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LUCHTREINIGERS
CAFN_LC2

De luchtreinigers van Carrier bestaan uit 3 verschillende modellen. Deze modellen zijn geschikt voor ruimtes van  
14-73 m2. Of het nu om een slaapkamer, woonkamer of kantoor gaat, de Carrier luchtreinigers zorgen in elke ruimte voor een 
betere luchtkwaliteit.

CAFN-LC2 is ontworpen met als doel de lucht in een gesloten omgeving te zuiveren van stofdeeltjes, rook, allergenen, pollen en 
dergelijke.

LUCHTREINIGERS
MODEL CAFN026-LC2 CAFN036-LC2 CAFN051-LC2

CADR ( Clean Air Delivery Rate ) m3/uur 210 m3/uur 410 m3/uur 610 m3/uur

Dekkingsgebied m2 14-25 28-48 42-73

Nominaal vermogen W 20W 32W 62W

Aansluitspanning V/Hz 230/50-60Hz 230/50-60Hz 230/50-60Hz

Type motor DC DC DC

Geluidsvermogen (laag-midden-hoog) dB(A) 25dB/32dB/42dB 25dB/35dB/54dB 25dB/35dB/58dB

Aanwezige luchtfilters:

1) Pre-Filter (uitwasbaar) 1) Pre-Filter (uitwasbaar) 1) Pre-Filter (uitwasbaar)

2) H13 HEPA Filter 2) H13 HEPA Filter 2) H13 HEPA Filter

3) Actief koolstoffilter + 
    fotokatalysatorfilter

3) Actief koolstoffilter + 
    fotokatalysatorfilter

3) Actief koolstoffilter + 
    fotokatalysatorfilter

Aanwezige UV-LAMP pc 1 1 2

Branduren UV Lamp uur 10000 10000 10000

Infrarood sensor Ja Ja Ja

Filteren van bacteriën % ≥98% ≥98% ≥98%

Lucht kwaliteitsindicator 4 fases (Blauw/Groen/Paars/Rood) 4 fases (Blauw/Groen/Paars/Rood) 4 fases (Blauw/Groen/Paars/Rood)

Filter vervanginsindicator Ja Ja Ja

Afmeting ( H x B x D ) mm 535 x 347 x 175 628 x 410 x 210 710 x 460 x 230

Gewicht kg 5.2 7 10

Kleur Wit Wit Wit
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De luchtreinigers zijn voorzien van:
✓  Uitneembaar en wasbaar nylon voorfilter.
✓ HEPA-filter dat fijne deeltjes zo klein als 0,3 micron kan   
  verwijderen.
✓ Actief koolstoffilter dat stoffen kan verwijderen, zoals rook, haren  
  van huisdieren, slechte geuren.
✓ UV-lamp (10.000 branduren), voor een nog effectievere werking  
  tegen virussen, rook en bacteriën.

Het display op de voorkant van de luchtreiniger geeft naast de 
temperatuur en vochtigheidsgraad ook de luchtkwaliteit aan op 4 
niveaus, dit is op basis van de luchtkwaliteit. Wanneer de kwaliteit van de 
lucht veranderd, zal dus automatisch de weergegeven kleur veranderen. 
Blauw is perfect, groen is goed, paars is normaal en rood is slecht.

CAFN-LC2 is makkelijk te bedienen met het touchpanel aan de 
bovenkant van de luchtreiniger. 

Hiermee kunt u verschillende functies activeren, zoals:
✓ Snelheid: hiermee kunt u 3 snelheidsniveaus 
  instellen
✓ Timer: 1h/4h/8h
✓ Auto- en slaapmodus
✓ Kinderslot (vergrendeling)
✓ UV-lamp 
✓ Reset
✓ Aan/uit
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Officiële importeur van Carrier DX


