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Luftrensere 
til byggeri, industri og hjem 



Vi ved hvordan det kan være
Du og dine kolleger har sjældent tid til at 
tænke på andet end det arbejde, der skal 
udføres lige nu. Samtidig er I helt afhængige 
af sikre og letanvendelige maskiner. Maski-
ner som er skabt til den, der skal bruge dem 
- hver dag - og ofte i trange, rodede miljøer.

Det vigtigste aspekt når det gælder SILAs 
luftrensere er sikkerheden. Derfor har vi 
ingen excenterlås (snapbeslag) på vores 
produkter. En detalje som øger sikkerheden 
for brugeren markant. 

Det spiller nemlig ingen rolle, hvor effektivt 
et HEPA H13 filter er, hvis det er placeret i 
en konstruktion, som har svagheder.

Derfor skruer vi vores filter på, hvilket mini-
merer risikoen for, at sundhedsskadelig støv 
forurener den rene side. En excenterlås har 
en tendens til at glide op ved transport. Eller 
gå i stykker, hvis den får et slag. 



SILA 600A2
SILA 600A2 er den mindste model af  
vores luftrensere– som skabt til badeværelses-
renovering og med en kapacitet på 600 m3/t.

SILA 1000A2
SILA 1000A2 er med sin lave vægt og sin 
ergonomiske udformning nem at bære. SILA 
1000A2 har en kapacitet på 1000 m3/t.

SILA 2000A2
SILA 2000A2 har en robust og ergonomisk 
udformning. Luftrenseren er forsynet med 
hjul, som gør den let at transportere og flytte i 
rodede og trange miljøer. SILA 2000A2 er vel-
egnet til rensning af større lokaler som fx ved 
gulvafhøvling og mejsling. 

SILA 5000A2
SILA 5000A2 er med sin kapacitet på 4000 
m3/t designet til at rense luften i store rum og 
håndtere store mængder støv. Da maskinen 
har to udstødninger,  er den i stand til både at 
skabe pres og samtidig cirkulere luften. SILA 
5000A2 kan transporteres liggende og er ud-
styret med hjul.
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En anden designdetalje som adskiller SILAs pro-
dukter fra andre på markedet er vores sanerings-
ramme. Det er enkelt men smart - og patentan-
meldt – tilbehør, som alle vores brugere er blevet 
imponerede af. Alle ved, hvor møjsommeligt et 
arbejde det er at opbygge midlertidige 
plastvægge for at forhindre støv i at sprede 
sig til andre rum. SILAs saneringsramme 
gør dette arbejde betydeligt sikrere, billi-
gere og mindre tidskrævende. På den rene 
side sidder – som normalt– en luftrenser. 
På SILAs produkter placeres sanerings-
rammen oven på plastfolien mod luftren-
seren ved hjælp af indbyggede magneter. 

Derefter skæres plasten som ligger mod grovfiltret af. 

Så er du klar. 
Ingen brug af tape. Ingen tid spildt. Og frem for alt: 
ingen farlige partikler i luften hvor du skal arbejde!

...og nu til det virkelig smarte!

SILA 600A2 SILA 1000A2 SILA 2000A2 SILA 5000A2

L x B x H 303 x 280 x 503 mm 306 x 484 x 503 mm 415 x 739 x 699 mm 640 x 575 x 1350 mm

Vægt 13,5 kg 19,9 kg 34 kg 72 kg

Kapacitet 600 m3/h 1000 m3/h 2000 m3/h 4000 m3/h

Effekt 155 W 250 W 500 W 2 x 500 W

Grovfilter G4 G4 G4 G4

HEPA filter H13 ≥99,95 % 
Ifl. EN 1822:2009
4,45 m2

H13 ≥99,95 % 
Ifl. EN 1822:2009
7,25 m2

H13 ≥99,95 % 
Ifl. EN 1822:2009
13,43 m2

H13 ≥99,95 % 
Ifl. EN 1822:2009
26,86 m2 (2 x 13,43 m2)

Vare-nr. SI-600-0600 SI-601-1000 SI-602-2000 SI-602-5001

DB-nr. 1726375 1726376 1726377 1854020

Tilhørende 
grovfilter

SI-596-0600E, 
DB-nr. 1726372

SI-386-1000E, 
DB-nr. 1726359

SI-534-2000E, 
DB-nr. 1726361

2 x  SI-534-2000E, 
DB-nr. 1726361

Tilhørende 
HEPA 13 filter

SI-584-0600,
DB-nr. 1726364

SI-584-1000, 
DB-nr. 1726367

SI-584-2000, 
DB-nr. 1726369

2 x  SI-584-2000
DB-nr. 1726369

Saneringsramme SI-595-0600,
DB-nr. 1726370

SI-238-1000, 
DB-nr. 1726356

SI-238-2000, 
DB-nr. 1726358

2 x  SI-238-2000
DB-nr. 1726358

Evakuerings-
slange

SI-100390,
DB-nr. 1731992

SI-100335, 
DB-nr. 1731994

SI-100335, 
DB-nr. 1731994

2 x  SI-100335, 
DB-nr. 1731994

Monteringssæt
til slange

SI-607-0600A2,
DB-nr. 1731991

SI-607-1000A2, 
DB-nr. 1731993




