powietrza  
 3 prędkości pracy wentylatora 
 Redukuje ładunki elektrostatyczne 
 Kolor – beżowy z szarymi elementami 

Wyposażenie: 
 6 kółek jezdnych 
 Filtr wlotowy powietrza wielokrotnego użytku 
 Uchwyty do przenoszenia 
 Timer czasu pracy do 8  godz. 
 Stałe przyłącze wody (dodatkowa opcja) 

DANE TECHNICZNE: 
Pobór mocy 70W 
Wydajność (przy 21°C i 30%RH) 1,87 l /godz 
Poziom głośności 32-40 db(A) 
Maksymalna kubatura pomieszczenia 800 m3 
Pojemność zbiornika na wodę 30 litrów 
Przepływ powietrza (max.) 500 m3/godz. 
Zakres ustawień higrostatu elektronicznego 30%-60% 

Długość przewodu zasilającego 2 mb 
Waga 12,4/17 kg 
Wymiary (Szerokość x Wysokość x Głębokość) 780x450x795 mmm 
Certyfikat CE 

Z zastrzeżeniem prawa do błędów drukarskich i do zmian technicznych. V.8/2012  



 

 

EC Declaration of Conformity 
 

This is to certify that the following products are manufactured to the relevant 

European or International Standards as detailed below: 

 

EH1219 [PCMH45] complies with: 

 

EN60335-1 Household and similar electrical appliances – Safety. 

EN60335-2-98 Household and similar electrical appliances – Safety – particular 

requirements for humidifiers.  

EN55014-1 Electromagnetic compatibility – requirements for household 

appliances, electrical tools and similar apparatus –Emissions. 

EN55014-2 Electromagnetic compatibility – requirements for household 

appliances, electrical tools and similar apparatus – Immunity. 

EN61000-3-2 Electromagnetic compatibility – limits for harmonic currents 

EN61000-3-3 Electromagnetic compatibility – voltage fluctuations and flicker in 

public low-voltage supply systems. 
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