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Por meio da combinação exclusiva de um filtro principal 
eletrostático altamente eficiente e filtro de saída HEPA adicional, 
o Virus Cleaner VC 60 protege ativamente contra vírus, 
bactérias, pólen e outros germes. O purificador de ar é ideal 
para fornecer aos clientes e funcionários confiança e segurança 
em cafés e comércios, por exemplo, padarias e açougues. A 
concentração do vírus, especialmente em ambientes fechados, 
é reduzida de maneira significativa, possibilitando a contenção 
de um potencial risco de infecção. O resultado é um clima 
agradável e saudável no ambiente, e o ar também fica livre de 
odores.
O filtro de ar atende a todos os requisitos aplicáveis da indústria 
e autoridades competentes de forma confiável e rigorosa. A 
eficácia da filtração foi confirmada pela VDI (Verein Deutscher 
Ingenieure - Associação dos Engenheiros Alemães) e pela DIN 
EN 1822. O purificador de ar Virus Cleaner VC 60 é adequado 
para a separação de microrganismos e substâncias biogênicas, 
bem como também confiável como medida de proteção 
adicional.

www.lta-filter.com/pt/vc60

Grau de separação 
≥99,95%

Tamanho do 
ambiente até 125 m²

Capacidade de 
extração 
600 m³/h
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Purificador de ar Virus Cleaner VC 60 contra vírus, bactérias, polens e outros germes

Princípio de funcionamento em 4 estágios 
do purificador de ar Virus Cleaner VC 60

1° estágio:
Filtro de entrada

99,95% menos vírus, bactérias, polens e outros germes

Proteção ativa
Filtração eficiente
CLIMA SAUDÁVEL NO AMBIENTE

Protege contra cabelos, polens, esporos, 
insetos, poeira etc.

Protege contra aerossóis perigosos, tais como vírus, 
bactérias, germes, pó de toner, fumaça de cigarro etc.

Filtro de neutralização

Nível de proteção adicional para segurança máxima

2° estágio:
Filtro principal eletrostático

3° estágio:
Filtro de saída S10

4° estágio:
Filtro de saída HEPA
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