Luftrensere

M501
M501 luftrenser leveres komplett
med ozone, touchskjerm, samt måler
temperatur og luftfuktighet i rommet.
M501 luftrenser brukes av
idrettsutøvere for sitt kompakte,
lettvektige design, brukervennlighet
og effektivitet. Trener du, eller har
en hektisk arbeidshverdag, vil du
sette stor pris på deilig, renset
luft uansett hvor du er.
Luftstrøm: 150m3/h
Støynivå 25 - 40 db
For rom på opptil 30-45 m2
Ioner: 5×106 ioner/cm3
Komplett filterpakke inkludert

Dimensjoner: L305 x B330 x H170 mm
Vekt: 4 kg

ACA luftrensere trekker lufta i rommet inn i vinkel på siden
av maskinen, fører den gjennom et HEPA-filter, et kullfilter
og en UV-lampe, og støter så lufta ut igjen i en geysirsky
fra toppen. Da er lufta renset for partikler og allergener i
HEPA-filteret, for lukt og giftstoffer i kullfilteret,
mens UV-lampen dreper bakterier og virus.

Filterpakke

Bærebag

Med ozon-programmet drepes også midd, mikroorganismer
og mugg i for eksempel sengetøy og gardiner i rommet, og
fjerner vond lukt og røyklukt. Dette programmet kjøres ikke
kontinuerlig, men brukes til å ”nøytralisere” et nytt rom.
Etterpå kjøres vanlig program på lav viftehastighet.

Fjernkontroll

M1002
M1002 luftrenser leveres komplett med ozone, touchskjerm,
samt måler temperatur og luftfuktighet i rommet.
Denne luftrenseren passer for større rom og dekker
60-80m², som tilsvarer luftmengdevolum 480m³/h.
M1002 er godt utstyrt med ULPA-filter og sin fantastiske
rekkevidde! Helautomastisk modell perfekt for din stue,
oppholdsrom, møtelokale og større kontorer.
Luftrenserene er testet og tilpasset norske klimaforhold
med store variasjoner mellom årstidene, og består de
hardeste kvalitetskontrollene på filtre, motorer og effekt.
Luftstrømsvolum: 480 m3/t
Støynivå 25 - 40 db
For rom på opptil 60-80 m2
Komplett filterpakke inkludert

Funksjoner

Fordeler

• HEPA-filter som renser nano-partikler opp til fantastiske 99,97%
• Fotokatalysfilter som hindrer bakterier og virus fra å formere seg
• Aktiv Karbonfilter som fjerner lukter og eliminerer farlige gasser
• Ionefunksjon som slipper ut negativt ladede ioner.
• UV-lys som dreper virus og bakterier
• Automatisk alarm ved behov for skifte av filter og UV lampe
• Temperaturmåler, luftfuktighetsmaåler og timer i displayet.
• Avslått lys under nattesøvn
• Tre viftehastigheter
• Energibesparende motor, stillegående og miljøvennlig
• Ozone
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Dimensjoner: L450 x B237 x H585 mm
Vekt: 10,5 kg
Lengde strømledning: 190 cm

bedrer luftveiene, inkludert færre forkjølelser og infeksjoner
nervesystemet, ved redusert nivå av stresshormoner
bedre funksjon av skjoldkjertelen
gir økt vitalitet
bedre konsentrasjonsevne
lavere histiaminnivåer, som fører til mindre allergi, astma, bronkitt
mindre smerte fra migrene, sår og forbrenninger
regulering av hjertefrekvens og blodtrykk
bedre regulering av alle indre organer
bedring for allergi som pollen, bjørk, gress, burot og støv

Filterpakke

Luftrenserene anbefales av flere særforbund i Norges Idrettsforbund;
Norges Skiforbund, Norges Skiskytterforbund, Norges Roforbund,
Norges Ishockeyforbund, NTG Geilo, Norges Idrettshøgskole.
Brukes også av flere toppidrettsutøvere, såvel som skismørere hos
Swix, Toko Wax, Kombinertlandslaget, Rossignol, Madshus
og flere privateide smøreboder.
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