
OPNÅ ET SUNDERE INDEKLIMA MED EFFEKTIV OG ÆSTETISK
DESIGNET UV AIR

UV LUFT DESINFEKTION

UV AIR er en enkel, funktionel, og håndværksmæs-
sig æstetisk løsning, der bidrager med effektiv
luftdesinfektion. Dens flotte design gør den ideel
til alle indendørsområder, hvor renere luft og sun-
dere indeklima er en prioritet.

UV AIR er designet af den danske anerkendte og
prisvindende møbeldesigner Kasper Salto. Det
stilrene og enkle design gør den ideel til kontorer,
skoler og offentlige bygninger som en dekorativ og
langtidsholdbar investering.

Produktet reducerer effektivt 
risikoen for luftbårne syg-
domme ved at inaktivere virus 
og bakterier. På grund af dets 
meget støjsvage, men kraftige 
blæsere (33dB) er 
produktet særligt anvendeligt i 
arbejdsmiljøer som mødelokaler, 
åbne kontorer, venteværelser og 
meget mere.

Med sit diskrete og æstetiske design og
støjsvag drift, giver UV AIR optimeret

luftcirkulation, der bruger UV-lys til målrettet at 
desinficere op til +99% af uønskede bakterier, 
vira og sporer.

Dette kvalitetsprodukt er fremstillet i en flot
trækonstruktion, og er udstyret med effektive
UV-C-lamper og kraftige, men meget støjsvage
ventilatorer. UV-C lyset ved bølgelængden 254 
nm fører til inaktivering af vira, bakterier og
svampesporer....................................................

TEKNISKE 
SPECIFIKATIONER 

  • Lydniveau: 33 dB
• Ventilationskapacitet: 150 m³/time

• Mål H51xW70xD18 cm
• Vægt 19,7 kg

• Spænding 230 VAC, 50/60Hz
• UV lamperne har en levetid på

op til 16.000 timer
• Leveres med 2 m tilslutningskabel

 

 



UVCbyEFSEN har siden 1986 produceret

kvalitets UV-systemer med fokus på sikkerhed.

www.uvcbyefsen.com

Skovlytoften 33 | DK-2840 Holte

efsen@efsen.dk | +45 45650260

SIKKERHED
UV AIR er designet til at desinficere luften i
områder, hvor mennesker opholder sig. UV
AIR forbedrer luftkvaliteten ved desinfektion
af mikroorganismer. Sikkerhedsinstruktion og
brugerguide skal følges af brugeren.

VIRKSOMHEDER / KONTOR
får et unikt redskab i kampen mod virus og 
bakterier, som er med til at højne hygiejnen. Brugen 
af UV AIR er ideel til kontormiljøer/mødelokaler, 
med en eller flere udskiftninger af luften per time. 
Brugen af UV AIR kan bidrage til en positiv effekt 
på sygefraværet blandt personalet.

SKOLER/ INSTITUTIONER
kan opnå et sundere indeklima og skabe tryghed og
trivsel på skoler og dagsinstitutioner med UV AIR.
per time

HOSPITAL/ KLINIK/ PLEJE
kan med dette produkt skabe et renere arbejds
miljø og øge hygiejnen i venteværelser, behandler-
rum, beboerrum, kantiner og kontorer.

OM OS 
UVCbyEFSEN er en dansk, familieejet ingeniør-
virksomhed med mere end 35 års erfaring i
udvikling af UV-teknologi. Vi har brugt vores
viden til at udvikle en serie produkter til at
bekæmpe bakterier og vira i selv de omgivelser,
hvor vand og sæbe ikke rækker.

UVCbyEFSEN – hvis du vil være sikker på
effektiv og godkendt UV-teknologi til gavn for
samfundet og folkesundheden.

Luftdesinfektion i åbent kontorlandskab.


