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EAS1300 rookruimte luchtreiniger 
Krachtpatser voor grote ruimtes 

De EAS1300 levert ongekend hoge prestaties op 
het gebied van luchtreiniging. Dat doet hij met een 
gepatenteerde lucht-verdringingstechniek en een 
hoog niveau luchtfiltratie. 
 
Het systeem voorziet in een luchtcirculatie die ver 
boven de norm ligt. En dat zonder nare 
tochtverschijnselen. Metingen van TNO wijzen uit 
dat de EAS1300 vrijwel alle (99,99%) in een ruimte 
aanwezige luchtvervuiling elimineert. 
 
Zo wordt bijvoorbeeld in een ruimte waar continu 
gerookt wordt een reductie van tabaksrook 
gerealiseerd tot wel 99%. Een norm die door vele 
niet-rokers als acceptabel ervaren wordt. 
 
De eveneens gepatenteerde inwendige filterset 
bevat 4 stadia met enorme bufferfunctie, waaronder 
16-24 kg carbon (afhankelijk van de gekozen 
combinatie). Hierdoor wordt niet alleen de rook 
effectief verwijderd maar ook voor een groot deel de 
geuren en de gassen. Hij is ook goed toepasbaar in 
rookruimtes. Onderhoud is slechts één keer per jaar 
nodig en het energieverbruik is laag. 
 
In het kort: 
 

 Alle schadelijke stoffen uit de lucht 

 Filter effectiviteit van 99% 

 TNO getest 

 Duurzaam & energiezuinig 

 1 keer per jaar onderhoud 

 Gepatenteerde luchtcirculatie met 
verdringing 

 
 
 

De eveneens gepatenteerde inwendige 

filterset bevat 4 stadia met enorme 

bufferfunctie, waaronder 16 kg carbon. 

Hierdoor wordt niet alleen de rook effectief 

verwijderd maar ook voor een groot deel de 

geur. 

De EAS1300 luchtreiniger: De sterkste 

luchtreiniger voor rookruimtes. De 

inwendige filterset heeft een standtijd van 

gemiddeld 1 jaar.  

 

EAS1300 rookruimte luchtreiniger wit art. 3010307 

  

Netspanning: 230V/50 Hz 

Max. verbruik: 380W 

Max. luchtcapaciteit: 1300 m3/uur 

Filtereffectiviteit: 99,95% 

Geluid: 40-55 dBA 

Montage: staand 

Gewicht: 75 kg zonder filterset 

Afmetingen: (hxbxd) 2050x800x310 mm 

Behuizing: staal 

Kleuren: wit, sendzimir staal 

Garantie: 2 jaar 

Normering: CE 

Keuze filterset: standaard (shr) 

 medium (mhr) 

 extreem (ehr) 

Bediening optioneel: 5 standen schakelaar  
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