
Kostprijs

Systeem D max debiet

Aansluiting

gebruikstijd vol vermogen

gebruikstijd half vermogen

houdbaarheid verzegelde filter

optioneel 2x flexibel 50cm

HF40
€2480 incl. BTW

100m³/h

125mm

14 maanden

20 maanden

30 jaar

€242 incl. BTW

HF75
€2866 incl. BTW

200m³/h

125mm

14 maanden

20 maanden

30 jaar

€242 incl. BTW

EASTL.EU                     effective all-round solutions that last

HF150
€3486 incl. BTW

400m³/h

125mm

14 maanden

20 maanden

30 jaar

€242 incl. BTW

HF300
€6960 incl. BTW

800m³/h

175mm

14 maanden

20 maanden

30 jaar

€314 incl. BTW

NBC Home FiltrationAndair AG
wees voorbereid en houd dodelijke virussen buiten je woning

We protect



NBC HF filters van Zwitserse makelij zijn de meest geavanceerde filters ter wereld voor het zuiveren van door NBC gecontamineerde lucht.

NBC HF filters houden alle onzuiverheden in de lucht tegen.
· Nuclear (radioactieve stofdeeltjes)
· Biologisch (alle soorten virussen)
· Chemisch (alle soorten gassen)

NBC HF filters zijn ontworpen en vervaardigd volgens de richtlijnen van het "Federal Office for Defence Procurement, Armasuisse". 
ISO 9001:2015 gecertificeerd.

Verzegelde filters zijn 30 jaar houdbaar.

NBC HF filters zijn makkelijk te monteren op uw huidig syteem D.

In 90% van de woningen is het model HF150 van toepassing.

· Dit product nooit proberen te demonteren. Dit zorgt voor levensgevaarlijke verwondingen, daar deze onder enorme druk geassembleerd is.
· Bij voorkeur en te gebruiken bij ventilatiesysteem D.
· Plaats de filter voor de ventilatiemodule, aan de aangzuigkant.
· Enkel aankoppelen in geval van nood.
- Het debiet van uw ventilatie wordt na de installatie van de filter gehalveerdvanwege de weerstand van de filter.
· Na het openen van de verzegelde filter is deze 20 maanden houdbaar.
· Vraag de instalateur van uw ventilatiesysteem naar de mogelijkheden voor de aansluiting.
· De filters worden in oplages van 10 stuks op bestelling vervaardigd. 
· Indien u een enkele spoedbestelling wil kan deze geregeld worden voor  een meerkost van €1900 incl. BTW.
· Bestellingen dienen steeds vooraf betaald te worden.
· Enkel afhaling.

NBC Home Filtration
wees voorbereid en houd dodelijke virussen buiten je woning

Andair AG


