AirSanitizer

HÄLSOSAM INOMHUSLUFT
Där det finns många människor inomhus samtidigt försämras luftkvaliteten på kort tid på grund av
den luft vi andas, avdunstning, svett och annan nedsmutsning. Experter talar här om en
aerosolbelastning. Dessa är mikroskopiska partiklar som ackumuleras i rumsluften och kan stanna
där i timmar som så kallade suspenderade fasta ämnen. Den förorenade inomhusluften har visat sig
vara en viktig överföringsväg för potentiellt patogena virus, bakterier och sporer.
På grund av coronapandemin har luftkvaliteten i rummen i särskild utsträckning kommit i fokus och
experternas råd är om och om igen: ventilera, ventilera, ventilera!
Detta kan göras av professionella ventilationssystem som kontinuerligt för in frisk, oförorenad
uteluft i rummet och samtidigt dissekerar den förorenade rumsluften. Om sådana system inte är
tillgängliga, både inom den privata sektorn eller i skolorna hänvisas till vikten av frekvent ventilation
genom att öppna fönstren.
Men vad händer om dessa åtgärder inte är tillräckliga eller inte är möjliga eftersom fönster bara kan
lutas något innåt eller inte öppnas alls? Eller om du helt enkelt vill göra mer för att erbjuda
rumsanvändare eller gäster mer säkerhet genom optimal inomhusluftkvalitet?

LÖSNINGEN!
Euroclima AirSanitizer har utvecklats speciellt för de rum där tillräcklig ventilation inte är möjlig eller
där en extra dos luftkvalitetssäkerhet ska erbjudas.
Euroclima AirSanitizer suger in den förorenade rumsluften, filtrerar den med högpresterande filter, till
exempel som de som används på sjukhus, och släpper omedelbart ut den rena luften i rummet igen.
99,95% av alla virus, bakterier och bakterier filtreras tillförlitligt ur luften.

TILLÄMPNING
Euroclima AirSanitizer erbjuder således den högsta säkerhetsnivån mot potentiellt patogena
mikroorganismer i hotellets lobby, i klassrummet, i restaurangen, i gymmet eller i kontoret med öppen
planlösning och filtrerar findamm från rumsluften "förresten" med samma effektivitet på 99,95%.

INSTALLATION OCH DRIFTTAGNING
Euroclima AirSanitizer levereras "redo att pluggas in" och kan användas direkt utan någon montering
och placeras i önskat rum. Den behöver bara anslutas till en vanlig hushållskontakt. Enheten är "plug
& play" kapabel och kan direkt efter strömanslutningen enkelt tas i drift. Euroclima AirSanitizer är
mycket mobil och kan när som helst flyttas, enklast med hjälp av en palltruck.

DESIGN
AirSanitizer finns i två storlekar. S versionen för rumsstorlekar mellan 40 och 80 m²
och M versionen för rumsstorlekar mellan 80 och 150 m². Utformningen av Euroclima AirSanitizer
kännetecknas av saklig objektivitet. De släta och robusta ytorna tillåter en installation i en mängd
olika rum som du väljer. För de olika tillgängliga Euroclima AirSanitizer kan ha olika färger och
material som effektivt uppfyller ett optiskt syfte: antingen ska förbli diskret i bakgrunden  eller sättas i
fokus, accentuerat och med självförtroende ? Bestäm själv!

DRIFT
På en punkt är Euroclima AirSanitizer helt oansenlig och anspråkslöst: dess funktion. Euroklima
AirSanitizer är utrustad med sofistikerade ljudiolering och är därför praktiskt taget i drift ljudlös.
Enheten är underhållsfri och kräver bara byte av filter. Ytan på de högpresterande filterna motsvarar
den för en medelstor lägenhet, vilket innebär att filterbyten sällan är nödvändiga och ström
förbrukningen motsvarar samma som för vanliga hushållsglödlampor.
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