
Urządzenia do oczyszczania powietrza
AC 20 | AC 30 | AC 40 | AC 50 | AC 200 | AC 400 | AC 600

Air purification units



OCZYSZCZACZE POWIETRZA Z 
ZAMIŁOWANIA DO TECHNOLOGII
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TECHNOLOGIA W KOSMOSIE
Ta unikalna technologia oczyszczania powietrza została już z 
powodzeniem zastosowana w kosmosie do oczyszczania i 
dezynfekcji powietrza dla załóg kosmicznych.
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O URZĄDZENIA DO OCZYSZCZANIA POWIETRZA STWORZONE 
Z ZAMIŁOWANIA DO TECHNOLOGII
Szanowni Państwo,

Od 30 lat nasza firma oferuje i rozwija wyjątkową jakość w produkcji maszyn i rozwiązań 
opakowaniowych, krocząc ściśle w zgodzie z wymaganiami rynku, ze szczególnym uwzględnieniem 
wydajności, zrównoważonego rozwoju i przyjazności dla środowiska.

Przestarzałe koncepcje oczyszczania powietrza wymagające częstych i kosztownych wymian 
filtrów, to urządzenia, które są zbyt głośne do powszechnego użytku i/lub generują niebezpieczne 
odpady, a zatem nie spełniają idei zrównoważonego rozwoju. To właśnie zainspirowało nas do 
opracowania nowych, wysoce wydajnych systemów oczyszczania powietrza na bazie 
fotokatalitycznej.

ARPACK AirClean to odpowiedź na wady tradycyjnych technologii oczyszczania powietrza. Nasze 
systemy oczyszczania powietrza są przeznaczone do użytku zarówno w budynkach mieszkalnych, 
jak i obiektach publicznych. Są przystosowane do instalacji stacjonarnej lub mobilnej.

Dzięki naszemu zrównoważonemu i bezobsługowemu systemowi przyczyniamy się do budowania 
większej świadomości ekologicznej. Podczas pandemii Covid-19 postawiliśmy sobie również 
zadanie uczynienia naszego unikalnego, wysoce wydajnego systemu oczyszczania powietrza, 
wykorzystywanego dotąd w podróżach kosmicznych, dostępnym dla każdego z nas.

Liczne testy przeprowadzone przez Instytut SGS Fresenius i Instytut Fraunhofera dowiodły, że nasze 
urządzenia osiągają ponad 99,99% skuteczność w zwalczaniu wirusów i osiągają najlepsze wyniki 
w walce z zarodnikami pleśni, bakteriami i większością alergenów.

Nasze urządzenia są już wykorzystywane w wielu obszarach -  szkołach, restauracjach, urzędach, 
gabinetach lekarskich, także w prywatnych domach. Dzięki naszej technologii zapewniamy wyższą 
jakość życia wolnego od wszelkich organicznych zanieczyszczeń powietrza, takich jak wirusy, 
bakterie, zarodniki pleśni, zarazki czy pyłki.

Tą broszurą chcielibyśmy wprowadzić Cię w świat naszych urządzeń do oczyszczania powietrza 
oraz pokazać ich liczne zalety.

Dipl. Ing. (FH/SU), Dr.h.c. Mark Arinstein
Dyrektor Zarządzający





ARPACK® AIRCLEAN AC 20
Bezgłośny oczyszczacz powietrza do cichych pomieszczeń
Zastosowanie w pomieszczeniach do 18 m²

Model ARPACK AC 20

Maksymalna wydajność oczyszczania w m3/h ok. 12

Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia w m²  18

Maksymalny poziom hałasu w dB 0

Wymiary w szer. x wys. x gł. w mm 255 x 530 x 50

Całkowita waga w kg 5,6

Maksymalny pobór mocy w W 72

ARPACK AirClean AC 20 jest bezkonkurencyjny dzięki fascynującej i najnowocześniejszej technologii  fotokatalizy, opartej na 
zasadzie konwekcji. Dzięki temu urządzenie bezgłośnie oczyszcza powietrze w pomieszczeniu przez całą dobę!

AC 20 nadaje się do cichych pomieszczeń, takich jak dom, sypialnia, pokój dziecięcy lub salon. Zgodnie ze strategią zrównoważone-
go rozwoju ten model działa bezobsługowo przez długi czas, co czyni go również przyjaznym dla środowiska.

Na życzenie możesz otrzymać oczyszczacz powietrza w wersji stojącej lub ściennej.









Model ARPACK AC 30

40

30 - 40

36

240 / 357 / 304

9,6

50

Maksymalna wydajność oczyszczania w m3/h

Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia w m²

Maksymalny poziom hałasu w dB

Wymiary w szer. x wys. x gł. w mm

Całkowita waga w kg

Maksymalny pobór mocy w W

Innowacyjna technologia i nowoczesny design - czyli ARPACK AirClean AC 30. Jeden z mniejszych w rodzinie ARPACK AirClean 
oferuje wiele dodatkowych opcji, takich jak aromatyzacja powietrza, indukcyjne ładowanie telefonu komórkowego, dwa gniazda 
ładowania USB oraz podstawki w dwóch różnych wysokościach.

Poznaj technologię ARPACK AirClean. Ciche i w ponadczasowym designie, urządzenie oczyszcza powietrze w domu lub biurze przy 
zaledwie 36 dB - ciszej niż w bibliotece.

Technologia ta umożliwia szczególnie zrównoważoną i przyjazną dla środowiska eksploatację.

ARPACK® AIRCLEAN AC 30
Nasze najinteligentniejsze i najbardziej wielofunkcyjne urządzenie do oczyszczania powietrza.
Do użytku w pomieszczeniach o powierzchni 30 - 40 m²





Model ARPACK AC 40

ok. 20

 28

0

255 x 995 x 50

10,6

144

AC40 to większy oczyszczacz powietrza z bezgłośną technologią konwekcyjną. Innowacyjna technologia fotokatalityczna zapewnia 
dyskretne działanie.

Technologia najlepiej nadaje się do większych, cichych pomieszczeń wymagających oczyszczenia powietrza. AC 40 nadaje się 
szczególnie do pomieszczeń mieszkalnych i sypialnych, ale także do gabinetów zabiegowych i konsultacyjnych, w których hałas w 
tle nie jest pożądany.

AC 40 osiąga pełną wydajność w ciągłej pracy i charakteryzuje się niskim zużyciem energii. Nasz AC 40 jest dostępny w wersji ścien-
nej lub opcjonalnie ze stojakiem.

Maksymalna wydajność oczyszczania w m3/h

Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia w m²

Maksymalny poziom hałasu w dB

Wymiary w szer. x wys. x gł. w mm

Całkowita waga w kg

Maksymalny pobór mocy w W

ARPACK® AIRCLEAN AC 40
Bezgłośny oczyszczacz do cichych pomieszczeń.
Zalecany do pomieszczeń do 28 m²









ARPACK AirClean AC 50 to specjalnie zmodyfikowana jednostka dedykowana dla branży hotelarskiej. Wyposażona w dwa wydajne 
wentylatory, oferuje dwa poziomy mocy do wyboru. Dzięki najwyższemu poziomowi w krótkim czasie oczyści powietrze w średniej 
wielkości pomieszczeniu. 

Pozostanie wystarczająco dużo czasu na przygotowanie pokoju dla nowego gościa. Oczywiście ten model jest również przeznaczo-
ny do pracy ciągłej. AC 50 jest dostępny jako urządzenie ścienne. Idealnie nadaje się również do zastosowania w biurach, gabinetach 
lekarskich, salonach fryzjerskich czy kosmetycznych.

Możliwość wyboru między wersjami z ręcznym i zdalnym sterowaniem.

Model ARPACK AC 50

40 / 100

 40

40 / 55

425 / 70 / 500

8,8

80

Maksymalna wydajność oczyszczania w m3/h

Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia w m²

Maksymalny poziom hałasu w dB

Wymiary w szer. x wys. x gł. w mm

Całkowita waga w kg

Maksymalny pobór mocy w W

ARPACK® AIRCLEAN AC 50
Ciche urządzenie do oczyszczania powietrza - dyskretne i wydajne
Zalecany do pomieszczeń do 40 m²









Model ARPACK AC 200

80

50

36

332 / 310 / 730

23

100

Maksymalna wydajność oczyszczania w m3/h

Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia w m²

Maksymalny poziom hałasu w dB

Wymiary w szer. x wys. x gł. w mm

Całkowita waga w kg

Maksymalny pobór mocy w W

Mobilny oczyszczacz powietrza AC 200 łączy innowacyjność i praktyczny design. Ciesz się bezpieczeństwem czystego powietrza w 
Twoim miejscu pracy. Czy to w biurze, gabinecie lekarskim, salonie fryzjerskim czy szkolnej klasie. Niewielkie zapotrzebowanie na 
miejsce i wyjątkowo cicha praca sprawiają, że to urządzenie jest naprawdę wszechstronne!

Opcjonalnie możesz otrzymać nasz AC 200 z atrakcyjnymi motywami graficznymi.

ARPACK® AIRCLEAN AC 200
Ciche urządzenie mobilne do ciągłej pracy.
Zalecane do pomieszczeń do 50 m²









ARPACK® AIRCLEAN AC 400
Wszechstronne urządzenie o potężnej mocy.
Zalecany do pomieszczeń do 80 m²

Model ARPACK AC 400

160

60-80

36

644 / 310 / 730

45

180

Maksymalna wydajność oczyszczania w m3/h

Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia w m²

Maksymalny poziom hałasu w dB

Wymiary w szer. x wys. x gł. w mm

Całkowita waga w kg

Maksymalny pobór mocy w W

ARPACK AirClean AC 400 to odpowiedź na zapotrzebowanie na urządzenia do oczyszczania powietrza w większych obiektach jak 
przedszkola, szkoły, gabinety lekarskie, a nawet biura i sale seminaryjne.

Dzięki eleganckiemu wzornictwu przyciągnie wzrok w każdym pomieszczeniu.









Model ARPACK AC 600

400/750/1000
1200/1500

< 250

38/42/45/48/52

1038 / 438 / 1075

180

640 - 680

Maksymalna wydajność oczyszczania w m3/h

Zalecana maksymalna wielkość pomieszczenia w m²

Maksymalny poziom hałasu w dB

Wymiary w szer. x wys. x gł. w mm

Całkowita waga w kg

Maksymalny pobór mocy w W

ARPACK AirClean AC 600 to flagowy model rodziny ARPACK AirClean. Wyposażony w dwa zintegrowane wysokiej jakości filtry 
wstępne F9. Urządzenie usuwa nie tylko zanieczyszczenia takie jak bakterie, pleśń, pyłki, wirusy i przykre zapachy, ale także drobny 
kurz o cząstkach wielkości jednego mikrona.

Właśnie dlatego ARPACK AirClean AC 600 szczególnie nadaje się do użytku w dużych pomieszczeniach jak przedszkola, szkoły, biura 
typu open space. Idealnie spisuje się także w bardziej wymagających obiektach jak restauracje, kluby czy studia fitness.

Za pomocą nowoczesnego ekranu dotykowego można sterować 5 poziomami mocy ze zintegrowaną preselekcją czasu.

ARPACK® AIRCLEAN AC 600
Prosty, mobilny, potężny pakiet mocy.
Zalecany do pomieszczeń do 250 m²











• zrównoważony, niezawodny i w ponad 99,99% 
   skuteczny system przeciwko wirusom.
• wysoce skuteczny przeciwko bakteriom, pleśniom, aldehydom itp.
• siedem lat bezobsługowej, ciągłej pracy bez wymiany filtra
• certyfikaty z „SGS Institut Fresenius, Taunusstein” oraz 
   "WKI Fraunhofer Institute, Braunschweig" potwierdzające skuteczność urządzeń
• stała wydajność czyszczenia przy cichej pracy
• brak dodatkowych kosztów
• wyprodukowano w Niemczech – Berlin
• brak zanieczyszczeń z filtrów HEPA lub lamp UV-C
• wszystkie urządzenia do oczyszczania powietrza w 4 kolorach RAL, 
   czysta biel, błękit nieba, szarym sygnałowym i szarym grafitowym

Dlaczego urządzenia od ARPACK?
Ze względu na pojawienie się Covid-19 i różnych wariantów wirusów, niezawodne i bezobsługowe 
czyszczenie powietrza nabiera coraz większego znaczenia. ARPACK AirClean oferuje tę niezawod-
ność bez konieczności regularnej i kosztownej konserwacji.

Urządzenia ARPACK AirClean zawierające technologie z przemysłu kosmicznego, umożliwiają 
przyjazne dla środowiska, zrównoważone i wysoce skuteczne usuwanie zanieczyszczeń mikrobiolo-
gicznych powodowanych przez wirusy, grzyby, bakterie, zapachy i alergeny.

Bez wad tradycyjnych technologii zanieczyszczających środowisko, związanych z drogimi, wymien-
nymi filtrami HEPA, stosowaniem niebezpiecznego promieniowania UV-C i lampami zanieczyszczo-
nymi rtęcią lub uwalniającą ozon jonizacją powietrza.
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Zalety



WYNIK TESTU FRAENHOFER WKI



Urządzenia testowane zgodnie z normą DIN EN 16846 
pod kątem eliminacji formaldehydu, n-heptanu, 
aldehydu octowego, acetonu i toluenu.

Dla wszystkich badanych substancji, CADR 
(szybkości dostarczania czystego powietrza) 
oczyszczacze powietrza Arpack AirClean bez wyjątku 
znajdują się w górnym zakresie testowanych przez 
WKI urządzeń bez filtra z węglem aktywnym.

Podczas całego eksperymentu nie wykryto ozonu 
przy granicy oznaczalności 1 μg/m³.

Podsumowanie



  Nasze urządzenia do oczyszczania powietrza
z innowacyjną technologią kosmiczną

Nasza technologia ARPACK AirClean umożliwia skuteczną 
redukcję mikrobiologicznego zanieczyszczenia powietrza 
bez wad tradycyjnych technologii związanych z uwalnianiem 
ozonu, stosowania silnego promieniowania UV-С oraz 
kosztownych wymiennych filtrów HEPA.

Nasze oczyszczacze powietrza nie zawierają oparów rtęci, 
nie gromadzą organicznych zanieczyszczeń powietrza (w 
tym wszelkiego rodzaju mikroflory) oraz nie wymagają 
wymiany kluczowych elementów eksploatacyjnych przy 
ciągłej pracy nawet przez siedem lat.

TiO - PODSTAWA TECHNOLOGII

Zasada działania opiera się na opatentowa-
nej technologii mineralizacji organicznych 
zanieczyszczeń powietrza na elementach 
fotokatalitycznych wykonanych z porowate-
go szkła kwarcowego pod wpływem 
miękkiego promieniowania UV-A (365 nm) 
widma słonecznego.



SCHEMAT PRACY

-

USUNIĘTE GŁÓWNE ZANIECZYSZCZENIA

wirusy, bakterie, zarodniki pleśni
aldehydy (w tym formaldehyd)
estry, ketony

heterocykliczne czynniki rakotwórcze
alergeny

1

3

koraliki szklane pokryte dwutlenkiem tytanuszklane koraliki 200 nm

4
powietrze

tlenek azotu

Mikro�ora

Powietrze przepływa kolejno przez wentylator (1), filtr przeciwpyłowy (2), a następnie przez porowatą ściankę szkla-
nego elementu fotokatalitycznego (3). Lotne związki organiczne, bakterie i wirusy znajdujące się w powietrzu są 
absorbowane przez filtr fotokatalityczny i mineralizowane do dwutlenku węgla i pary wodnej pod wpływem źródła 
światła LED UV-A (4).

2
O2  tlen

dwutlenek węgla i para wodna

nadtlenek wodoru





ZAKŁAD ARPACK | PRODUKCJA



YOGANTA SUARA
USE CASE: AC 20

„Zrelaksuj się
Poczuj bryzę
i czyste powietrze
w Twoim domu"



ARPACK® GmbH
Askanischer Platz 4
10963 Berlin
Tel.: +49 (0)30 8095200 69
Fax: +49 (0)30 8095200 28
vertrieb@arpack.com
www.arpack.com




