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A 2020 évi világjárványt követően a közösségi terekben lévő levegő minősége nagyon 
hangsúlyossá vált. A légkondicionáló, szellőztető és szűrőrendszerek sok esetben nem tudják 
garantálni a belső levegő megfelelő szűrését. A Sabiana mindig is aktív volt a levegőminőség 
(IAQ Indoor Air Quality) területén, és közel 30 éve nagyon nagy hatékonyságú elektronikus 
szűrőket tervez és gyárt. Ebben az összefüggésben úgy döntött, hogy hitelesített és 
szabadalmaztatott Crystal 50 elektronikus szűrővel felszerelt légtisztítót hoz létre.

A SkySafe légtisztító minden olyan környezetben kiválóan alkalmazható, ahol nem 
lehetséges az épület átalakításával járó légtechnikai rendszer kiépítése a környezet 
levegőminőségének javítása és a levegőben található kórokozók csökkentése érdekében.





Hogyan működik

A népszerű  SkyStar kazettás fan coil berendezést alapul véve  tervezte meg a Sabiana a 
Crystall 50 elektronikus szűrővel ellátott SkySafe légtisztítót.
A SkySafe légtisztító feladata, hogy  a PM10, a PM2.5 és a PM1 részecskék, valamint a 
baktériumok, gombák, penészgombák és vírusok legkisebb levegőben lévő részecskéit 0,1 
mikron átmérő felett kiszűrje.
Ezen mikroszkopikus részecskék kiszűrésének hatékonyságát egy független laboratórium 
tanúsítja az UNI EN ISO 16890 nemzetközi szabvány szerint.





Alkalmazási területek

A Sabiana SkySafe légtisztítót a mennyezetre telepítheti, akár álmennyezetbe süllyesztve, akár 
az ABS burkolat (opció) felhasználásával a mennyezet alá függesztve  (a tartozékot a Sabiana 
szállítja).

A javasolt standard szín a fehér RAL 9003, egyéb színekben - mennyiségtől függően - rendel-
hető, műanyag-, vagy fémráccsal.
A SkySafe ideális alkalmazást kínál irodákban, üzletekben és kereskedelmi egységekben, 
gyakran egyéb klíma- és légtechnikai rendszerekkel kombinálva.
A SkySafe kiegészíti a meglévő légkondicionáló rendszert, amely nem rendelkezik megfelelő 
szűrési képességgel a kisebb részecskék kiszűrésére, így igen magas környezeti 
levegőminőséget ér el, és csökkenti a kórokozó anyagok elterjedésének kockázatát.

A SkySafe-nak csak elektromos áramot kell biztosítani, és a beépített nagy hatékonyságú 
Crystal 50 elektrosztatikus szűrő minimális energiafelhasználással képes a szűrési feladatot 
ellátni. A Crystal 50 szűrőegység tetszőleges alkalommal mosható, regenerálható. A Sabiana 
szabadalomnak köszönhetően a porgyűjtő felület nem kapcsolódik az elektromos 
szűrőegységhez, ezért a tisztítást árki elvégezheti.
Az egyszerű fali vezérlés lehetővé teszi a be- és kikapcsolást, a három üzemi sebesség kézi 
változtatásának lehetőségével.



Funkcionális előnyök

Légtisztító elektronikus 
szűrővel, funkcionális 
esztétikával: szinte rejtett, de 
jelen van

Plug&play: könnyen telepíthető 
és már használható is

Nincs szükség speciális karban-
tartásra

Egészséges: a mikrobákat, port, 
baktériumokat, penészeket, 
vírusokat és részecskéket 0,1 
mikron átmérőig tartja meg

Környezetbarát: nem kell szűrőt 
cserélni, csak át kell mosni

Nagy energiamegtakarítás a 
frisslevegő mennyiségének 
csökkentése miatt.

Hosszú élettartam: végtelen 
alkalommal regenerálható

Alkalmazási kör

Irodák

Üzletek

Kávézók, 
éttermek

Fodrászatok, 
szépségszalonok

Orvosi rendelők

Óvodák

Iskolák





 Műszaki adatok
SkySafe 

Megnevezés Mérték-
egység Érték

Ventilátor  fokozat 1 2 3

Légszállítás m³/h 245 400 575

Légszállítás m³/s 0.068 0.111 0.160

Szűrő hosz mm 356 356 356

Szűrő mélység mm 292 292 292

Szűrőfelület m² 0.104 0.104 0.104

Homloksebesség m/s 0.65 1.07 1.54

MPPS % MPPS > 96.99% 82.25% < MPPS < 96.99% 69.71% < MPPS < 85.25%

Szűrési hatásfok - PM1 % Eff. M. PM1 > 98% 92% < Eff. M. PM1 < 98% 84% < Eff. M. PM1 < 92%

ISO ePM1 % ISO ePM1 [95%] ISO ePM1 [90%] ISO ePM1 [80%]

Szűrési hatásfok - PM2.5 % Eff. M. PM2.5 > 98% 93% < Eff. M. PM2.5 < 98% 88% < Eff. M. PM2.5 < 93%

ISO ePM2.5 % ISO ePM2.5 [95%] ISO ePM2.5 [90%] ISO ePM2.5 [85%]

Szűrési hatásfok -  PM10 % Eff. M. PM10 > 95% 92% < Eff. M. PM10 < 95% 89% < Eff. M. PM10 < 92%

ISO ePM10 % ISO ePM10 [95%] ISO ePM10 [90%] ISO ePM10 [85%]

Szűrési hatásfok :  ISO ePM1-2.5-10 szerint, UNI EN ISO 16890:2016 alapján.

Mérték-
egység 

Ventilátor fokozat 1 2 3

Légszállítás m³/h 245 400 575

Hangteljesítmény szint (Lw) dB(A) 35 47 55

Hangnyomás szint (Lp) (1) dB(A) 26 38 46

Felvett teljesítmény W 37 53 70

Felvett áram A 0.17 0.24 0.32

(1) 100 m³  helyiségben, viszaverődési idő: 0.5 másodperc. (ISO szabvány szerint)

Működési határok

Környezeti hőmérséklet Maximális °C +40

Elektromos betáp Egyfázis V/Hz 230/50

Telepítés Maximális magasság m 3.5

Átlagos üzemeltetési körülmények között egy adott helyiségben úgy válasszuk meg a beépítendő készülékek számát, 
hogy a készülékek által forgatott összes levegőmennyiség a helyiség térfogatának kb. hatszorosa legyen. Ebben az 
esetben már megfelelő a levegő átforgatása az adott helyiségben.



 Méretek, tömegek

SkySafe méretek
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Csomagolás

Appliance

A = 790 mm
B = 410 mm

A

B

A

Model SkySafe

Tömeg csomagolással kg 30.0

Tömeg csomagolás nélkül kg 24.0

Kifúvórács

A = 750 mm
B = 150 mm

A

B

A

Model SkySafe

Méret csomagolással kg 6.0

Méret csomagolás nélkül kg 3.0



Follow us on Sabiana app

Magyarországi képviselet:

Airtronics Kft
2490 Pusztaszabolcs, Vasút utca 2.
www.airtronics.hu
airtronics@airtronics.hu




