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EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE
• Små kontorer 
• Kontorlandskaber
• Restauranter
• hoteller

TEKNOLOGI
CLOSED COUPLE FIELD TECHNOLOGY

DESTRUERER ALLE LUFTBÅRNE PATOGENER, BIOFARER, VOC’ER. FJERNE EFFEKTIVT STØVPARTIKLER.

VIGTIG INFORMATION

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord

Fastmonterede produkter skal installeres
af en autoriseret el-installatør

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes i 
stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da koncen-
treret stegefedt tilstopper filtrene

RENSER FOR OG DESTRUERER
• Støvpartikler 
• Lugt
• Røg 
• Tobaksolierester
• Luftbårne bakterier
• Mug og svampesporer 
• VOC’er (Flygtige organiske midler)

KORREKT DIMENSIONERING

For at beregne maksimal effekt i forhold til et 
givent behov ganges lokalets rumfang med det 
anbefalede antal luftskift pr. time

Vi anbefaler til:
- Indeklima min. 3 luftskifte pr. time
- Skadeservice min. 5 luftskifte pr. time
- Laboratorier min. 6 luftskifte pr. time



Luftgennemstrømning/time Op til 400 m3 Friktionsfrie MAGLEFF venti-latorer

Konstruktion Laserskåret, bukket og svejset stålkabinet med antibakteriel 
overflade

Materiale/farve Sort, pulverlakering Rustfri stål og alle farver mod et 
pristillæg

Vægt og udstyr 5,5 kg. inkl. bærebøjle

El-tilslutning 220/240V, 50 Hz enkeltfaset med jord

Lydniveau/1 m afstand 44 - 49 dB

Sikring 220 – 240V, F: 3,15 Ampere

Strømforbrug 125W

Strømforsyning/betjening IEC strømindtag med indbygget sikring samt tænd/sluk-
knap med indbygget lys

Placering Kan placeres eller monteres på alle vand-rette flader nær 
anvendelig strømkilde

Min. 500 mm afstand til væg, loft og 
inventar for tilstræk-kelig luftcirku-
lation

Bemærk Apparater må ikke tildækkes og skal altid tilsluttes strøm-
kilde med jord

Tilbehør Elektrostatisk High Air Flow (HAF) filter 2 m strømkabel HAF-filter opfanger ultrafine par-
tikler på ned til 0,1 My (μ)

Rengøring Aftørring med en tør klud.

Service Minimum årligt obligatorisk eftersyn og rengøring af de 
indre dele udføres af en autoriseret servicetekniker

Evt. yderligere antal service-eftersyn 
aftales ved indgåelse af kontrakt

Filterskift Foretages almindeligvis min. hver 3. måned

I bakteriologisk miljø skiftes min. hver måned

Afhændes som almindeligt restaffald

Afhændes som klinisk risiko-affald

TEKNISKE SPECIFIKATIONER        EKSTRA INFORMATIO
Log 5/400

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER:
Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL.

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI:
På alle fastmonterede produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, ellers 2 år. For-udsætningen for garantiens gyldighed 
er, at produktet installeres, anvendes og serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende bruger-
manual.
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