
Förbättra er arbetsmiljö markant  
- OxySan™ är en effektiv luftrenare som med hjälp av jonisering 

säkerställer att er arbetsplats har hälsosam luftkvalité.

Den enkelt flyttbara OxySan™ 2000 är vårt näst kraftfullaste 
joniseringsaggregat utvecklat för att ge kraftfull prestanda, 
lång hållbarhet, låg energiförbrukning samt enkel skötsel och 
rengöring. Joniseringen förbättrar er arbetsmiljö genom att 
efterlikna solens inverkan på syremolekyler som effektivt 
rensar bort dammpartiklar, neutraliserar lukter, organiska 
föroreningar och mikroorganismer. OxySan™ renar inneluften på 
ett naturligt sätt, vilket ger samma positiva hälsoeffekter som 
man endast förknippar med ren och frisk uteluft. Detta genom 
att helt enkelt återställa den naturliga koncentrationen av joner 
mellan 500 - 1000 st/ml i frisk uteluft, vilket kan jämföras med 
det genomsnittliga värdet för inomhusluft på endast 50 st/ml.

Tillämpningar för OxySan™ 2000 
• Tillverkning & produktion
• Rivning & renovering
• Byggarbetsplatser
• Betongdamm
• Lagerlokaler
• Verkstäder
• Bagerier
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Efter 5 minuters bipolär jonisering med korrekt 
joniseringsnivå kan man reducera den relativa 
partikelhalten med upp till 95%.

Vid behov kan flera aggregat användas samtidigt. 
Renluftsteknik erbjuder er kostnadsfri rådgivning 
för rätt anpassning av lämplig produkt.

Kontakta oss för mer information.

Våra joniseringsaggregat tar effektivt bort  
damm  och  partiklar i rum upp till 1500m3 
beroende  på  nedsmutsningsgraden. Fem olika 
joniseringsnivåer tillsammans med en steglös 
luftfläkt gör det enkelt att hitta rätt driftsläge 
för att uppnå korrekt joniseringsnivå.

220 W (1-fas)

370 x 500 x 580 mm

60 – 400 m3

20 kg (Alu)

240 W (1-fas)

520 x 730 x 640 mm

100 – 1000 m3

55 kg

300 W (1-fas)

520 x 730 x 800 mm

200 – 1500 m3

60 kg

50 W (1-fas)

535 x 310 x 190

1 – 60 m3

5 kg

Vid jonisering fylls luften med positivt och 
negativt laddade joner som effektivt klumpar 
ihop föroreningar till stora neutrala partiklar 
som i sin tur snabbt sjunker till golvet vilket 
gör dem lätta att enkelt städa bort.

Joner rensar även luften genom att oxidera 
flyktiga organiska föroreningar (VOC) och 
gasmolekyler som orsakar lukter, mögelsporer, 
bakterier och virus. 

OxySan™ erbjuder ett energissnålt sätt att rena 
inomhusluft i klimatreglerade lokaler med ett 
minimum av underhåll, endast kontrollera och 
vid behov byt ut förfiltret en gång i veckan.

OxySan™ är enkel att sanera där enheten 
plockas isär och rengörs vilket användaren 
enkelt kan göra på egen hand.
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