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AIRMANAGER LOG5-100 

 

TEKNOLOGI 

CCFTTM – CLOSED COUPLE 

 FIELD TECHNOLOGY 

✓ DESTUERER ALLE LUFTBÅRNE 

PATOGENER, BIOFARER & 

VOC’ER 

✓ FJERNER EFFEKTIVT 

STØVPARTIKLER 

RENSER OG DESTRUERER: 

✓ STØVPARTIKLER 

✓ LUGTGENER 

✓ RØG 

✓ TOBAKSOLIERESTER 

✓ LUFTBÅRNE BAKTERIER 

✓ MUG- OG SVAMPESPORER 

✓ FLYGTIGE ORGANISKE MIDLER 

ANVEDELSESEKSEMPLER: 

• SMÅ KONTORER 

• HOTELVÆRELSER 

• MØDELOKALER 

• VENTEVÆRELSER 

• PLEJEHJEM 

• HOSPITALER 

• MINDRE SENGEAFSNIT 

KORREKT DIMENSIONSIONERING 

 

For at beregne maksimal effekt i forhold til et 

givent behov ganges lokalets rumfang med 

det anbefalede antal luftskift pr. time. 

 

Vi anbefaler til: 

- indeklima min. 3 luftskifte pr. time  

- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time  

- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time 

 

VIGTIG INFORMATION 

 

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord 

  

Fastmonterede produkter skal installeres af 

en autoriseret el-installatør  

 

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes 

i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da 

koncentreret stegefedt tilstopper filtrene  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  EKSTRA INFORMATION 

LUFTGENNEMSTRØMNING/TIME 
Op til 100 m3 Friktionsfrie MAGLEFF 

ventilatorer 

KONSTRUKTION 

Laserskåret, bukket og svejset 

stålkabinet med antibakteriel 

overflade 

 

MATERIALE/FARVE 
Klinisk hvid, pulverlakering Rustfri stål og alle farver 

mod et pristillæg 

VÆGT OG UDSTYR 
3,4 kg inkl. Monteringsbeslag Monteringsbeslag kræver 2 

skruer 

MÅL (MM) 
Højde, bredde, dybde: 230 x 

150 x 145 

 

LYDNIVEAU/1 M AFSTAND 27 dB  

EL-TILSLUTNING 
220/240V, 50 Hz enkeltfaset 

med jord 

 

SIKRING 220 – 240V, F: 3,15 ampere  

STRØMFORBRUG 35W  

STRØMFORSYNING/BETJENING 

IEC strømindtag med 

indbygget sikring samt 

tænd/sluk-knap med 

indbygget lys 

 

PLACERING 

Kan placeres eller monteres 

på alle vandrette flader nær 

anvendelig strømkilde 

Min. 500 mm afstand til 

væg, loft og inventar for 

tilstrækkelig luftcirkulation 

BEMÆRK 

AirManagerTM apparater må 

ikke tildækkes og skal altid 

tilsluttes strømkilde med jord 

 

TILBEHØR 

Elektrostatisk High Air Flow 

(HAF) filter og 2 m strømkabel 

HAF-filter opfanger ultrafine 

partikler på ned til 0,1 My 

(µ) 

RENGØRING Aftørring med en tør klud  

SERVICE 

Minimum årligt obligatorisk 

eftersyn og rengøring af de 

indre dele udføres af en 

autoriseret AirManagerTM 

servicetekniker 

Evt. yderligere antal 

serviceeftersyn aftales ved 

indgåelse af kontrakt 

FILTERSKIFT 

Foretages almindeligvis min. 

hver 3. måned  

 

I bakteriologisk miljø skiftes 

filtre minimum hver måned 

Afhændes som almindeligt 

restaffald  

 

Afhændes som klinisk 

risiko-affald 

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER 
Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL. 

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI: 

På alle fastmonterede AirManager™-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, 

ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og 

serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende 

brugermanual. 
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AIRMANAGER LOG5-200 

 

TEKNOLOGI 

CCFTTM – CLOSED COUPLE 

 FIELD TECHNOLOGY 

✓ DESTUERER ALLE LUFTBÅRNE 

PATOGENER, BIOFARER & 

VOC’ER 

✓ FJERNER EFFEKTIVT 

STØVPARTIKLER 

RENSER OG DESTRUERER: 

✓ STØVPARTIKLER 

✓ LUGTGENER 

✓ RØG 

✓ TOBAKSOLIERESTER 

✓ LUFTBÅRNE BAKTERIER 

✓ MUG- OG SVAMPESPORER 

✓ FLYGTIGE ORGANISKE MIDLER 

ANVEDELSESEKSEMPLER: 

• SMÅ KONTORER 

• HOTELVÆRELSER 

• MØDELOKALER 

• VENTEVÆRELSER 

• PLEJEHJEM 

• HOSPITALER 

• MINDRE SENGEAFSNIT 

KORREKT DIMENSIONSIONERING 

 

For at beregne maksimal effekt i forhold til et 

givent behov ganges lokalets rumfang med 

det anbefalede antal luftskift pr. time. 

 

Vi anbefaler til:  

- indeklima min. 3 luftskifte pr. time  

- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time  

- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time 

 

VIGTIG INFORMATION 

 

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord 

  

Fastmonterede produkter skal installeres af 

en autoriseret el-installatør  

 

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes 

i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da 

koncentreret stegefedt tilstopper filtrene  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  EKSTRA INFORMATION 

LUFTGENNEMSTRØMNING/TIME 
Op til 200 m3 Friktionsfrie MAGLEFF 

ventilatorer 

KONSTRUKTION 

Laserskåret, bukket og svejset 

stålkabinet med antibakteriel 

overflade 

 

MATERIALE/FARVE 
Hvid, pulverlakering Rustfri stål og alle farver 

mod et pristillæg 

VÆGT OG UDSTYR 3,9 kg inkl. håndtag  

LYDNIVEAU/1 M AFSTAND 39 dB  

EL-TILSLUTNING 
220/240V, 50 Hz enkeltfaset 

med jord 

 

SIKRING 220 – 240V, F: 3,15 ampere  

STRØMFORBRUG 65W  

STRØMFORSYNING/BETJENING 

IEC strømindtag med 

indbygget sikring samt 

tænd/sluk-knap med 

indbygget lys 

 

PLACERING 

Kan placeres eller monteres 

på alle vandrette flader nær 

anvendelig strømkilde 

Min. 500 mm afstand til 

væg, loft og inventar for 

tilstrækkelig luftcirkulation 

BEMÆRK 

AirManagerTM apparater må 

ikke tildækkes og skal altid 

tilsluttes strømkilde med jord 

 

TILBEHØR 

Elektrostatisk High Air Flow 

(HAF) filter og 2 m strømkabel 

HAF-filter opfanger ultrafine 

partikler på ned til 0,1 My 

(µ) 

RENGØRING Aftørring med en tør klud  

SERVICE 

Minimum årligt obligatorisk 

eftersyn og rengøring af de 

indre dele udføres af en 

autoriseret AirManagerTM 

servicetekniker 

Evt. yderligere antal 

serviceeftersyn aftales ved 

indgåelse af kontrakt 

FILTERSKIFT 

Foretages almindeligvis min. 

hver 3. måned  

 

I bakteriologisk miljø skiftes 

filtre minimum hver måned 

Afhændes som almindeligt 

restaffald  

 

Afhændes som klinisk 

risiko-affald 

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER 
Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL. 

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI: 
På alle fastmonterede AirManager™-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, 

ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og 

serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende 

brugermanual. 
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AIRMANAGER EXECUTIVE/DOMESTIC 

 

TEKNOLOGI 

CCFTTM – CLOSED COUPLE 

 FIELD TECHNOLOGY 

✓ DESTUERER ALLE LUFTBÅRNE 

PATOGENER, BIOFARER & 

VOC’ER 

✓ FJERNER EFFEKTIVT 

STØVPARTIKLER 

RENSER OG DESTRUERER: 

✓ STØVPARTIKLER 

✓ LUGTGENER 

✓ RØG 

✓ TOBAKSOLIERESTER 

✓ LUFTBÅRNE BAKTERIER 

✓ MUG- OG SVAMPESPORER 

✓ FLYGTIGE ORGANISKE MIDLER 

ANVEDELSESEKSEMPLER: 

• SMÅ KONTORER 

• HOTELVÆRELSER 

• MØDELOKALER 

• VENTEVÆRELSER 

• PLEJEHJEM 

• HOSPITALER 

• MINDRE SENGEAFSNIT 

KORREKT DIMENSIONSIONERING 

 

For at beregne maksimal effekt i forhold til et 

givent behov ganges lokalets rumfang med 

det anbefalede antal luftskift pr. time. 

 

Vi anbefaler til:  

- indeklima min. 3 luftskifte pr. time  

- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time  

- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time 

 

VIGTIG INFORMATION 

 

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord 

  

Fastmonterede produkter skal installeres af 

en autoriseret el-installatør  

 

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes 

i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da 

koncentreret stegefedt tilstopper filtrene  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  EKSTRA INFORMATION 

LUFTGENNEMSTRØMNING/TIME 
Op til 200 m3 Friktionsfrie MAGLEFF 

ventilatorer 

KONSTRUKTION 

Laserskåret, bukket og svejset 

stålkabinet med antibakteriel 

overflade 

 

MATERIALE/FARVE 
Sort, pulverlakering Rustfri stål og alle farver 

mod et pristillæg 

VÆGT OG UDSTYR 3,9 kg inkl. håndtag  

LYDNIVEAU/1 M AFSTAND 39 dB  

EL-TILSLUTNING 
220/240V, 50 Hz enkeltfaset 

med jord 

 

SIKRING 220 – 240V, F: 3,15 ampere  

STRØMFORBRUG 65W  

STRØMFORSYNING/BETJENING 

IEC strømindtag med 

indbygget sikring samt 

tænd/sluk-knap med 

indbygget lys 

 

PLACERING 

Kan placeres eller monteres 

på alle vandrette flader nær 

anvendelig strømkilde 

Min. 500 mm afstand til 

væg, loft og inventar for 

tilstrækkelig luftcirkulation 

BEMÆRK 

AirManagerTM apparater må 

ikke tildækkes og skal altid 

tilsluttes strømkilde med jord 

 

TILBEHØR 

Elektrostatisk High Air Flow 

(HAF) filter og 2 m strømkabel 

HAF-filter opfanger ultrafine 

partikler på ned til 0,1 My 

(µ) 

RENGØRING Aftørring med en tør klud  

SERVICE 

Minimum årligt obligatorisk 

eftersyn og rengøring af de 

indre dele udføres af en 

autoriseret AirManagerTM 

servicetekniker 

Evt. yderligere antal 

serviceeftersyn aftales ved 

indgåelse af kontrakt 

FILTERSKIFT 

Foretages almindeligvis min. 

hver 3. måned  

 

I bakteriologisk miljø skiftes 

filtre minimum hver måned 

Afhændes som almindeligt 

restaffald  

 

Afhændes som klinisk 

risiko-affald 

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER 
Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL. 

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI: 
På alle fastmonterede AirManager™-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, 

ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og 

serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende 

brugermanual. 
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AIRMANAGER LOG5-400 

 

TEKNOLOGI 

CCFTTM – CLOSED COUPLE 

 FIELD TECHNOLOGY 

✓ DESTUERER ALLE LUFTBÅRNE 

PATOGENER, BIOFARER & 

VOC’ER 

✓ FJERNER EFFEKTIVT 

STØVPARTIKLER 

RENSER OG DESTRUERER: 

✓ STØVPARTIKLER 

✓ LUGTGENER 

✓ RØG 

✓ TOBAKSOLIERESTER 

✓ LUFTBÅRNE BAKTERIER 

✓ MUG- OG SVAMPESPORER 

✓ FLYGTIGE ORGANISKE MIDLER 

✓ HURTIG OG EFFEKTIV RENSNING FOR 

BIOLOGISKE TRUSLER 

ANVEDELSESEKSEMPLER: 

• SKADESERVICE 

• OPRYDNING EFTER BRAND 

• OPRYDNING EFTER 

OVERSVØMMELSE 

• OPRYDNING EFTER VANDSKADE 

KORREKT DIMENSIONSIONERING 

 

For at beregne maksimal effekt i forhold til et 

givent behov ganges lokalets rumfang med 

det anbefalede antal luftskift pr. time. 

 

Vi anbefaler til:  

- indeklima min. 3 luftskifte pr. time  

- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time  

- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time 

 

VIGTIG INFORMATION 

 

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord 

  

Fastmonterede produkter skal installeres af 

en autoriseret el-installatør  

 

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes 

i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da 

koncentreret stegefedt tilstopper filtrene  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  EKSTRA INFORMATION 

LUFTGENNEMSTRØMNING/TIME 
Op til 400 m3 Friktionsfrie MAGLEFF 

ventilatorer 

KONSTRUKTION 

Laserskåret, bukket og svejset 

stålkabinet med antibakteriel 

overflade 

 

MATERIALE/FARVE 
Sort pulverlakering Rustfri stål og alle farver 

mod et pristillæg 

VÆGT OG UDSTYR 
5,5 kg inkl. Bærebøjle 

5,1 kg inkl. monteringsbeslag 

Monteringsbeslag kræver 2 

skruer 

MÅL (MM) 
Højde, bredde, dybde: 300 x 

300 x 200 

 

LYDNIVEAU/1 M AFSTAND 44-49 dB  

EL-TILSLUTNING 
220/240V, 50 Hz enkeltfaset 

med jord 

 

SIKRING 220 – 240V, F: 3,15 ampere  

STRØMFORBRUG 125W  

STRØMFORSYNING/BETJENING 

IEC strømindtag med 

indbygget sikring samt 

tænd/sluk-knap med 

indbygget lys 

 

PLACERING 

Kan placeres eller monteres 

på alle vandrette eller lodrette 

flader nær anvendelig 

strømkilde 

Min. 500 mm afstand til 

væg, loft og inventar for 

tilstrækkelig luftcirkulation 

BEMÆRK 

AirManagerTM apparater må 

ikke tildækkes og skal altid 

tilsluttes strømkilde med jord 

 

TILBEHØR 

Elektrostatisk High Air Flow 

(HAF) filter og 2 m strømkabel 

HAF-filter opfanger ultrafine 

partikler på ned til 0,1 My 

(µ) 

RENGØRING Aftørring med en tør klud  

SERVICE 

Minimum årligt obligatorisk 

eftersyn og rengøring af de 

indre dele udføres af en 

autoriseret AirManagerTM 

servicetekniker 

Evt. yderligere antal 

serviceeftersyn aftales ved 

indgåelse af kontrakt 

FILTERSKIFT 

Foretages almindeligvis min. 

hver 3. måned  

 

I bakteriologisk miljø skiftes 

filtre minimum hver måned 

Afhændes som almindeligt 

restaffald  

 

Afhændes som klinisk 

risiko-affald 

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER 
Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL. 

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI: 

På alle fastmonterede AirManager™-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, 

ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og 

serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende 

brugermanual. 
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AIRMANAGER LOG5-600 

 

TEKNOLOGI 

CCFTTM – CLOSED COUPLE 

 FIELD TECHNOLOGY 

✓ DESTUERER ALLE LUFTBÅRNE 

PATOGENER, BIOFARER & 

VOC’ER 

✓ FJERNER EFFEKTIVT 

STØVPARTIKLER 

RENSER OG DESTRUERER: 

✓ STØVPARTIKLER 

✓ LUGTGENER 

✓ RØG 

✓ TOBAKSOLIERESTER 

✓ LUFTBÅRNE BAKTERIER 

✓ MUG- OG SVAMPESPORER 

✓ FLYGTIGE ORGANISKE MIDLER 

✓ HURTIG OG EFFEKTIV RENSNING FOR 

BIOLOGISKE TRUSLER 

ANVEDELSESEKSEMPLER: 

• KONTORLANDSKABER 

• CAFÉER 

• RESTAURANTER 

• HOTELLER 

• DETAILBUTIKKER 

• INSTITUTION 

• SKOLER 

• KONFERENCECENTRE 

KORREKT DIMENSIONSIONERING 

 

For at beregne maksimal effekt i forhold til et 

givent behov ganges lokalets rumfang med 

det anbefalede antal luftskift pr. time. 

 

Vi anbefaler til:  

- indeklima min. 3 luftskifte pr. time  

- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time  

- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time 

 

VIGTIG INFORMATION 

 

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord 

  

Fastmonterede produkter skal installeres af 

en autoriseret el-installatør  

 

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes 

i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da 

koncentreret stegefedt tilstopper filtrene  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  EKSTRA INFORMATION 

LUFTGENNEMSTRØMNING/TIME 
Op til 600 m3 Friktionsfrie MAGLEFF 

ventilatorer 

KONSTRUKTION 

Laserskåret, bukket og svejset 

stålkabinet med antibakteriel 

overflade 

 

MATERIALE/FARVE 
Klinisk hvid, pulverlakering Rustfri stål og alle farver mod 

et pristillæg 

VÆGT OG UDSTYR 
10,2 kg Leveres med 

montageskabelon 

EKSTRA UDSTYR Trådløs fjernbetjening  

MÅL (MM) 

Højde, bredde, dybde: 170 x 

660 x 660 

Indre kabinet: 150 x 500 x 500 

 

LYDNIVEAU/1 M AFSTAND 35-46 dB  

EL-TILSLUTNING 
220/240V, 50 Hz enkeltfaset 

med jord 

 

SIKRING 220 – 240V, F: 3,15 ampere  

STRØMFORBRUG 185W  

STRØMFORSYNING/BETJENING 

IEC strømindtag med indbygget 

sikring samt tænd/sluk-funktion 

for alle enheder på én gang 

Trådløs fjernbetjening, som 

giver fleksibel styring af optil 

16 enheder 

PLACERING 

Kan monteres på væg og alle 

faste loftsflader nær anvendelig 

strømkilde. 

 

AS5-600(ss) indbygges i 

nedsænkede lofter. 

Min. 500 mm afstand til væg, 

loft og inventar for 

tilstrækkelig luftcirkulation 

BEMÆRK 

AirManagerTM apparater må 

ikke tildækkes og skal altid 

tilsluttes strømkilde med jord 

 

TILBEHØR 
Elektrostatisk High Air Flow 

(HAF) filter og 2 m strømkabel 

HAF-filter opfanger ultrafine 

partikler på ned til 0,1 My (µ) 

RENGØRING Aftørring med en tør klud  

SERVICE 

Minimum årligt obligatorisk 

eftersyn og rengøring af de 

indre dele udføres af en 

autoriseret AirManagerTM 

servicetekniker 

Evt. yderligere antal 

serviceeftersyn aftales ved 

indgåelse af kontrakt 

FILTERSKIFT 

Foretages almindeligvis min. 

hver 3. måned  

 

I bakteriologisk miljø skiftes 

filtre minimum hver måned 

Afhændes som almindeligt 

restaffald  

 

Afhændes som klinisk risiko-

affald 

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER 
Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL. 

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI: 
På alle fastmonterede AirManager™-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, 

ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og 

serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende 

brugermanual. 
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AIRMANAGER LOG5-900 

 

TEKNOLOGI 

CCFTTM – CLOSED COUPLE 

 FIELD TECHNOLOGY 

✓ DESTUERER ALLE LUFTBÅRNE 

PATOGENER, BIOFARER & 

VOC’ER 

✓ FJERNER EFFEKTIVT 

STØVPARTIKLER 

RENSER OG DESTRUERER: 

✓ STØVPARTIKLER 

✓ LUGTGENER 

✓ RØG 

✓ TOBAKSOLIERESTER 

✓ LUFTBÅRNE BAKTERIER 

✓ MUG- OG SVAMPESPORER 

✓ FLYGTIGE ORGANISKE MIDLER 

✓ HURTIG OG EFFEKTIV RENSNING FOR 

BIOLOGISKE TRUSLER 

ANVEDELSESEKSEMPLER: 

• SKADESERVICE OG 

OPRYDNINGSARBEJDE SOM FØLGE 

AF BRAND, VANDSKADE, 

OVERSVØMMELSE OG ANDRE UHELD 

• RENSNING AF STORE MÆNGDER 

LUFT 

• RENSNING AF KEMISKE STOFFER 

KORREKT DIMENSIONSIONERING 

 

For at beregne maksimal effekt i forhold til et 

givent behov ganges lokalets rumfang med 

det anbefalede antal luftskift pr. time. 

 

Vi anbefaler til:  

- indeklima min. 3 luftskifte pr. time  

- skadeservice min. 5 luftskifte pr. time  

- laboratorier min. 6 luftskifte pr. time 

 

VIGTIG INFORMATION 

 

Skal altid tilsluttes strømkilde med jord 

  

Fastmonterede produkter skal installeres af 

en autoriseret el-installatør  

 

Airmanager™-produkter må aldrig anvendes 

i stedet for emhætte i køkkenmiljøer, da 

koncentreret stegefedt tilstopper filtrene  
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TEKNISKE SPECIFIKATIONER  EKSTRA INFORMATION 

LUFTGENNEMSTRØMNING/TIME 
Op til niveau  

300 – 600 – 900 m3 

Friktionsfrie MAGLEFF 

ventilatorer 

KONSTRUKTION 

Laserskåret, bukket og svejset 

stålkabinet med antibakteriel 

overflade 

 

MATERIALE/FARVE Slidstærk grå, pulverlakering  

VÆGT OG UDSTYR 
19,2 kg Leveres med et sæt fødder, 

som skal monteres 

MÅL (MM) 
Højde, bredde, dybde: 500 x 

460 x 240 

 

LYDNIVEAU/1 M AFSTAND 46 dB  

EL-TILSLUTNING 
220/240V, 50 Hz enkeltfaset 

med jord 

 

SIKRING 220 – 240V, F: 3,15 ampere  

STRØMFORBRUG 285W  

STRØMFORSYNING/BETJENING 

IEC strømindtag med 

indbygget sikring samt 

tænd/sluk-knap med 

indbygget lys 

 

PLACERING 

Kan placeres på alle vandrette 

flader nær anvendelig 

strømkilde 

Enheden skal placeres så 

centralt som muligt i 

arbejdsområdet for at sikre 

tilstrækkeligt luftcirkulation 

BEMÆRK 

AirManagerTM apparater må 

ikke tildækkes og skal altid 

tilsluttes strømkilde med jord 

 

TILBEHØR 

Elektrostatisk High Air Flow 

(HAF) filter og 2 m strømkabel 

HAF-filter opfanger ultrafine 

partikler på ned til 0,1 My 

(µ) 

RENGØRING Aftørring med en tør klud  

SERVICE 

Minimum årligt obligatorisk 

eftersyn og rengøring af de 

indre dele udføres af en 

autoriseret AirManagerTM 

servicetekniker 

Evt. yderligere antal 

serviceeftersyn aftales ved 

indgåelse af kontrakt 

FILTERSKIFT 

Foretages almindeligvis min. 

hver 3. måned  

 

I bakteriologisk miljø skiftes 

filtre minimum hver måned 

Afhændes som almindeligt 

restaffald  

 

Afhændes som klinisk 

risiko-affald 

STANDARDER OG BEMÆRKNINGER 
Anvendte komponenter i henhold til CE, TI specifikation, VDE, BEAB, UTE, CSA og eller UL. 

2-5 ÅRS PRODUKTGARANTI: 

På alle fastmonterede AirManager™-produkter gives 5 års fuld garanti mod fabrikationsfejl, 

ellers 2 år. Forudsætningen for garantiens gyldighed er, at produktet installeres, anvendes og 

serviceres, samt at filterskift foretages i overensstemmelse med den medfølgende 

brugermanual. 


