Luftrenare
Seloz Compact
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Luftrenare för alla miljöer
Passar i de ﬂesta lokaler
Kontor, konferensrum
Hotellrum
Privatbostäder
Avfallsrum
Demonstrationer av matlagning
Butiker
Zoologiska affärer
Luktreducering i bilar, båtar och husvagnar

Det är bara fantasin som sätter gränserna!
Luftrenare Seloz Compact är en mångsidig apparat för luftrening i de mest skilda miljöer.
Apparaten arbetar med UV-ljus och en liten mängd ozon och är därför användbar där det ﬁnns
lukter av organiska ämnen. Samma metod användes i våra andra luftrenare för storköksventilation
och fettavskiljare.
Villor och våningar med öppna
plan
Om man har en villa eller våning med
öppen planlösning, så kan det vara svårt
att undvika att matos sprids från köket
till andra utrymmen.
Ställ luftrenaren Seloz Compact i köket,
så löser den problemet.
Ta bort lukt i bilen, husvagnen, båten
Se till att utrymmet först tvättas rent or
dentligt och låt sedan luftrenaren arbeta
under natten, så reduceras lukten.
Det gäller även mögellukt, men här
kan det vara svårt att få bort källan till
möglet. Om inte denna avlägsnas så
kommer mögellukten tillbaka efter en
tid när nya mögelsvampar har bildats.
Rökfria hotellrum ?
Många hotell har rökfria rum, men trots
detta händer det att gäster klagar på
röklukt från föregående gäst. Dammsug rummet och ställ in luftrenaren
under en halv dag, så bör röklukten
vara borta.

Konstruktion
Ytterhöljet är utfört av rostfri stålplåt
och mattpolerat.
I apparaten ﬁnns en ﬂäkt, som tar in
luften på ovanifrån
och blåser den
förbi två speciella UV-lampor, som bildar ultraviolett ljus. UV-ljuset spjälkar
upp proteinkedjorna i luften och bildar
en liten mängd ozon. Ozonet oxideras
sedan med luktämnena och sim sala bim
är lukten borta!
Så länge ozonet har något luktämne
att arbeta med, så känns inte lukten,
men om man känner ozonlukt (som
badhuslukt) så är luktämnena borta och
då kan man släcka ned en lampa eller
stänga av luftrenaren helt.
Luftrenare Seloz Compact ﬁnns i två
typer, med samma ﬂäkt men med 1
lampa och med 2 lampor, som producerar UV-ljus och ozon.

Toaletter för offentlig miljö
Seloz Compact är även effektiv för att
minska odören i toalettutrymmen. Om
man befarar åverkan på apparaten, så
kan denna erhållas med säkerhetsskruvar och dold strömbrytare.
Tekniska data
Luftﬂöde c:a 60 m3/h
Typ 108: 1 st 8 W UVC-lampa
Typ 208: 2 st 8 W UVC-lampor
kopplas in i steg
Anslutning: 60 W, 230 V,
säkras 10 A
Dimensioner 260 x 300 x 105 mm
Apparaten kan monteras i alla
lägen.
Får ej användas i fuktigt utrymme

Vi är specialister på storköksventilation och UV-rening.
Kontakta oss för information
Besök vår hemsida www.tovenco.se

Vi förbehåller oss rätten till konstruktionsändringar utan föregående meddelanden
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