
fer.

•   24/7 desinfeksjon

•   Lave driftskostnader

•   Minimalt årlig vedlikehold

•   Lavt energiforbruk

•   Enkel installasjon

•   Ingen avfallssto�er (eller ozon)

•   Testet og dokumentert e�ekt*

For å fungere effektivt, installeres airtforte BM-en-
heten frittstående nær kilden til problemet. Mikrobi-
ologi og partikler vil bli fjernet i løpet av svært kort tid 
etter installasjonen (normalt mellom 24-48 timer). 
Enheten fungerer mest effektivt Installert enten på 
veggen eller i taket. 

Bakterier, mugg og sporer

post@friskerom.no
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SKOLER – KONTORER – HORECA – TRENINGSSTUDIO – KLINIKKER
 – LEGEKONTOR – VENTEVÆRELSER - VETERINÆRER

Kontinuerlig desinfeksjon
av inneluften 

Airforte Aero BM 

*Dokumentert viruskontroll (inkl. Covid-19)

High-end luftrensingsenheter med kontinuerlig desinfisering av inneluften som sikrer effektiv fjerning av 
mugg, bakterier, virus, pollen, sporer, støv og partikler.  Installeres på veggen eller i taket. Maskinen 
genererer ikke ozon eller skadelig avfallsstof

Tester utført av Universitet i Helsinki ved Human Microbiome Research 
Program, Department of Bacteriology (september 2020). Airforte Aero 
BM, med sin overlegne 4-trinns renseteknologi, inaktiverer effektivt 
også mer resistente patogener enn Covid-19.



Slik fungerer Airforte Aero BM

1. Spesielle filtre med et nanoteknologibelegg aktiveres 
av UV-lys. Strukturen til filteret er nøkkelen som gjør at 
teknologien fungerer optimalt.

2. Hydroksylradikaler begynner å danne seg på 
filteroverflater som gjør dem antibakterielle. Filtrene 
samler ikke bare muggsporer, de eliminere også 
sporene og hindrer dem fra å sende ut enhver skadelig 
gass i luften.

3. Negative ioner opprettes av ionisatorer. Negative 
ioner har vist seg å ha en positiv helseeffekt av flere 
vitenskapelige studier og brukes også i mange 
forbrukerprodukter i dag.

4. UV-lys i seg selv ødelegger noen av de luftbårne 
urenheter.

5. Aktivert karbon brukes i et filterformat for maksi-
malt overflateareal uten større trykkfall.
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Tekniske data    BM 750   BM 1000

Dimensjon    630/300/213 mm  275/400/975 mm
Operasjonell temp.   5 – 50    5 – 50
Vekt     11 kg    23 kg
Spenning    230V / 50Hz   230V / 50Hz
E�ekt     160W    130W
Luftmengde (m3/t)  trinn 1 - 5 50/90/130/180/200  70/120/160/250/320
Støynivå (DB) trinn 1 – 5  31.1/41.1/49.8/52.9/58.8 32/39/45/49/51
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