200 W
MODERN, EFFEKTIV OCH MILJÖVÄNLIG TEKNOLOGI FÖR
BEKÄMPNING AV LUKTER, I MINDRE UTRYMMEN
ANVÄNDNINGSOMRÅDEN:
Soprum
Miljöstationer
Källare
Vindsutrymmen
Bostäder

Kontor
Kök
Rökrum
Hotellrum och hytter
Bilar och båtar
AirMaid® W model

LÄTT MOBIL ENHET

OZON

AirMaid® W är en lätt mobil enhet som även fungerar som fast
installerad. Med en miljövänlig och kostnadsbesparande teknik
skapas tydliga luktförbättringar. Elförbrukningen är dessutom låg.

Ozon (O3) är en gas bestående av tre syreatomer. Ozon är mycket
reaktivt och oxiderar effektivt alla typer av orgniska föreningar.

Enkelt renas odörer från avfall, mat, rök, målfärg etc.

TRE ÅRS GARANTI
Alla AirMaid® produkter levereras med tre års garanti.

AirMaid® i soprum

ANVÄNDNING

Ozonproduktionen kan enkelt justeras med ett vred i steg om 50, 100, 150 och 200 mg/h. Generatorn levereras med en 2,5m anslutningskabel.
Som tillägg finns det även rörstos för in- och utlopp. Rörstosens ytterdiameter är 70mm.

INSTALLATION
Kontrollera att generatorn är fri från skador vid leverans. Generatorn kan enkelt placeras på en plan yta, helst 2m ovan golv. Säkerställ att luftgenomströmningen i generatorn inte begränsas av omgivningen. För anslutning till omgivande rör kan man även beställa rörstosar för anslutning
antingen på insuget eller utblåset.
Generatorn bör inte utsättas för vatten eller hög temperatur (över 40°C). Anslut kabeln till ett skyddsjordat uttag 230VAC / 50-60 Hz. AirMaid är
konstruerad för att tåla en relativ fuktighet på upp till 85%. Elektroniken är hermetiskt inkapslad och kan inte störas av vare sig ozon eller fukt.

TILLVAL
Ø 70 mm rund monteringsfläns (kan anslutas till valfri kortsida)
Rörelsedetektor (stänger av AirMaid® generatorn när rörelse upptäcks i närheten)

TEKNISKA DATA
AirMaid®

Ozonkapacitet (mg/t)

Effekt

Spänning

Vikt

200 W

0-200

30 W

230V/50-60 Hz

2 kg

Material:
Dimensioner BxLxH:

Rostfritt stål AISI 304
274x97x118mm
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