En enkel och effektiv luftrenare som inte
tar någon golvyta i anspråk utan istället
sätts på ett fönster, tavla eller direkt på
väggen. AirRevival är energisnålast av alla
luftrenare på marknaden och kan skapa
100 000 liter partikelfriluft i timmen av de
allra minsta och mest skadliga partiklarna.
Gör jobbet utan att du märker det!
En Enkel, Effektiv och Unik lösning på ett
stort problem
AirRevival använder sig av elektroner och skapar ett ofarligt elektrostatiskt fält som driver de
luftburna partiklarna mot ett fönster eller vald väggyta. Systemet är så energisnålt att det är
försumbart (5,3 kW vid ett års konstant användning). AirRevival som arbetar helt tyst passar bra att
ha i ett sovrum och är även tillräckligt liten för att packa med sig vid en resa till storstäder. Själva
AirRevival systemet är helt underhållsfritt och därför väldigt kostnadseffektivt. Partiklar som samlas
på fönstret eller väggen tvättas enbart av för trivsel och påverkar inte effekten på AirRevival. Läs mer
om barnläkaren som ville skapa en bättre inomhusmiljö för barnen på www.airrevival.se.
Specifikationer:
Fästanordning: Finns med sugkoppar för att sätta på fönster/tavla och kardborreknäppning för
fönster/tavla eller direkt på väggen
Storlek (HxBxD): 350 x 180 x 35 mm
Vikt: 0,4 kg inklusive strömförsörjnings aggregat
Energiförbrukning: 0,6 Watt, Strömförsörjningen sker via en jordad 12V AC/DC adapter.
Ozonutsöndring: 0 ppm
Ljudnivå: tyst, om ett surrande ljud hörs så har fibrer fastnat på ingången till strömförsörjningen av
AirRevival och avlägsnas enkelt genom att blåsa ur hålet och på kontakten. Vid ett högt knäppande
ljud så har det bildats en uppladdning av elektroner mot en metallskena eller liknande. Jorda då
denna mot en vägg genom att tejpa fast en metalltråd som leder bort spänningen.
Luftrenande effekt: Skapar mellan 52 – 96 m3 luft per timme som är helt fri från både från de större
partiklarna och de mest skadliga ultrafina nano partiklarna. Det går snabbast att få luften renad om
den samtidigt cirkulerar. För bäst effekt håll dörrar och fönster stängda i rummet där AirRevival
verkar.
Rekommenderad rumsstorlek: upp till 15 m2
Certifieringar: EMC, CE
Tillverkningsland: Sverige
Övrigt: AirRevival måste kopplas till ett jordat eluttag annars går strömförsörjningsaggregatet efter
en tid sönder. Systemet kan ge en svag elektrostatisk urladdning vid beröring vilket är ofarligt men
för att undvika obehag se alltid till att hantera AirRevival med strömkontakten utdragen. Efter något
års användning kan sugpropparna ändra form och bli platta. Om deras funktion försämras så kan den
enkelt återfås genom att värma sugpropparna med en hårfön tills deras ursprungliga form och sedan
låta de svala innan AirRevival sätts upp på fönstret, spegeln eller tavlan igen. Vid behov kan superlim
appliceras på tejpen med kardborreknäppningen för en bättre fästförmåga. Täck inte för AirRevival
med gardiner utan låt den få arbeta fritt i rummet.

