Ren luft inden døre med AirHavn Pro

Printech udvider sortimentet af løsninger med endnu et klimavenligt produkt.

Ren luft 8 gange i timen...
- clean air matters!
AirHavn Pro renser og udskifter luften flere gange i timen. Nedbringer risikoen
for luftbårne virus- og smittespredning, forbedrer indeklimaet og reducerer
dårlig lugt.
AirHavn Pro giver et ekstra niveau af sikkerhed i trykkerier, både digitale og
traditionelle, i kontorlokaler med mange computere og alle andre lokaler, hvor der
færdes mennesker, og hvor der er risiko for smittespredning via luften, eller helt
simpelt: alle steder hvor der ønskes ren luft!
AirHavn Pro luftrensere sørger for ren luft indendørs, luften renses for både fine og
ultrafine partikler, fjerner luftbåren virus samt gasser, såsom kvælstof (NO2),

ammoniak (NH3) flygtige organiske forbindelser (VOCs) og ozon (O3).

Virus bevæger sig gennem luften, holder sig svævende men kan ikke ses!
Når vi hoster, taler, sveder eller ånder, bliver et sted mellem 900 og 300.000
flydende partikler frigivet fra vores mund.
Størrelsen på partiklerne har effekt på, hvor længe de holder sig svævende i luften.
I et luftstille rum kan småbitte partikler holde sig svævende i luften i op til 8 timer.
Kilde: videnskab.dk
Statens Serum Institut og Sundhedsstyrelsen anbefaler:
"At sørge for hyppig udluftning (luftskifte) er med til at nedbringe koncentrationen
af dråber (aerosoler) i luften og kan således medvirke til at forebygge
smittespredning af ny coronavirus, når man opholder sig inden døre."

Så effektiv er AirHavn Pro:
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*baseret på et rum på 30 m2 (lufthøjde 2,4 m)
Tekniske specifikationer
•

ESP elektrostatisk partikel filter - renser luften for virus og partikler

•

Nano carbon filter (ENC) - udviklet af AirLabs i København, fjerner
luftforurening, lugt og giftige gasser

•

3 hastigheder

•

Automatisk genstart ved strømsvigt

•

Alarm-lys ved service behov

•

Strømforbrug: 78 W ved højeste hastighed

•

Strøm: 240 V @50/60 Hz

•

Størrelse HxBxD: 840 x 468 x 303 mm

•

Vægt: 30 kg

2 års fabriksgaranti på alle elektroniske komponenter og motor.
Simpel rengøring 1 gang årligt.
Med AirHavn Pro kan du holde et relativt stort rum partikel-frit, med et meget lavt
støjniveau sammenlignet med andre luftrensere. Årsagen er at det elektrostatiske
filter (ESP), ikke presser luften igennem et filter, som det er tilfældet med fx.
HEPA-filtre men i stedet renser luften ved hjælp af en induceret elektrostatisk
ladning samt ENC filtret som er udviklet på Københavns Universitet, og fjerner
luftforurening og giftige gasser samt reducerer dårlig lugt.
Rengøringseffektiviteten forbliver stabil over tid og falder ikke.
Markedets højeste CADR - clean air delivery rate!

Læs mere her: https://sterisafe.dk/airhavn-pro-luftrenser/

Leasing pr måned kr. 695,-

Forebyg smittespredning indendørs!

Kontakt os for yderligere information:
Telefon: 72 40 62 42

Leasingprisen er excl, moms men incl. fragt i DK
Baseret på 48 måneders kontrakt
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