
ScentWave
ΣΥΣΤΗΜΑ ∆ΙΑΧΥΣΗΣ ΑΡΩΜΑΤΟΣ

Το σύστηµα διάχυσης αρώµατος ScentWave είναι ιδανικό για τη 
δηµιουργία αρωµατικών ζωνών σε κάθε επιχειρησιακό περιβάλλον. 
Χρησιµοποιεί τεχνολογία ξηρού αέρα που αποδεσµεύει το άρωµα 
χωρίς τη χρήση ψεκαστικών, προωθητικών αερίων ή θερµαινόµενων 
ελαίων. Η επιλογή ρυθµιζόµενης έντασης και διάρκειας σας δίνουν 
τη δυνατότητα να δηµιουργήσετε την κατάλληλη αρωµατική ατµό-
σφαιρα για το περιβάλλον σας. Το ScentWave παρέχει πολλαπλές 
επιλογές εγκατάστασης κι είναι εύκολο στη συντήρησή του.

Κάθε ScentWave έχει προεγκατεστηµένο ένα αρωµατικό ανταλλακτικό 
που διαχέει ένα µοναδικό άρωµα. Τα ανταλλακτικά αντικαθίστανται 
εύκολα, κάτι που σας δίνει τη δυνατότητα να εναλλάσσετε τα αρώµατα 
προκειµένου να συµβαδίζετε µε την εποχή ή τη θεµατική ενότητα.

∆ιαθέτοντας πάνω από 1500 αρώµατα, η ScentAir µπορεί να σας 
βοηθήσει να επιλέξετε το σωστό άρωµα για το επιχειρησιακό σας
περιβάλλον.

+30 210 8944383
www.scentair.gr

∆ιαστάσεις  21.5 Μ x 16 Π x 18.5 Υ (εκ.)

Βάρος  0.9 Κg. 1.7 Kg µε ανταλλακτικό 1040

Κάλυψη  < 372 τετραγ. µέτρα µε ανταλλακτικό 1040

Έλεγχος ροής αέρα  0.3 - 1.13 κυβ. µέτρα / λεπτό

Χρονοδιακόπτες ανεµιστήρα 15 sec. ON/OFF min, 180 sec. ON/OFF max

Χρονοδιακόπτης ηµέρας 24-ωρη λειτουργία µε δύο προγράµµατα

Αισθητήρας κίνησης Μέχρι 8 µ µε γωνία εστίασης 30 µοιρών

Κατανάλωση  7 watts

Τροφοδοσία ρεύµατος 12V DC, µε µετασχηµατιστή CE και  
 3.7 µ. καλώδιο

Βοηθητική έξοδος τροφοδοσίας 12V DC

Τεχνικά χαρακτηριστικά ScentWave SWD-1001

16 cm

18.5 cm

21.5 cm



          
Το ScentWave έχει 
ενσωµατωµένο αισθητήρα 
που µπορεί να ανιχνεύσει 
κίνηση σε ακτίνα 30 µοιρών 
σε µέχρι 8µ. απόσταση

Έξοδος αρώµατος
Η πλήρως ρυθµιζόµενη 
ταχύτητα του ανεµιστήρα 
επιτρέπει στο ScentWave 
να διαχέει περισσότερο 
ή λιγότερο άρωµα, 
ανάλογα µε τα αποτε-
λέσµατα που επιθυµείτε.

Ρυθµίσεις ∆ιάρκειας
Οι επιλογές ρυθµιζόµενης 
διάρκειας σας επιτρέπουν 
να ελέγχετε το χρονικό 
διάστηµα λειτουργίας 
του συστήµατος

Αρωµατικό Ανταλλακτικό
Το ScentWave χρησιµοποιεί 
αρωµατικά ανταλλακτικά 
που αντικαθίστανται εύκολα 
και χωρίς διαρροές. 
Κάθε ανταλλακτικό έχει 
προεγκατεστηµένο το άρωµα 
της επιλογής σας.

24ωρος Χρονοδιακόπτης
Ένας ενσωµατωµένος 
24ωρος χρονοδιακόπτης 
µε επιλογή µεταξύ δύο 
ρυθµίσεων δίνει τη 
δυνατότητα αυτόµατης 
λειτουργίας του 
ScentWave κατά τις 
ώρες αιχµής.




