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WOLF LUFTREINIGER S / XL

De professional onder de stationaire en mobiele luchtzuiveringssystemen 

 De huidige coronapandemie met 
al zijn gevolgen heeft het dagelijks 
leven en de omgeving van een 
ieder aanzienlijk beïnvloed en stelt 
ons elke dag voor nieuwe 
uitdagingen. Bij Wolf Anlagen-
Technik in Geisenfeld is er intensief 
gewerkt aan de ontwikkeling van 
technieken om de luchtkwaliteit te 
verbeteren en het risico op infectie 
in gesloten ruimtes te verminderen 

Om de veiligheid van onze 
kinderen, gezinnen, 
medewerkers en klanten zo goed 
mogelijk te waarborgen zijn er 
de Wolf luchtreinigersystemen S 
& XL ontwikkeld. 

Deze apparaten zorgen voor een 
betrouwbare, comfortabele en effectieve 
luchtfiltratie van de ruimtelucht en de 
filtratie van 99,995% van de virussen met 
een zeer hoge luchtrecirculatiecapaciteit 
en zeer stille werking 

Luchtreiniger S

luchtreiniger XL

» DEZE LUCHTREINIGERS ZIJN SPECIAAL ONTWORPEN EN UITERMATE
GESCHIKT VOOR DIRECT GEBRUIK IN ONDER ANDERE
KINDERDAGVERBLIJVEN, KLASLOKALEN, VERPLEEGTEHUIZEN,
KANTOREN, VERGADERRUIMTES, DOKTERSPRAKTIJKEN,
FITNESSRUIMTES, RESTAURANTS EN WACHTRUIMTES «
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WOLF LUCHTREINIGER

LUCHTREINIGER XL

TECHNISCHE DATA
 Demonteerbare en in

hoogte verstelbare poten
 Demonteerbare

uitblaaskap
 Transportgewicht 125 kg

-

-

zonder
geluiddemper 
zonder filter
(hygiënisch verpakt) 
zonder uitblaaskap

 Met hendelvergrendeling en
met sleutel afsluitbaar

 Gemonteerde zwenkwielen
met  stopfunctie in
hoogwaardig design

SERIE OPTIONEEL

Zeer efficiënte en onderhoudsvrije EC- ventilator, EFF-klasse 
IE4 met traploze capaciteitsregeling van 0-10V 

Werking en controle van het luchtfilter

Filterweergave

 Reinigbare geluidsdemper die uitgeschoven kan 
worden voor transport/onderhoud

In hoogte verstelbare poten 

Uitblaaskap met individueel verstelbare lamellen om 
de ruimte door te spoelen, een optimale luchtverdeling 

te garanderen en tocht te vermijden

 Hoge capaciteit, klasse H14, filtreert conform DIN EN 
1822 99,995% van alle deeltjes, virussen en aerosolen

Afmeting B x D x H 788 x 616 x 2.270 mm
Gewicht 165 kg
Luchtvolume max. 400 – 2.200 m3/h

Opgenomen vermogen 0,50 kW
Elektrische aansluiting 230 / 50; 60 V/Hz
Geluidsdrukniveau volgens 
ISO11203 op 3m afstand 

19 – 47 dB(A)

  Reinigbare geluidsdemper die uitgeschoven 
kan worden voor transport/onderhoud

Voorfilter ePM1 55% volgens ISO 16890

-
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WOLF LUFTREINIGER

Instelling voltage  Luchtvolume m3/h Geluidsdruk niveau* dB(A) Stroomverbruik in Watt

3 400 18,2 24

4 600 25,7 42

5 900 32,3 72

6 1.200 37,0 117

7 1.500 40,9 177

8 1.800 42,6 258

9 2.000 45,1 358

10 2.200 46,9 468

* Geluidsdrukniveau bepaald door TÜV Süd Industrie Service GmbH volgens ISO 11203 op een afstand van 3 m

De optimale bedrijfsinstellingen voor het voorfilter en het 
H14 HEPA-filter zijn in de fabriek gemaakt. Een wijziging of 
aanpassing kan individueel worden doorgevoerd.
De indicatie van een geplande filtervervanging FILTER 1 en 
FILTER 2 wordt weergegeven wanneer de vooraf ingestelde 
waarden worden bereikt via LED's aan de buitenkant van 
de behuizing.

Gebruiksvriendelijke voorinstelling van de luchtopbrengst 
voor controle en boostwerking (0-10).
De looptijd van de BOOST-functie kan individueel worden 
ingesteld.

Verdere voordelen van de WOLF luchtreiniger XL
 Één luchtreiniger per ruimte is voldoende ( tot 260m3 

ruimtevolume en 5-voudige filtratie per uur )
 Zeer hoog luchtvolume (400 - 2.200 m3/h)
 De hoge luchtwisseling en de grote worp zorgen voor een

effectieve doorspoeling van de ruimte. De vorming van 
een "luchtwolk" op de unit en directe aanzuiging van de 
gefilterde ruimtelucht ( kortsluiting ) door de unit 
voorkomen.

 Zeer stille werking dankzij twee geïntegreerde 
geluiddempers. Uitschuifbaar voor onderhoud en 
transport.

 Plug & Play: gebruiksvriendelijke, geïntegreerde besturing
met 3m aansluitkabel 230V.

 Onderhoud via grote servicedeur.

 Individuele instelling en selectie van het luchtdebiet voor 
normaal gebruik.

 Individuele instelling en selectie van het luchtdebiet en de 
looptijd voor de boostmodus.

 Weergave vereiste filterwisseling voor elk filterniveau via LED.
 Luchtreiniger en ingebouwde onderdelen voldoen aan de 

eisen van de hygiënerichtlijn VDI 6022.
 Voldoet aan alle eisen van de VDE
 Optisch aansprekend design met geïntegreerde ( verborgen ) 

deurscharnieren en sloten.
X Geluiddempende en robuuste behuizing met 50 mm isolatie 

en wanddikte in RAL 9010.
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LUCHTREINIGER S
Mogelijkheid om uitblaaskap, kanaalframe, 

afvoerrooster en geluiddemper te bevestigen

Extra optie voor geluiddempers 

Uitblaaskap voor staande en wandvarianten met individueel 
verstelbare lamellen

 Hoge capaciteit, klasse H14, filtreert conform DIN EN 1822 
99,995% van alle deeltjes, virussen en aerosolen

Filterweergave 

 Werking en controle van het luchtfilter 

Zeer efficiënte en onderhoudsvrije EC- ventilator, EFF-klasse IE4 
met traploze capaciteitsregeling van 0-10V

Voorfilter ePM1 55% volgens ISO 16890

In hoogte verstelbare poten 

WOLF LUCHTREINIGER

 Geluiddemper voor zuig- en perszijde
 Uitblaaskap voor staande uitvoering met individueel

instelbare lamellen
 Uitblaaskap voor plafondvariant met individueel

instelbare lamellen
 Kanaalaansluitraam / Flexibel voor

kanaalaansluiting /textiele luchtverdeelslang
 Bevestigingsmateriaal voor plafondmontage
 Stelvoeten en kantelbeveiliging voor staande montage

915 x 450 x 1.050 
mm 110 kg
400 – 1.300 m3/h 
0,50 kW
230 / 50; 60 V/Hz
47 – 59 dB(A)  

Afmetingen B x D x H 
Gewicht
Luchtvolume Max. 
opgenomen vermogen 
Elektrische aansluiting 
Geluidsdrukniveau 

34 – 43 
zonder geluiddemper

Geluidsdrukniveau op 1m 
dB(A) 
met geluiddemperunit aan zuig- en perszijde elk 

TECHNISCHE DATA OPTIONEEL

Verdere voordelen van de WOLF luchtreiniger S
 Individuele integratie / plaatsing aan wand of plafond

mogelijk
 Uitbreiding met geluiddempers, zuig- en perszijde,

aansluiting luchtkanaal, textielslang etc. mogelijk
 Plug & play : gebruiksvriendelijke geïntegreerde

bediening met 3 m stekkerdoos aanlsuitkabel 230 V
 Weergave filterwissel per filtertrap via LED

 Individuele instelling en selectie van de luchtopbrengst
voor normaal bedrijf

 Individuele instelling en keuze van de luchtopbrengst en
looptijd voor de boostwerking

 Onderhoud via grote servicedeur
 Geluiddempende en robuuste behuizing van 30mm

isolatie en wanddikte in RAL 9010
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Uitvoering met 
uitblaaskap, vrijstaand 

Uitvoering met geluiddemper 
aan zuig- en perszijde, 

vrijstaand 

WOLF LUFTREINIGER

Versie met geluiddemper en 
kanaalaansluiting, 

wandmontage 

Variant voor individueel en flexibel gebruik met 
luchtkanaalsystemen voor plafondmontage 

Variant voor individueel en flexibel gebruik met 
luchtkanaalsystemen voor wandmontage 



Tel. +49 (0)8452 99-0
Fax  +49 (0)8452 99-250

WOLF Anlagen-Technik GmbH & Co. KG
Münchener Str. 54 - 85290 Geisenfeld

Mail info.hlk@wolf-geisenfeld.de 
Web www.wolf-geisenfeld.de
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