aXiair wasemschouwen
Kwalitatief van hoog niveau
aXiair BV te Haren, distributeur van design wasemschouwen in de Benelux, heeft in 2005 haar eigen reeks
wasemschouwen op de markt gebracht. Inmiddels loopt de verkoop hiervan in Nederland boven verwachting.
Het concept en de mogelijkheden zijn zo doordacht, dat hiervoor ook vanuit het buitenland veel belangstelling
wordt ondervonden. Daarom is besloten dat de productie sterk zal worden opgevoerd en dat in 2006 de
verkoop naar o.a. België, Duitsland en Zwitserland zijn gestart.
Alle aXiair modellen zijn ontwikkeld op basis van vele jaren ervaring én naar nieuwe inzichten ontworpen en
worden met gebruikmaking van moderne technologie, hoge kwaliteit materialen, gedegen afwerking en vele
exclusieve componenten alleen voor aXiair geproduceerd door een gekwalificeerde en gerenommeerde fabriek.
4 standaard modellen én alle door u gewenst maatwerk is mogelijk!

AMARO range
ULTRA PLAT: 4,3 cm

AURO range
RANDAFZUIGING RVS/GLAS: 6,5cm

ALMERO
BLOK MODEL: 6,5 CM

ASTERO range
BLOK MODEL: 10 cm

aXiair levert drie modellen in een wand- en eilanduitvoering, beide in de standaard maatreeks van 90, 100,
120, 150 en 180 cm. Elk model is, hetzij uit voorraad dan wel met een levertijd binnen enkele weken,
verkrijgbaar in een 42-tal configuraties van diverse standaardmaten en –uitvoeringen in RVS 304, Alu Design of
alle gewenste RAL-kleuren in hoogglans, zijdeglans of metallic.
De meeste uitvoeringen zijn daarnaast leverbaar in elk door de klant gewenst maatwerk (bijv. een
asymmetrisch model; afwijkende afmetingen van de standaard breedte/hoogte/dikte schouwmaten; afwijkende
schachthoogte en afwijkende vormgeving of schuine plafondaansluitingen; daarmee feitelijk dus: “u vraagt en
wij maken het voor de klant waar”.
Turbulair© rvs vetfilters
9 De exclusief voor aXiair vervaardigde gepatenteerde vetfilters
zijn geheel vervaardigd uit bestekkwaliteit RVS en daarmee
volledig vaatwasserbestendig
9 De luchtstroom door de vetfilter verplaatst zich door een
labyrint van RVS filterlamellen; vanwege de door de
lamelvorm geforceerde centrifugale werking blijft vet en olie
achter in de onderste “lamelgootjes” van de filter. De
standaard toegepaste filtermaat van 40 bij 20 cm
vergemakkelijkt de reiniging in iedere vaatwasser
9 Bij een tussentijds toch sterk vervuild filter ontstaat vrijwel geen extra luchtweerstand
9 De Turbulair© rvs vetfilter is door haar constructie vlamvertragend (getest volgens UL Class 1)
9 Bij normaal gebruik worden de goede werking en de gebruiksduur van de filter levenslang gegarandeerd
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Sensi-aXi bediening
9 Het Sensi-aXi bedieningspaneel is voorzien van diverse functies en led indicaties
9 Activering van elke gewenste functie door slechts een lichte aanraking
9 Alle functies zijn door de gebruiker zelf eenvoudig te programmeren en in te stellen
9 0 - 9 snelheidstanden; de maximum, nominaal- en minimum snelheid is eenvoudig instelbaar
9 Voorzien van vetfilter- en koolstoffilterindicatie met signalering na respectievelijk 30 en 120 draaiuren (zelf
instelbaar en te resetten)
9 Naloopventilatie met instelmogelijkheden van 3 tot 27 minuten
9 Vlak ingebouwd en daardoor hygiënisch en snel te reinigen oppervlak van het bedieningpaneel
9 Door het ontbreken van bewegende onderdelen is de bediening storingsongevoelig
9 De elektronica is reeds voorbereid op het aansluiten van externe motoren en elektrische kleppen

EBM ventilatormotoren
9 Kwalitatief een hoogstaande dubbel aanzuigende radiaal ventilatormotor
9 Voorzien van een degelijk en gebalanceerd metalen schoepenrad in een spiraalvormige
polipropyleen behuizing
9 Alle toegepaste componenten staan, ook op zeer lange termijn, garant voor een goede
werking
9 Krachtig: 1060 m³/h vrijblazend
9 Geluidsarm: 31-58 dB(A)
Uitvoeringen
De apparaten zijn in de volgende materialen en combinaties leverbaar:
9 Wand- en eilanduitvoeringen
9 Enkel of dubbele motorschacht uitvoeringen
9 320 korrel geslepen rvs AISI 304 (DIN 1.4301), afhankelijk van de breedte 1,25 tot 1,5 mm dik
9 Alu design - vingervlekvrij
9 RAL kleur naar keuze; hoog- of zijdeglans en/of metallic
9 Interne motor met een vermogen van 1060 m³/h
9 Externe motoren van 700-1500 m³/h, met keuze uit doorvoer-, buitenmuur-, plat- en schuindak motoren
9 Luchtafvoer, recirculatie of mechanische ventilatie mogelijkheden
Actiefkoolstoffilter
9 De recirculatie-uitvoering van de aXiair wasemschouw is voorzien van de exclusief
voor aXiair ontworpen en vervaardigde Recirclair© actiefkoolstoffilter van een
voor een wasemschouw uniek groot formaat.
9 Deze eenvoudig zonder gereedschap te vervangen cassette heeft een forse maat
van ca. 26 x 23 x 10 cm
9 In de cassette bevindt zich een actiefkoolstof/fiber meerlaags filterdoek met een
afmeting van 120 x 23 cm dat tot wel 12 maal is opgevouwen (geplisseerd)
9 Dankzij de riante werkzame oppervlakte van bijna 3000 cm2 is de weerstand van de damp door het filter
veel lager en het geurabsorptievermogen en de gebruiksduur beter dan van de gebruikelijke actiefkoolstofkorrelcassettes.
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