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ALLE FORDELER FORKLART I DETALJ
Ta en nærmere titt!

SIKKER LUFTFORDELING
TROX AIR PURIFIER ventilerer filtrert luft inn i rommet over hodehøyde. Dette gjør at enheten
kan spre store luftmengder uten å skape trekk. Samtidig så forhindrer dette at virus fra en smittet
person sprer seg via luftstrømmen.

MINIMAL SMITTERISIKO
TROX's to-trinns filtersystem renser luften og filtrerer vekk over 99,95% av alle aerosoler.

TROX's to-trinns filtersystem renser luften og filtrerer vekk over 99,95% av alle aerosoler.
Aerosoler som også kan være forurenset med virus. Det svært effektive H13 HEPA-filteret
brukes til dette formålet, HEPA-filter blir ofte brukt til luftrensing i operasjonssaler.
Ettersom virus blir inaktive etter relativt kort tid, er det ikke nødvendig med termisk eller UV
etterbehandling.

H13 ELLER H14: HVILKET FILTER ER BEST?

I STORE ROM OGSÅ
TROX AIR PURIFIER kan filtrere opp til 1600 m³ luft i løpet av en time. Ingen andre enheter i
denne klassen overgår den! Dette betyr at en enkelt TROX AIR PURIFIER er tilstrekkelig til å
fjerne nesten alle aerosoler fra store rom, og til og med fra restauranter og konferanserom.
Eksempel: Drift i en restaurant med VDI kompitabelt lydnivå og luftvekslingstall, med en
luftmengde på 1200 m³/t og 150W strømforbruk.

Støyfri drift
Med sin patenterte doble lydisolasjon fungerer TROX AIR PURIFIER på et lavere støynivå enn
noen annen enhet. I normal drift (1,000 m³/h luftmengde) er den omtrent like stille som

en datamaskinvifte - noe som gjør den ideell til bruk på skoler eller kontorer.

LYTT NØYE
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Ekstremt holdbare filtre
I motsetning til konvensjonelle flate filterplater er filterpanelet i TROX AIR PURIFIER formet som
belgen på et trekkspill. Som et resultat av dette har enheten et totalt filterareal på 47 m².
Takket være størrelsen og det innebygde forfilteret, kan HEPA-filteret brukes lenger, og selv
med kontinuerlig drift, trenger det bare å byttes ut etter flere års bruk

Lavt strømforbruk
Du kan bruke TROX AIR PURIFIER hele dagen uten å nøle. Dette fordi enheten har svært lite
strømforbruk til tross for høy ytelse. Takket være energieffektive motorer og store
filtreringsoverflater, bruker enheten i gjennomsnitt mindre enn en 100 W lyspære.
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Be om tilbud
Jeg er allerede TROX kunde og vil aktivere online tilgang til myTROX.
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Jeg godtar behandlingen av min informasjon i henhold til TROX sin policy for
databeskyttelse.*
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* Obligatoriske felt

