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1 
مساحت قابل  Smokestopبه همراه فیلتر   203مدل کالسیک 

 متر مربع 22پوشش حداقل 
Classic 203 220-240V with smoke stop filter 000/000/97 

2 
مساحت قابل  Smokestopبه همراه فیلتر   205مدل کالسیک 

 متر مربع 26پوشش حداقل 
Classic 205 220-240V with smoke stop filter 000/000/114 

3 
مساحت قابل  Smokestopبه همراه فیلتر   405مدل کالسیک 

 متر مربع 40پوشش حداقل 
Classic 405 220-240V with smoke stop filter 000/000/157 

4 

مساحت قابل  Smokestopبه همراه فیلتر    i480مدل کالسیک 

مجهز به سیستم هوشمند کنترل میزان  -متر مربع 40پوشش حداقل 

 آلودگی هوا

Classic 480i 220-240V with smoke stop 

filter 
000/000/198 

5 
مساحت قابل  Smokestopبه همراه فیلتر   505مدل کالسیک 

 متر مربع 65پوشش حداقل 
Classic 505 220-240V with smoke stop filter 000/000/203 

6 

مساحت قابل  Smokestopبه همراه فیلتر    i280مدل کالسیک 

مجهز به سیستم هوشمند کنترل میزان  -متر مربع  26پوشش حداقل 

 آلودگی هوا

Classic 280i 220-240V with smoke stop 

filter 
000/000/152 

7 

مساحت قابل  Smokestopبه همراه فیلتر    i680مدل کالسیک 

مجهز به سیستم هوشمند کنترل میزان  -متر مربع  72پوشش حداقل 

 آلودگی هوا

Classic 680i 220-240V with smoke stop 

filter 
000/000/236 

8 
مساحت قابل  –رنگ قرمز یاقوتی  -به همراه فیلتر ذرات Senseمدل 

 مترمربع 18پوشش حداقل 
Sense+ 230VAC with particle filter Color: 

Ruby Red 
000/000/129 

9 
مساحت قابل  –رنگ سبز درختی  -به همراه فیلتر ذرات Senseمدل 

 مترمربع 18پوشش حداقل 
Sense+ 230VAC with particle filter Color: 

Leaf Green 
000/000/129 

10 
مساحت  –رنگ مشکی گرافیتی  -به همراه فیلتر ذرات Senseمدل 

 مترمربع 18قابل پوشش حداقل 
Sense+ 230VAC with particle filter Color: 

Graphite Black 
000/000/129 

11 
مساحت قابل  –رنگ سفید قطبی  -به همراه فیلتر ذرات Senseمدل 

 مترمربع 18پوشش حداقل 
Sense+ 230VAC with particle filter Color: 

Polar White 
000/000/129 

12 
مساحت  –رنگ خاکستری گرم  -به همراه فیلتر ذرات Senseمدل 

 مترمربع 18قابل پوشش حداقل 
Sense+ 230VAC with particle filter Color: 

Warm Grey 
000/000/129 

13 
مساحت قابل  –رنگ سرمه ای  -به همراه فیلتر ذرات Senseمدل 

 مترمربع 18پوشش حداقل 
Sense+ 230VAC with particle filter Color: 

Midnight Blue 
000/000/129 

14 
مساحت قابل -رنگ سفید Smoke stopال به همراه فیلتر -مدل پرو

 همراه با کیت هوشمند -مترمربع 72پوشش حداقل 
Pro L 230VAC With smoke stop filter 

Color: White 
000/000/296 

15 
-رنگ سفید Smoke stopایکس ال به همراه فیلتر -مدل پرو

 همراه با کیت هوشمند -مترمربع  110مساحت قابل پوشش حداقل 
Pro XL 230VAC With smoke stop filter 

Color: White 
000/000/564 
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 Aware 000/000/59 آلودگی هوادستگاه سنجش  16

17 
مساحت قابل  –بدون صفحه نمایشگر  7440i Health protectمدل 

 متر مربع 38پوشش حداقل 
7440i 000/000/251 

18 
مساحت قابل  –بدون صفحه نمایشگر  7470i Health protectمدل 

 متر مربع 38پوشش حداقل 
7470i 000/000/268 

19 
مساحت قابل  –بدون صفحه نمایشگر  7740i Health protectمدل 

 متر مربع 62پوشش حداقل 
7740i 000/000/317 

20 
مساحت قابل  –بدون صفحه نمایشگر  7770i Health protectمدل 

 متر مربع 62پوشش حداقل 
7770i 000/000/340 
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