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Produktegenskaber

•En avanceret 360° filterkombination
AirExchange® bruger et kombineret masket, antibakterielt forfilter, 
mikrobiologisk HEPA H14 filter, kulfilter med aktivt kul og et 
fotokatalytisk Ti02 (Titanium Dioxide) filter som naturlig ionisator. 
Filterets levetid er omkring 4300 timer (afhængig af mængden
af miljøforurening).

UV-C (254nm) lysbehandling
UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne i 
eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt
tid.

• SMART-mode
Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk 
bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret 
den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Auto Nat Mode
AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage
luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk
dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret.

• Højteknologiske laser- og støvsensorer
Laser- og støvsensorerne er digitale partikelkoncentrationssensorer. 
Disse sensorer måler antallet af aktive partikler som aerosoler, fint støv
og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler partikler mellem 0,3 til
10 mikrometer. Resultaterne af disse målinger vises på displayet.

• TVOC Sensor
TVOC-sensoren er en avanceret, elektrokemisk sensor til måling af
flygtige organiske forbindelser som formaldehyd (tæpper), benzen, xylen
og andre TVOC. Baseret på disse data og laser- og støvsensorernes data 
tilpasser 600-T rengøringsprogrammet hurtigt.

•Temperatur- og fugtighedssensor
De indbyggede temperatur- og fugtighedssensorer viser den aktuelle 
temperatur og luftfugtighed i omgivelserne..

• Filterovervågningssensor
AirExchange® luftrenserne er udstyret med en automatisk filtermonitor, 
der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden 
indikere dette i tide.

Produkt Beskrivelse

AirExchange® 600-T er et kraftfuldt luftrensningssystem med et stilfuldt design. 
Apparatets kabinet består af hvid/sort, pulverlakeret stål.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch betjeningspanel, som du nemt kan betjene enheden med. 
Derudover kan du styre enheden på afstand med fjernbetjeningen eller med vores praktiske 
applikation, som er tilgængelig på Google Play og i App Store.

AirExchange® 600-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, 
bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende 
luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 600-T har en rensekapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 600m³/time og er 
velegnet til rumstørrelser op til 100m².

Brugeregenskaber

• Real-time (fin) støvmåling (PM2.5) 
• Real-time temperaturmåling
• Real-time fugtmåling
• Fjernbetjening og applikationskontrol
• SMART-tilstand
• 4 vindhastighedsniveauer
• Automatisk filterovervågning
• Timer funktion
• Nattilstand
• Vippesensor med automatisk slukning
• Børnelås
• Tilslut og brug
• Super nem udskiftning af filter

600-T 

Pris

Vejl Pris: kr. 8.496,- ex. moms
Leasing:     36 mdr: 260,- 60 mdr: 169,- ex moms pr mdr. 

Tekniske funktioner

• Maksimal rengøringskapacitet:
• Ren luft leveringshastighed på 600m³/time
• Renser områder op til 100 m² med en effektivitet

på >99,995 %
• 220V/AC (50Hz)
• 85W ved maksimal effekt
• Nidec børsteløs motor med centrifugalturbine
• Normalt støjniveau: <21dBA (næsten lydløs)
• Maksimalt støjniveau: <68dBA
• Mål: ⌀300x806mm
• Vægt: 14 kg
• CE, CB, RoHS og FCC godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en 
standard 2-års producentgaranti.

Air Purifying Systems

EAN 600-T Black: 7422223931979
Article number: 20200600-T | BLACK

EAN 600-T White: 7422223931962
Article number: 20200600-T | WHITE



Brugeregenskaber

• Real-time (fin) støvmåling (PM2.5) 
• Real-time temperaturmåling
• Real-time fugtmåling
• Fjernbetjening og applikationskontrol
• SMART-tilstand
• 4 vindhastighedsniveauer
• Automatisk filterovervågning
• Timer funktion
• Nattilstand
• Vippesensor med automatisk slukning
• Børnelås
• Tilslut og brug
• Super nem udskiftning af filter

750-T 

Pris

Vejl Pris: kr. 9.996,- ex. moms
Leasing:     36 mdr: 310,- 60 mdr: 199,- ex moms pr mdr. 

Tekniske funktioner

Maksimal rengøringskapacitet:
• Ren luft leveringshastighed på 750m³/time
• Renser områder op til 120 m² med en effektivitet

på >99,995 %
• 220V/AC (50Hz)
• 95W ved maksimal effekt
• Nidec børsteløs motor med centrifugalturbine
• Normalt støjniveau: <22dBA (næsten lydløs)
• Maksimalt støjniveau: <70dBA
• Mål: ⌀330x330x806mm
• Vægt: 17 kg
• CE, CB, RoHS og FCC godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en 
standard 2-års producentgaranti.

Air Purifying Systems

EAN 750-T Antracit: 7422223931948 
Artikelnummer: 20200750-T | ANTRACIT

EAN 750-T Black: 7422223931993
Artikelnumber: 20200750-T | BLACK

Produkt Beskrivelse

AirExchange® 750-T er et kraftfuldt luftrensningssystem med et stilfuldt design. 
Apparatets kabinet består af hvid/sort, pulverlakeret stål.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch betjeningspanel, som du nemt kan betjene enheden med. 
Derudover kan du styre enheden på afstand med fjernbetjeningen eller med vores praktiske 
applikation, som er tilgængelig på Google Play og i App Store.

AirExchange® 750-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, 
bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende 
luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 750-T har en rensekapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 750m³/time og er 
velegnet til rumstørrelser op til 120m².

Produktegenskaber

•En avanceret 360° filterkombination
AirExchange® bruger et kombineret masket, antibakterielt forfilter, 
mikrobiologisk HEPA H14 filter, kulfilter med aktivt kul og et 
fotokatalytisk Ti02 (Titanium Dioxide) filter som naturlig ionisator. 
Filterets levetid er omkring 4300 timer (afhængig af mængden
af miljøforurening).

UV-C (254nm) lysbehandling
UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne i 
eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt
tid.

• SMART-mode
Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk 
bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret 
den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Auto Nat Mode
AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage
luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk
dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret.

• Højteknologiske laser- og støvsensorer
Laser- og støvsensorerne er digitale partikelkoncentrationssensorer. 
Disse sensorer måler antallet af aktive partikler som aerosoler, fint støv
og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler partikler mellem 0,3 til
10 mikrometer. Resultaterne af disse målinger vises på displayet.

• TVOC Sensor
TVOC-sensoren er en avanceret, elektrokemisk sensor til måling af
flygtige organiske forbindelser som formaldehyd (tæpper), benzen, xylen
og andre TVOC. Baseret på disse data og laser- og støvsensorernes data 
tilpasser 750-T rengøringsprogrammet hurtigt.

• Temperatur- og fugtighedssensor
De indbyggede temperatur- og fugtighedssensorer viser den aktuelle 
temperatur og luftfugtighed i omgivelserne.

• Filterovervågningssensor
AirExchange® luftrenserne er udstyret med en automatisk filtermonitor, 
der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden 
indikere dette i tide



Produktegenskaber

• En avanceret DUAL-filter kombination
AirExchange® 1500-T bruger et dobbeltfilter med et vaskbart mesh-filter, 
antibakterielt forfilter, mikrobiologisk HEPA H14-filter, kulfilter med 
aktivt kul og et fotokatalytisk Ti02 (Titanium Dioxide) filter som naturlig
ionisator. Levetiden for de dobbelte filtre er omkring 4000 timer 
(afhængig af mængden af miljøforurening).

• UV-C LED (270nm) lysbehandling
UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne af
eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt
tid.

• SMART-mode
Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk 
bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret 
den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Auto Nat Mode
AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage
luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk
dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret.

• Højteknologiske laser- og støvsensorer
Laser- og støvsensorerne er digitale partikelkoncentrationssensorer som
måler konstant. Disse sensorer måler antallet af aktive partikler såsom
aerosoler, fint støv og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler
partikler mellem 0,3 til 10 mikrometer. Resultaterne af disse målinger
vises på displayet.

• CO2 & TVOC Sensor
CO2-sensoren måler CO2-værdien og justerer hurtigt
rengøringsprogrammet derefter. TVOC-sensoren er en avanceret, 
elektrokemisk sensor til måling af flygtige organiske forbindelser som
formaldehyd (tæpper), benzen, xylen og andre TVOC. 

• Temperatur- og fugtighedssensor
De indbyggede temperatur- og fugtighedssensorer viser den aktuelle 
temperatur og luftfugtighed i omgivelserne.

• Filterovervågningssensor
AirExchange® luftrenserne er udstyret med en automatisk filtermonitor, 
der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden 
indikere dette i tide

Produkt Beskrivelse

AirExchange® 1500-T er et af de mest kraftfulde luftrensningssystemer på markedet og har et tidløst 
design. Enhedens hus består af et perleblæst antracithus.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch-kontrol betjeningspanel, som du nemt kan betjene 
enheden med. Derudover kan du styre enheden på afstand med vores praktiske applikation, som er 
tilgængelig på Google Play og i App Store.

Model 1500-T er udstyret med en digital CO2-sensor der måler koncentrationen kontinuerligt, og 
resultater vises på displayet.

AirExchange® 1500-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, 
bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende 
luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 1500-T har en rengøringskapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 
1500m³/time og er velegnet til rumstørrelser op til 200m².

Brugeregenskaber

• Temperaturmåling
• Fugtmåling 
• CO2-måling  
• TVOC-måling
• Applikationskontrol
• SMART-tilstand
• 5 vindhastighedsniveauer
• Automatisk filterovervågning
• Timer funktion
• Nattilstand
• Vippesensor med automatisk slukning
• Børnelås
• Tilslut og brug
• Supernem filterudskiftning 
• Integrerede kraftige hjul 

1500-T 

Pris

Vejl Pris: kr. 18.496,- ex. moms  
Leasing:     36 mdr: 568,- 60 mdr: 368,- ex moms pr mdr. 

Tekniske funktioner

• Maksimal rengøringskapacitet:
• Ren luft leveringshastighed på 1500m³/time
• Renser områder op til 200 m² med en 

effektivitet på >99,995 %
• 220V/AC (50Hz)
• 140W ved maksimal effekt
• To motorer med centrifugalturbinehjul
• Normalt støjniveau: <18dBA (lydløs)
• Maksimalt støjniveau: <42dBA
• Mål: 398x398x850mm
• Vægt: 28,5 kg
CE, CB, RoHS godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en 
standard 2-års producentgaranti

Air Purifying System

EAN 1500-T Anthracite: 6094028771718
Article number: 20221500-T | ANTHRACITE



Produktegenskaber

• En effektiv 360° filterkombination
AirExchange® bruger et kombineret masket, antibakterielt forfilter, 
mikrobiologisk HEPA H14 filter, kulfilter med aktivt kul og et 
fotokatalytisk Ti02 (Titanium Dioxide) filter som naturlig ionisator. 
Filterets levetid er omkring 4300 timer (afhængig af mængden
af miljøforurening).

• UV-C LED (270nm) lysbehandling
UV-C lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne af
eventuelle resterende mikroorganismer og eliminerer dem på ubestemt
tid.

• SMART-mode
Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® automatisk 
bestemme og optimere luftkvaliteten. På denne måde er du altid sikret 
den bedste luftkvalitet uden besvær!

• Nat mode
AirExchange® har en automatisk nattilstand med særligt støjsvage
luftstrømsindstillinger. Når det bliver mørkt, vil systemet automatisk
dæmpe displayet, så du kan sove uforstyrret

• Højteknologiske laser- og støvsensorer
Laser- og støvsensorerne er digitale partikelkoncentrationssensorer i 
realtid. Disse sensorer måler antallet af aktive partikler såsom aerosoler, 
fint støv og pollen flere gange i sekundet. Sensoren måler partikler
mellem 0,3 til 10 mikrometer.

• TVOC Sensor
TVOC-sensoren er en avanceret, elektrokemisk sensor til måling af
flygtige organiske forbindelser som formaldehyd (tæpper), benzen, xylen
og andre TVOC. Baseret på disse data og laser- og støvsensorernes data 
tilpasser 150-T rengøringsprogrammet hurtigt.

• Power-mode
Når det er sat på power-mode, vil systemet rense den omgivende luft
med en hastighed på 150m³/time.

• Filterovervågningssensor
AirExchange® luftrenserne er udstyret med en automatisk filtermonitor, 
der måler filterets mætning. Når filteret skal udskiftes, vil enheden 
indikere dette i tide

Brugeregenskaber

• Realtids (fin) støvmåling (PM2.5)
• SMART-tilstand
• Power-tilstand
• 3 vindstyrker
• Automatisk filterovervågning
• Timer funktion
• Nattilstand • Let at bære støtte
• Tilslut og brug
• Super nem udskiftning af filter

150-T 

Pris

Vejl Pris: kr. 2.496,- ex. moms

Tekniske funktioner

• Maksimal rengøringskapacitet:
• Ren luft leveringshastighed på 600m³/time
• Renser områder op til 40 m² med en

effektivitet på >99,995 %
• 220V/AC (50Hz)
• 10W ved maksimal effekt
• Nidec børsteløs motor med 

centrifugalturbine
• Normalt støjniveau: <15dBA (næsten lydløs)
• Maksimalt støjniveau: <40,2dBA
• Mål: 225x320mm
• Vægt: 3,5 kg
• CE, CB, RoHS og FCC godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en 
standard 2-års producentgaranti.

Air Purifying Systems

EAN 150-T Midnight Blue: 6094025330390
Article number: 2022150-T | MIDNIGHT BLUE

EAN 150-T Midnight Blue: 6094023261252
Article number: 2022150-T | WHITE

Produkt Beskrivelse

AirExchange® 150-T er et kraftfuldt luftrensningssystem med et stilfuldt design. 
Apparatets kabinet består af hvid/blå, pulverlakeret stål.

Enheden er udstyret med et tydeligt, touch betjeningspanel, som du nemt kan betjene enheden med. 
Derudover kan du styre enheden på afstand med fjernbetjeningen eller med vores praktiske 
applikation, som er tilgængelig på Google Play og i App Store.

AirExchange® 150-T luftrenseren er udstyret med et arsenal af forsvarsmekanismer og fjerner vira, 
bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende 
luft med en effektivitet på mere end 99,995 %.

AirExchange® 150-T har en rensekapacitet (Clean Air Delivery Rate - CADR) på op til 150m³/time og er 
velegnet til rumstørrelser op til 40m².



Filteregenskaber

• Antibakteriel, steriliserende Forfilter af ikke vævet fiber
Det antibakterielle forfilter er det første beskyttende lag mod (fint) støv, 
hår, pollen og hudflager. Vores forfiltre har fibernet og steriliserings stof 
og overholder EN779, ISO 16890 og ASHRAE 52.2 standarder.

• HEPA H14 antimikrobielt peptidfilter
HEPA (High Efficiency Particulate Air) H14 antimikrobielt peptidfilter er 
udviklet til brug inden for rumfart. Denne teknik er integreret i 
AirExchange® luftrensningssystemer og renser svampe, bakterier, pollen 
og vira med en effektivitet på over 99,995%.

Filtrene er udviklet i overensstemmelse med EU-standard 1822:2019 til 
rensning af PM1.0 (partikler med en minimumsdiameter på 1,0 µm).

• Kulfilter med aktivt kul
Kulfilteret med aktivt kul renser luftpartikler ved aktivt at fjerne lugte, 
gasser, røg, olier, fedt og dampe. Derudover filtrerer kulfilteret også
flygtige organiske forbindelser, formaldehyd, benzen, xylen, TVOC og 
andre skadelige stoffer.

• Titanium Dioxide (TiO²) filter med naturlig ionisering
Det selvrensende, fotokatalytiske titandioxidfilter (TiO²) eliminerer
mikroorganismer som vira, bakterier og svampe ved proaktivt at spalte
passerende partikler fra elektroner (naturlig ionisering i kombination
med UV-lysbehandling).

VIGTIGT: AirExchange®-systemerne bruger ikke en ESP (elektrostatisk 
præcipitator), som bruges som en ioniseringsmetode, hvor giftig ozongas 
frigives for at rense atmosfæren i et rum.

• Kraftig UV-C lysbehandling
UV-C er en ultraviolet, elektromagnetisk, kortbølget (253,7) stråling. 
Denne stråling beskadiger de fotolytiske processer i cellerne i eventuelle
resterende mikroorganismer, forårsager skade og nedbryder dem 
permanent.

Integrated
Air Purifying Systems

EAN Built-in System: 7422223932945
Article number: AE-315 | BUILT-IN

EAN Suction System: 7422223932952
Article number: AE-315 | SUCTION

EAN Motor unit: 7422223932938
Article number: AE-315 | MOTOR

Produkt beskrivelse

AirExchange® Built-in System og Suge System er effektive filtreringssystemer, der kan integreres i 
eksisterende ventilationssystemer. Fremstillet i et slidstærkt, sort, pulverlakeret stålhus.

Med den unikke filtreringsteknologi i denne AirExchange®-enhed renses recirkuleret luft fra 
standardventilationssystemet hurtigt og effektivt.

AirExchange® indbygget system eliminerer vira, bakterier, pollen, støv, patogener, allergener og 
kemiske forbindelser fra den forurenede omgivende luft med en effektivitet på mere end 99,995% og 
har et maksimalt filtreringsområde på op til 2500m3/time.

For at øge luftmængden i den eksisterende ventilation kan AirExchange® Motorenheden suppleres. 

Priser, MOQ'er og leveringstid

Vejledende udsalgspris Indbygget system: kr. 11996,- ekskl. moms 
Minimum købsvolumen: 10 stk- (6-8 ugers leveringstid)

Vejledende udsalgspris suge system: kr. 11.196,- ekskl. moms 
Minimum købsvolumen: 10 stk- (6-8 ugers leveringstid))

Vejledende udsalgspris motor: kr. 4.496,- ekskl. moms 
Minimum købsvolumen: 10 stk- (6-8 ugers leveringstid)

Tekniske funktioner
Indbyggede og sugesystemer

• Maksimal rengøringskapacitet op til 2500m³/time
• Renser med en effektivitet på >99,995 %
• 220V/AC (50Hz)
• 40W ved maksimal effekt
• Universelt anvendelig
• Kan tilsluttes AirExchange®-motorenheden og 

hastighedsregulatoren
• Dimensioner: ⌀318x480 mm  
• Vægt: 7,8 kg
• 12-måneders vedligeholdelsesperiode (udskiftning af 

filtersæt)
• CE godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en 
standard 2-års producentgaranti.

Tekniske funktioner
Motor enhed

• Effektiv luftfortrængning på 2350m3/time 100-2800 RPM 
• 339 Pa Statisk tryk
• 220V/AC (50Hz) – (1,6Amp)
• 270W ved maksimal effekt
• Dimensioner: 318x408mm
• Vægt: 10,5 kg
• CE godkendt



Filteregenskaber

• Antibakteriel, steriliserende Forfilter af ikke-vævet fiber
Det antibakterielle forfilter er det første beskyttende lag mod (fint) støv, 
hår, pollen og hudflager. Vores forfiltre har fibernet og 
steriliseringsfiberstof og overholder standarderne EN779, ISO 16890 og 
ASHRAE 52.2.

• HEPA H13/H14 antimikrobielt peptidfilter
HEPA (High Efficiency Particulate Air) H13/H14 antimikrobielle
peptidfilter er udviklet til brug inden for rumfart. Denne teknik anvendes
nu i AirExchange® luftrensningssystemer og renser svampe, bakterier, 
pollen og vira med en effektivitet på over 99,995%.

Filtrene er udviklet i overensstemmelse med EU-standard 1822:2019 til 
rensning af PM1.0 (partikler med en minimumsdiameter på 1,0 µm).

• Kulfilter med aktivt kul
Kulfilteret med aktivt kul renser luftpartikler ved aktivt at fjerne lugte, 
gasser, røg, olier, fedt og dampe. Derudover filtrerer kulfilteret også
flygtige organiske forbindelser, formaldehyd, benzen, xylen, TVOC og 
andre skadelige stoffer.

• Titanium Dioxide (TiO²) filter med naturligt ionisering
Det selvrensende, fotokatalytiske titandioxidfilter (TiO²) eliminerer
mikroorganismer såsom vira, bakterier og svampe ved proaktivt at spalte
passerende partikler fra elektroner (naturlig ionisering med UV-lys).

VIGTIGT: AirExchange®-systemerne bruger ikke en ESP (elektrostatisk 
præcipitator), som bruges som en ioniseringsmetode, hvor giftig ozongas 
frigives for at rense atmosfæren i et rum.

• Kraftig UV-C lysbehandling
UV-C er en ultraviolet, elektromagnetisk, kortbølget (253,7 – 270nm) 
stråling. Denne stråling beskadiger de fotolytiske processer i cellerne i 
eventuelle resterende mikroorganismer, forårsager skade og nedbryder
dem permanent.

Filter set - 150-T

AirExchange® 150-T filtersættet er meget nemt at udskifte og kan installeres på få sekunder.
Skift filteret eller dit luftrensningssystem mindst en gang om året for optimal rengøring. 270nm UV-C LED skal ikke udskiftes.

• Antibakterielt forfilter med fibernet og steriliseringsfiberstof
• HEPA H13 antimikrobielt peptidfilter
• Kulfilter med aktivt kul

Mål og vægt: ⌀150x180mm, 1,0kg 
Vejledende udsalgspris: Kr. 449,- ekskl. moms

Filter sets
Air Purifying System Components

EAN 150-T Filter set: 6094021423478
Article number: 2022150-T FILTER SET

EAN 600-T, 750-T, Built-in Filter set: 7422223932907
Article number: 20200600/750-T FILTER SET

EAN 1500-T Filter set: 6094014027010
Article number: 20221500-T FILTER SET

Filtersæt - 600-T & 750-T & integrerede systemer

AirExchange® 600-T og 750-T filtersættet er meget nemt at udskifte og kan installeres på få sekunder.
Skift filteret eller dit luftrensningssystem mindst en gang om året for optimal rengøring.

• Antibakterielt forfilter med fibernet og sterilisationsfiberstof
• HEPA H14 antimikrobielt peptidfilter med et samlet overfladeareal på op til 7,2m² 
• Kulfilter med aktivt kul
• Fotokatalytisk Ti02 (Titaniumdioxid) filter som naturlig ionisator
• UV -C (253,7 nm bølgelængde) lampe

Mål og vægt: ⌀235x400mm, 2,2kg 
Vejledende udsalgspris: kr 1.296,- ekskl. moms

Filter set - 1500-T (2 stk)

AirExchange® 1500-T dobbeltfiltersættet er meget nemt at udskifte og kan installeres på få sekunder.
Skift filteret eller dit luftrensningssystem mindst en gang om året for optimal rengøring. 
270nm UV-C LED skal ikke udskiftes.

• Antibakterielt forfilter med fibernet og steriliseringsfiberstof
• HEPA H14 antimikrobielt peptidfilter med et samlet overfladeareal på op til 16m²
• Kulfilter med aktivt kul
• Fotokatalytisk Ti02 (Titaniumdioxid) filter som naturlig ionisator

Mål og vægt: 301x641x73mm, 3,5kg/filter 
Vejledende udsalgspris: kr. 1.596,- ekskl. moms



EAN 600-T Transport System Black: 6094009092030
Article number: 2021600-T TRANSPORT SYSTEM BLACK

EAN 600-T Transport System White: 6094009760700
Article number: 2021600-T TRANSPORT SYSTEM WHITE

Transport Systems 
Air Purifying System Accessories  

Transportsystem til AirExchange® 600-T

Fuldend AirExchange® 600-T luftrenseren med dette praktiske transportsystem.
Mobiliser 600-T og rul den til et andet rum med minimal indsats.

Udført i et sort eller hvidt, dobbelt pulverlakeret, laserskåret stålhus.

Transportsystemet er udstyret med fire robuste, lejemonterede styrehjul, som du kan trodse ethvert
indendørsgulv med. Også velegnet til små tærskler.

Mål og vægt: ⌀320x60mm, 4,0kg 
Vejledende udsalgspris: Kr. 796,- ekskl. moms

Transport System for the AirExchange® 750-T

Fuldend AirExchange® 750-T luftrenseren med dette praktiske transportsystem.
Mobiliser 750-T og rul den til et andet rum med minimal indsats.

Udført i et sort eller hvidt, dobbelt pulverlakeret, laserskåret stålhus.

Transportsystemet er udstyret med fire robuste, lejemonterede styrehjul, som du kan trodse ethvert
indendørsgulv med. Også velegnet til små tærskler.

Mål og vægt: 350x350x60mm, 4,2kg
Vejledende udsalgspris: Kr. 896,- ekskl. moms

EAN 750-T Transport System Anthracite: 6094011925968
Article number: 2021750-T TRANSPORT SYSTEM ANTHRACITE

EAN 750-T Transport System Black: 6094010491471
Article number: 2021750-T TRANSPORT SYSTEM BLACK



Product features

• Avanceret filtrering
AirExchange® Breeze bruger et HEPA-filter til at rense den omgivende luft
fra eventuelle forurenende stoffer.

• UV-C LED (270nm) lys behandling
UV-C-lysbehandling beskadiger de fotolytiske processer i cellekernerne af 
eventuelle mikroorganismer, såsom vira eller bakterier i vandet og 
eliminerer dem på ubestemt tid.

• SMART-mode
Med "SMART"-tilstanden aktiveret, vil AirExchange® bestemme 
luftfugtigheden og automatisk optimere den til 70%. På denne måde er 
du altid sikret den bedste luftfugtighed uden besvær!

• 39 °C opvarmet, blid fugtighedsforstøvning
Den interne varmefunktion gør det muligt for enheden at opvarme 
vandet til en skånsom temperatur på 39 °C, hvilket skaber behagelig, 
hudvenlig omgivende luft.

• Natlys funktion
AirExchange® har en nattilstand med indbygget lys. Når det bliver mørkt, 
vil lyset skabe et behageligt omgivende miljø.

• Støjsvag præstation
Ved maksimal driftshastighed producerer AirExchange® Breeze <26dBA.

• Vand niveau sensor
Den indbyggede vandstandssensor sørger for, at systemet slukker, når 
vandstanden er for lav.

• Power-mode
Når det er sat på power-mode, vil systemet befugte luften med en
hastighed på 350 ml/time.

Produkt Beskrivelse

AirExchange® Breeze er en professionel luftfugter, udstyret med et HEPA-filter, der fjerner skadelige
partikler fra luften med en effektivitet på over 99,99% og UV-C LED-lysbehandling, som renser vandet.

Enheden har et tidløst og stilfuldt design, og huset består af højkvalitets polymerer, afsluttet med en 
sort/hvid farvet, soft-touch belægning. forstøver er lavet af kobber/sølvfarvet, perleblæst, anodiseret 
aluminium.

Den interne varmefunktion gør det muligt at varme tågen op til en behagelig temperatur på 39°C, 
hvilket øger vandmolekylernes bevægelse gennem den omgivende luft.

AirExchange® Breeze har et vandreservoir på 4,5L og en maksimal tågeydelse på 350mL/t, hvilket er 
velegnet til rum op til 60m².

Brugeregenskaber

• Intern varmefunktion (op til 39 °C) 
• SMART-tilstand
• Fjernbetjening inkluderet
• Power-tilstand
• 3 tågehastighedsniveauer
• Timer funktion
• Natlysfunktion
• Let tilgængeligt vandbeholder
• Tilslut og brug
• Supernem filterudskiftning
• Velegnet til aromaterapitilsætninger

Breeze

Pris

Vejl Pris: kr. 2.196,- ex. moms

Tekniske funktioner

• Vandbeholder på 4,5L • Maksimal tågeydelse på 
350mL/t
• Vandstandssensor
• Måling af omgivende luftfugtighed
• HEPA-filter og UV-C vand-lysbehandling
• Befugtningskapacitet på 60m²
• 220V/AC (50Hz)
• 36W – 115W effekt
• Maksimalt støjniveau: <32dBA
• Mål: 175x175x455mm
• Vægt: 4,35 kg
• CE godkendt

Vores garantipolitik

Ved køb af AirExchange® 600-T ydes der en 
standard 2-års producentgaranti.

Air Humidifying Systems

EAN Breeze Black: 7422223932921
Article number: 2022BREEZE | BLACK

EAN Breeze White: 7422223932914
Article number: 2022BREEZE | WHITE

Fugtighed og COVID-19

Fugtighed påvirker kraftigt spredningen af vira, bakterier og andre 
skadelige partikler i luften; især rum med tør luft kan øge risikoen for 
forurening. Forskning peger på, at et luftfugtighedsniveau på >65 % 
anbefales for at mindske risikoen for spredning af vira og bakterier.


