Andas ren luft
i ditt eget hem

Dålig luft förkortar våra liv
Hjärtinfarkter hos äldre kan ha en starkare koppling till luftföroreningar
från traﬁken än tidigare känt. Dessutom har barn och unga som bor
nära starkt traﬁkerade vägar en dramatiskt ökad risk för att drabbas av
astma. Detta visar en studie som undersökt kroniska sjukdomar i tio
europeiska städer.
Epidemiologer konstaterar att exempelvis stockholmare lever i snitt sex
månader kortare på grund av luftföroreningarna.
Bland de farligaste luftföroreningarna ﬁnns så kallade luftburna partiklar
som är mindre än 2,5 µm (mikrometer) i diameter.
Luftrenare som har de rätta supereﬀektiva ﬁltermetoderna skyddar mot
dessa extremt små partiklar, ända ner till 0,01µm! Dessutom avlägsnar
dessa högeﬀektiva ﬁlter virus, bakterier och andra luftburna patogener
och har ﬂera unika fördelar, samlat i en kompakt och lättskött renare.
Läs mer på nästa sida.
.
Luftrenare med specialiserad UV är inriktade på att avlägsna virus,
bakterier och andra luftburna patogener i större lokaler som väntrum,
kliniker, konferenslokaler etc. Dessa har stor kapacitet och är perfekta
att ha igång under dagen när folk rör sig i lokalerna. Läs mer på sid 3.

Luftrenare Advanced,
elegant multi-funktionell modell
7-stegs ﬁltrering med 0,01 μm högeﬀektiv HEPA samt luftfuktning vid behov.
Eﬀekt: 65 W
Ljud: lägst 17,4 Db (ultratyst nattläge)
Area: 50 kvm
Luftﬂöde 280 M3/timme
Timer: 1-24 timmars med ”Sleep Mode” funktion
Storlek cm: B37 - H69 - D20
Pris 2990:- inklusive moms.

Filterdetaljer (nyutvecklad high tech):
- Förﬁlter
- Katalysnät
- Aktivt kolnät
- Antibakteriellt och antiviral ﬁlter
- Aktivt kolﬁbernät
- 0,01 μm högeﬀektivt HEPA
- Ultraviolett sterilisering (UV-C)
- Joniserare
- Luftfuktare (Atomized humidiﬁcation). Se bild höger)
Övrig information:
Fjärrkontroll och touchpanel, enkel att hantera.
Högeﬀektiv och tyst motor, låg energiförbrukning och minst 30.000 timmars
funktionstid.
Automatisk kontroll av luftkvalité med odörsensor och indikator.
Fläktkontroll; tre steg inklusive intensivrening av inomhusluften.
Timer: 1 - 24 timmar
Ersättningsﬁlter till Luftrenare Advanced:
Förﬁlter - aluminiumlegering (se bild höger) - 169:Set A (består av Katalysnät och Aktivt kolnät) - 295:Set B (består av Antibakteriellt/Antiviralﬁlter, Aktivt kolﬁbernät, 0,01μm högeﬀektiv HEPA) - 295:Set med alla tre ovanstående delar:
Förﬁlter / SetA / SetB - 695:-

Luftrenare UV Sterilizer
med glaspanel. Hög kapacitet
Eﬀekt: 80 W
Ljud: lägst 28dB
Area: 50 kvm
Luftﬂöde max 380 M3/timme
Steriliseringskapacitet 99% med
UV-Ljus med våglängd 253,7 nm som
är högeﬀektivt mot virus och bakterier.
(Illustration härunder)
Storlek cm: B36 - L56 - H19
Pris 1899:- inkl moms.

Glaspanel med kontroller för
ﬂäkthastighet och timer.
Fjärrkontroll med samma inställningsmöjligheter.

Luftcirkulation genom UVrenare desinﬁcerar hela rummet.
Perfekt för väntrum, kliniker,
skolsalar, äldreboenden och
hem där många umgås.
UV-renare kan vara igång hela
tiden, även när människor och
djur beﬁnner sig i rummet.
Skön känsla av att kunna andas
fritt utan rädsla för virus, bakterier
och andra luftburna patogener!

För ett maximalt virusskydd:
Kombinera luftrenare med ozongenerator!
Luftrenare med specialiserad UV är som sagt inriktade på att avlägsna
virus, bakterier och andra luftburna patogener i lokaler som väntrum,
kliniker, konferenslokaler etc. De har stor kapacitet och är perfekta att ha
igång under dagen när mycket folk rör sig i lokalerna.
Ozonrenare (som Ozon Oxy) är perfekta att använda när lokaler är
tomma för att rena eﬀektivt från dagens ansamlade virus, bakterier etc.
De är även utmärkta att använda för att avlägsna dåliga lukter och mögel
så att, när man kommer på morgonen, är lokalen helt ren. Man behöver
alltså inte använda rengöringsmedel, sprit etc. på ytorna. Ozonrenarna
har dubbel funktion: Desinﬁcerar och avlägsnar lukter. Även nya objekt
som förs in i lokalen desinﬁceras och luktsaneras. Obs! Ozonrenarna bör
stängas av ca två timmar innan människor eller djur använder lokalen
och detta görs automatiskt med timern.
En separat broschyr beskriver de ozonrenare som vi har i vårt sortiment.
Nedan ett exempel på den vanligaste för större utrymmen, upp till 150
kvm; Ozon Oxy 150 med maskinhus i rostfritt stål:

Eﬀekt: 110W - Ljud: 40Db - Area: 150 kvm - Ozonmängd: 10.000 Mg/h
Timer: 120 min - Storlek cm: B22 - L18 - H23, Pris 2575:-

Andas fritt!
Andas ren luft utan rädsla för virus,
bakterier eller andra luftburna patogener.
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