
TAPKarta danych produktu

TAP-L w obudowie 
RAL 9016

TAP-L w obudowie 
RAL 7012

Filtr wstępny MFI-ePM1 85 
%

Filtr HEPA MFI-H13

Spełnione wymagania 
VDI 6022

Oczyszczacz powietrza
TAP

Zmniejszenie ryzyka zakażenia wirusami przenoszonymi 
w aerozolach w zamkniętych pomieszczeniach

Oczyszczacz powietrza TROX AIR PURIFIER zatrzymuje ponad 99.95% aerozoli w 
powietrzu i jest wysokowydajnym indywidualnym urządzeniem skutecznie 
zmniejszającym ryzyko infekcji. Działa cicho, wydajnie i zapewnia maksymalną 
efektywność przy największych strumieniach objętości powietrza w swojej klasie 
urządzeń.
 
■ Filtry zatrzymują ponad 99.95% aerozoli z powietrza w pomieszczeniach
■ Duże ilości wymian powietrza, dzięki strumieniowi objętości powietrza jednego urządzenia 

do 1600 m3/h
■ Dwa tłumiki akustyczne zapewniające bardzo cichą pracę
■ Niskie zużycie energii dzięki energooszczędnym silnikom
■ Wysokoskuteczny, dwustopniowy system filtracji
■ Urządzenie bezobsługowe - wymiana filtra po komunikacie urządzenia
■ Do uruchomienia nie jest wymagany specjalistyczny personel
■ Duża powierzchnia filtrów zapewnia długą żywotność i wydajną pracę
■ Przemyślany rozdział powietrza
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Zastosowanie
Oczyszczacz powietrza TROX służy do oczyszczania powietrza 
atmosferycznego w pomieszczeniach. Urządzenie zapewnia 
odpowiednią redukcję pyłu i stężenia aerozoli w powietrzu 
wewnętrznym. Dzięki zastosowaniu filtra HEPA H13 filtruje 
99,95% wszystkich aerozoli z powietrza, a tym samym 
skutecznie zmniejsza ryzyko infekcji. Urządzenie służy do 
oczyszczania powietrza w pomieszczeniach o dużym natężeniu 
ruchu. Mogą to być na przyklad:

poczekalnie i recepcje
sale konferencyjne
szkoły
stoiska targowe
jadalnie
sklepy

Cechy charakterystyczne
Kompaktowa konstrukcja
Łatwa obsługa
Wysoka niezawodność działania

Klasyfikacja
Spełnia wymagania higieniczne

Wielkość nominalna
Urządzenie podłogowe L (B × H × T  644 × 2313 × 701 mm)
Urządzenie podłogowe M (B × H × T 644 × 2313 × 441 mm)

Wykonanie
SPC: stal ocynkowana lakierowana proszkowo

Warianty wykonania
P1 Obudowa lakierowana proszkowo, kolor RAL 7012 20%
P2 Powierzchnia elementu nawiewnego / ramy podstawy 
lakierowana proszkowo, kolor RAL 7021 20%

Części i charakterystyka
Wentylator
Panel obsługowy do ustawiania strumienia objętości 
powietrza
Sygnalizacja wymiany filtra (czerwona dioda)
Wyłącznik sieciowy z zieloną diodą "gotowość do pracy"

Wylot
Trzystronne kierownice

Elementy uzupełniające
Filtry kompaktowe plisowane (MFI) zawarte w dostawie
Wkłady filtracyjne jako filtry zamienne należy zamawiać 
oddzielnie

Cechy konstrukcyjne
Dwustopniowa filtracja, filtr wstępny i filtr HEPA
Tłumik akustyczny przed i za wentylatorem

Materiały i powierzchnie
Obudowa wykonana z blachy stalowej ocynkowanej, 
lakierowanej na RAL 9016 20%, wylot/rama podstawy RAL 
7012 20%

Normy i wytyczne
Urządzenia spełniają wymogi higieniczne norm VDI 6022, 
VDI 3803, DIN 1946 Część 4, ÖNORM H 6021 i 
ÖNORM H 6020, SWKI VA 104-01 i SWKI 99-3, i PN-
EN 13779

Konserwacja
Wymiana filtrów i inne prace konserwacyjne mogą być 
wykonywane tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone
Wymiana filtrów może być łatwo przeprowadzona poprzez 
wyjęcie zużytego i włożenie nowego wkładu filtracyjnego

Montaż i uruchomienie
Drzwi urządzenia otwierane są kluczem imbusowym wielkość 
10
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Funkcja

Oczyszczacz powietrza TROX zasysa powietrze z 
pomieszczenia otworem czerpnym umieszczonym na dole 
urządzenia i kieruje je do filtrów. Filtr wstępny zatrzymuje 
większe cząsteczki, a następnie filtr HEPA oddziela najmniejsze 
cząsteczki zawieszone

w powietrzu czerpanym z pomieszczenia. Wentylator kieruje 
strumień powietrza przez urządzenie i wprowadza przefiltrowane 
powietrze do pomieszczenia przez wylot w górnej części 

urządzenia. Tłumiki akustyczne umieszczone przed i za 
wentylatorem

redukują do minimum hałas generowany podczas pracy 
urządzenia. Praca oczyszczacza powietrza TROX zapewnia 
znaczną redukcję cząstek stałych i aerozoli w pomieszczeniach.
Dzięki filtracji i dużej ilości wymian powietrza, oczyszczacz 
znacznie zmniejsza ilość zarazków, wirusów i bakterii (w 
zależności od wielkości pomieszczenia), a tym samym ryzyko 
infekcji.
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Schemat urządzenia
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1 Wylot powietrza
2 Wsporniki mocujące
3 Obudowa
4 Drzwi
5 Płaski uchwyt
6 Zamek
7 Wlot powietrza
8 Tłumik akustyczny

9 Panel obsługowy
10 Filtr główny HEPA H13
11 Filtr wstępny ePM1 85 %
12 Mikrobezpiecznik
13 Sygnalizacja wymiany filtra (czerwony)
14 Wyłącznik sieciowy z diodą kontrolną (zielona)
15 Kabel zasilający
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Wykonanie L M

Wymiary wkładów filtracyjnych 592 × 592 × 292  mm 592 × 287 × 292  mm

Klasy wkładów filtracyjnych ePM1 85 %/H13 ePM1 85 %/H13

Ciężar bez/z opakowaniem 177 kg/217 kg 137 kg/158 kg

Napięcie zasilania 230 V AC 230 V AC

Zakres napięcia nominalnego 200 – 277 V AC 200 – 277 V AC

Częstotliwość 50/60 Hz 50/60 Hz

Prąd nominalny 2,3 A 2,3 A

Bezpiecznik główny 16 A 16 A

Mikrobezpieczniki F1 3,15 A 3,15 A

IEC klasa ochrony I (uziemienie) I (uziemienie)

Temperatura otoczenia +5 °C to +45 °C +5 °C to +45 °C
Wilgotność względna ≤ 90 % rh, bez kondensacji ≤ 90 % rh, bez kondensacji

Dane techniczne
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Szybki dobór

Warianty TAP-L

TAP-L w obudowie 
RAL 9016

Niski poziom dźwięku, nawet przy dużych strumieniach objętości powietrza

Strumień objętości powietrza Poziom mocy akustycznej 
urządzenia

Poziom ciśnienia akustycznego 
w pomieszczeniu Pobór mocy

m³/h dB(A) dB(A) W
400 32 24 20
600 40 32 30
800 45 37 55

1000 49 41 95
1200 53 45 150
1400 58 50 225
1600 61 53 310

Poziom ciśnienia akustycznego LpA z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia
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Warianty TAP-M

Niski poziom dźwięku, nawet przy dużych strumieniach objętości powietrza

Strumień objętości powietrza Poziom mocy akustycznej 
urządzenia

Poziom ciśnienia akustycznego 
w pomieszczeniu Pobór mocy

m³/h dB(A) dB(A) W
400 38 30 37
500 42 34 56
600 45 37 82
700 48 40 115
800 51 43 155

1000 56 48 256
1200 60 52 386

Poziom ciśnienia akustycznego LpA z uwzględnieniem 8 dB tłumienia pomieszczenia
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Tekst do specyfikacji

This specification text describes the general characteristics of the product. Texts for variants can be generated with our Easy 
Product Finder design program.
 
 
 

▪
▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

▪
▪

▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

Specification text
Available in 2 unit sizes

Size L, maximum volume flow rate qv: 1600 m³/h
Size M, maximum volume flow rate qv: 1200 m³/h

Air purification unit as floor-mounted unit for classrooms and 
administrative rooms in schools; functional unit wired ready 
for plugging in
Double sound-insulated metal housing with sound-absorbing 
inner coating
Vandal-proof due to extremely stable, solid casing
Tamper-proof due to arrangement of the control on the inside 
of the unit; door can only be opened with a key
Supply air and extract air cone silencer (patented)
EC fan system, air output adjustable in power levels
Air intake at the bottom, air discharge at the top with a 
ventilation grille, with fixed fins for directionally oriented 
horizontal air intake into the room at a height of 2.30 m. The 
clean air output is targeted above head height in 3 directions. 
This means the unit can work with high ventilation 
performance, without the formation of draughts. It also 
prevents viruses being distributed directly with the air being 
discharged in the room.
Double-layer filter system with prefilter (ePM1) and HEPA-13 
filter with a minimum filtration efficiency of 99.95%; filter life 
of the HEPA filter approx. 2 years (VDI 6022)
Wall fixing for accident prevention
Rear ON/OFF switch can be operated from the outside
Micro fuse with 3.15 A can be operated from the outside
Filter change alert with LED can be seen on the outside of 
the unit
With filter monitoring
With regulating unit controlled by volume flow rate:

Unit always keeps the selected volume flow rate constant 
– even with increased air resistance of the fan
This ensures that the indoor air is cleaned to the full 
extent even if the filters become increasingly 
contaminated

Controller display
Steplessly adjustable

Size L: 400 – 1600 m³/h
Size M: 400 – 1200 m³/h

Display (size L, M)
Volume flow rate actual value (air change rate) [m³/h]
Volume flow rate setpoint value (air change rate) [m³/h]
Maximum controllable volume flow rate [m³/h]
Actual value of the output voltage for fan [V]
Actual value of the differential pressure Δp [Pa]

Prefilter
Size L, M
Filter class: ePM1 85%; Mini Pleat filter insert type MFI for the 
separation of fine dust and suspended particles such as 
aerosols, toxic dusts, viruses and bacteria from the supply and 
extract air in ventilation systems. Certified by Eurovent as fine 
dust filter. Hygienically compliant according to VDI 6022; ePM1 
filter class: classification according to ISO 16890; efficiency: 
85%; PLA version: frame made of plastic.

Prefilter characteristics
Size L

Filter class ePM1: 85%
Volume flow rate qv: 1600 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 36 Pa
Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 592 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 16.8 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 4250 m³/h

Size M
Filter class: ePM1 85%
Volume flow rate qv: 1200 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 62 Pa
Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 287 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 7.7 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 2125 m³/h

Main filter
Size L, MFilter class: HEPA H13; Mini Pleat filter insert type MFI 
for the separation of fine dust and suspended particles such as 
aerosols, toxic dusts, viruses and bacteria from the supply and 
extract air in ventilation systems. Use of final filter as particulate 
filter for the most critical requirements of air cleanliness and 
sterility in areas such as production, research, medicine, 
pharmaceuticals industry, and nuclear engineering. Optimum 
pleat position and largest possible filter area allow low initial 
differential pressures. Mini Pleat filter insert as fine dust filters 
are certified according to Eurovent. Mini Pleat filter inserts MFI 
are hygienically compliant to VDI 6022. GAL version: galvanised 
steel frame.

Main filter features
Size L

Filter class H13, particulate filter to EN 1822
Volume flow rate qv: 1600 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 123 Pa
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Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 592 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 30.6 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 3000 m³/h
Number of filter packs: 8
With protection grid on the downstream side
With test: oil mist test

Size M
Filter class H13, particulate filter to EN 1822
Volume flow rate qv: 1200 m³/h
Initial differential pressure Δpi: 200 Pa
Filter breadth B: 592 mm
Filter height H: 287 mm
Filter depth D: 292 mm
Filter area Afm: 13.6 m²
Nominal volume flow rate qv,nom: 1500 m³/h
Number of filter packs: 8
With protection grid on the downstream side
With test: oil mist test

Fan
Subassembly L, M

Nominal voltage: 230 V
Nominal voltage range: 0 – 277 VAC
Frequency: 50/60 Hz
Nominal current: 2.3 A
Mains fuse: 16 A
Micro fuse: 3.15 A

IEC protection class: I protective conductor
Ambient temperature: 5 – 45 °C
Ambient air pressure: 800 – 1050 mbar
Humidity: ≤ 100%, no condensation

Acoustic data
According to VDI 2081: recommendation for schoolrooms and 
classrooms at max. 35 dB(A)
Size L

Sound pressure level in the room 35 dB(A) at 750 m³/h and 
power 44 W
Sound pressure level in the room 45 dB(A) at 1200 m³/h and 
power 150 W
Sound pressure level in the room 53 dB(A) at 1600 m³/h and 
power 310 W
Room attenuation 8 dB taken into account

Size M
Sound pressure level in the room 35 dB(A) at 550 m³/h and 
power 69 W
Sound pressure level in the room 52 dB(A) at 1200 m³/h and 
power 386 W
Room attenuation 8 dB taken into account

Dimensions and weight
Size L

Weight with/without packaging: 177/217 kg
Unit dimensions (B × H × D): 644 × 2313 × 701 mm

Size M
Weight with/without packaging: 137/175 kg
Unit dimensions (B × H × D): 644 × 2313 × 441 mm
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Kod zamówieniowy

TAP – SPC – L / P1-RAL… / P2-RAL… / 400 – 1600 [m³/h]
| | | | | |
1 2 3 4 5 6

1 Typ
TAP Oczyszczacze powietrza TROX AIR PURIFIER
 
2 Materiał obudowy
SPC blacha stalowa ocynkowana, lakierowana proszkowo
 
3 Wymiary
L Urządzenie podłogowe B × H × T 644 ×  2313 × 701 mm
M Urządzenie podłogowe B × H × T 644 ×  2313 × 441 mm
 
4 Powierzchnia obudowy
Bez oznaczeń: lakierowany proszkowo, kolor RAL 9016 20 %
P1 lakierowany proszkowo, kolor RAL 7012 20 %

 
5 Powierzchnia wylotu/ramy podstawy
Bez oznaczeń: lakierowany proszkowo, kolor RAL 7012 20 %
P2 lakierowany proszkowo, kolor RAL 7021 20 %
 
6 Fabryczne nastawy parametrów
400 – 1600 m³/h dla wielkości L
400 – 1200 m³/h dla wielkości M
 
 
 
 

TAP-SPC-L/1200
Materiał obudowy blacha stalowa ocynkowana, lakierowana proszkowo
Wymiary 644 × 2313 × 701 mm
Powierzchnia obudowy Wykonanie standardowe 9016-GE20
Kolor P1 (obudowa) RAL 9016
Stopień połysku (obudowa) GE 20
Powierzchnia (wylot/rama podstawy) Wykonanie standardowe 7012-GE20
Kolor P2 (wylot/rama podstawy) RAL 7012
Stopień połysku (wylot/rama podstawy) GE 20
Strumień objętości powietrza 1200 m³/h
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Warianty wykonania
Warianty TAP-L

TAP-L w obudowie 
RAL 9016

Warianty TAP-L

TAP-L w obudowie 
RAL 7012
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Wymagana przestrzeń i odległości

TAP-L
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②
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TAP-M

655 (90°)
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13
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①

②

150

Szczegóły produktu

1 Wsporniki mocujące (odległość od ściany)
2 Wymiary otwartych drzwi (zawiasy z lewej strony)
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Wymagana przestrzeń
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1 Wsporniki mocujące (odległość od ściany)
2 Wymiary otwartych drzwi (zawiasy z lewej strony)

Odległość od sufitu (d) = co najmniej 100 – 200 mm
Odległość od ściany bocznej (w) = 1 – 3 m
T = TAP-L: 851 mm; TAP-M: 591 mm

Odległości zależą od wartości strumienia objętości powietrza ustawionego na oczyszczaczu. Przy wyborze miejsca montażu należy 
upewnić się, że elementy sterujące z tyłu urządzenia pozostają dostępne oraz że drzwi można otworzyć na tyle szeroko, aby 
umożliwić wymianę filtra (kąt otwarcia drzwi 90).
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Filtry zamienne
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Size L
Prefilter

Type: MFI-ePM1-85%-PLA/592×592×292×6 (see specification text)
Filter class: ePM1 85%

 
Main filter

Type: MFI-H13-GAL/592x592x292x8 (see specification text)
Filter class: HEPA H13

 
Size M
Prefilter

Type: MFI-ePM1-85%-PLA/592×287×292×6 (see specification text)
Filter class: ePM1 85%

 
Main filter

Type: MFI-H13-GAL-592×287×292×8 (see specification text)
Filter class: HEPA H13

Informacje na temat zmiany filtrów można znaleźć na naszej stronie internetowej www.trox-bsh.pl i w karcie danych produktu MFI. 
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