Förbättra er arbetsmiljö markant
- OxySan™ renar luften från partiklar och damm samt tar effektivt
bort starka lukter likt rök och mögel genom jonisering.

En kraftfull portabel luftrenare
OxySan™-serien bygger på en teknik som joniserar luft. Jonerna
reagerar med föroreningar och lukter, gör svävande partiklar
elektriskt laddade vilket gör att de faller till golvet eller lättare
kan fångas upp i filter. När syreatomen joniseras bildar den,
med andra syrejoner, aktiva syre komponenter som angriper
bakterier, mögelsporer och virus. Genom en variabel inställning
av arbetsspänningen kan apparaterna användas såväl under en
kort intensiv insats som med svag effekt under en längre tid.
OxySan™ 200 har större effekt och används med fördel för korta
insatser i begränsade utrymmen. Ett bra exempel på användning
är vid starka lukter såsom målarfärg, rök, bensin eller diesel.
Genom att använda OxySan™ 200 försvinner lukten och luften
uppfattas både svalare och friskare.
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Genom sin unika egenskap tas effektivt
lukter och partiklar bort och en ren och
fräsch luft skapas. Tillväxt av mögel
förhindras samtidigt som utrymmet
upplevs friskare. Byggdamm saneras
effektivt, allergipersoner kan snabbt
flytta in efter nyproduktion eller efter
renoveringsarbete. OxySan™ är effektivt
även under pågående byggnation för att
förbättra arbetsmiljön för byggarbetarna.

Användningsområden för OxySan™ 200
• Sjukhus, vårdhem, skolor, daghem
• Omklädningsrum, tvättrum, toaletter
• Kontorplatser och lunchrum
• Restauranger, receptioner, hotellrum
• Livsmedelsindustri, bagerier, kylrum
• Miljörum, soprum, rökrum
• Bil- och lackverkstäder
• Tillverkningsindustri och tryckerier
• Textil-, plast- och pappersindustri
• Vid målning och slipning
• Vid renoveringsarbeten
• Vid nyproduktion av fastigheter
• Frisör- och skönhetssalonger
• Träningslokaler

Teknisk data för OxySan™ 200:
Redan efter 5 minuter av bipoljonisering
med rätt joniseringsnivå reduceras den
relativa partikelhalten med upp till 95%.
Renluftsteknik erbjuder kostnadsfri
rådgivning för rätt anpassning av lämplig
produkt. Kontakta oss för mer information.

• Rumstorlek sett till yta: 150 m2
• Rumstorlek sett till volym: 360 m3:
• Ljudnivå: < 45 dB(A)
• Effekt: 50 W
• Dimension: 535x310x190 mm

Stöldkassett för OxySan™ 200
OxySan™ 200 kan med fördel monteras på
vägg med stöldkassett i ex. soprum eller i
gemensamma miljörum. Stöldkassetten är
galvaniserad och låses med godkänt hänglås.
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