Leitz TruSens luftrenare
Allmänna frågor och svar om behovet av en luftrenare
Fråga: Varför behöver jag en luftrenare?
Svar: TruSens hjälper till att skapa ett bättre inomhusklimat
Det är viktigt att undvika spridning av luftburna bakterier och virus. TruSens främjar en hälsosam miljö genom att hjälpa till att
minska antalet luftburna bakterier och virus som sprids över hela avdelningen eller kontoret. PureDirect-luftflödet cirkulerar
luften genom hela rummet och undviker stillastående luft där det är lättare för bakterier och virus att föröka sig.
DuPont™ HEPA-filtrering fångar damm i luften ner till 0,3 mikron. Detta ökar möjligheten att luftburna bakterier och virus
fångas i luftrenarens filtersystem. UV-lampan inuti maskinen hämmar och reducerar luftburna virus och bakterier som kommer
in i maskinen så att de inte kan spridas och spridas vidare. Mikroskopiska luftburna organismer som kan föröka sig och orsaka
dålig lukt fångas i luftrenarens filtersystem. UV-ljuset minskar den negativa effekten av dessa mikroorganismer genom att göra
dem inaktiva. UV-ljus dödar och hämmar tillväxten av bakterier, virus och protozoer (encelliga organismer). Med TruSens
luftrenare på avdelningen lägger du grunden för ett hälsosammare inomhusklimat med bättre luftkvalitet.
Leitz TruSens klarar inte att minska Corona-infektionen eftersom detta virus är dropp-buret!

Fråga: Varför inte bara använda vårt ventilationssystem?
Svar: Ventilationssystem har inte nödvändigtvis de filter och UV-lampor som behövs för att fånga de små partiklarna. Ett
ventilationssystem som tillval är i många fall installerat för att minska dålig lukt och luft.
Fråga: Varför inte bara öppna fönstren och vädra?
Svar: Vädring ökar risken för pollen inomhus såväl som utsläpp. Och till och med de bäst beskrivna instruktioner och regler kan
glömmas under en hektisk dag
Fråga: Väsnas den inte?
Svar: Leitz TruSens kan köras i två olika inställningar, med den tysta inställningen som håller ljudnivån på cirka 33 DB och den
mest kraftfulla inställningen på cirka 65 DB. Vanligt tal är mellan 60-70 DB och samtal i gemensamma utrymmen är mellan 7080 DB.

Fråga: Vi är ju ute mest nu?
Svar: Och det kommer ni förmodligen att vara ett tag ännu, men bra inomhusklimat är en bra långsiktig investering - och vi har
ett bra erbjudande just nu. Det kan också finnas barn som drabbas hårt av hösnuva eller andra allergier som kan behöva vara
inomhus.
Fråga: Hur kan jag veta att det verkligen fungerar och rensar luften?
Svar: Leitz TruSens har en enkel och tydlig display som visar den aktuella luftkvaliteten i förhållande till internationellt erkänd
standard - AQI (Air Quality Index) utvecklat av US Environmental Protection Agency (EPA)

Leitz TruSens Luftrenare
Varför välja en Leitz TruSens luftrenare
Leitz TruSens har en trådlös sensor som kan placeras mitt i rummet, så att hela rummets luftkvalitet mäts och inte bara luften
nära luftrenaren
Leitz TruSens har en teknik baserad på att den avger två luftströmmar. Detta säkerställer luftcirkulationen och förhindrar
stillastående luft där luftburna bakterier kan föröka sig.
Leitz TruSens har en enkel display som garanterar en snabb överblick över den aktuella luftkvaliteten. Luftkvaliteten framgår
således både genom färger och figurer, baserat på AQI-indexet, som är en internationellt erkänd standard.
Leitz TruSens har en design som passar överallt. Tycke och smak är naturligtvis individuellt, men Leitz TruSens har fått RedDot
Design Award 2019.
Leitz TruSens finns i tre storlekar för att passa in i olika rumsstorlekar. Z-1000 kan rengöra luften i rum upp till 23 m2. Z-2000 i
rum upp till 35 m2 och slutligen Z-3000 kan rengöra luften i rum upp till 70 m2.
Leitz TruSens är lätt att transportera och kan enkelt flyttas från ett rum till ett annat.

Leitz TruSens Luftrenare
Certifikat och teknologi
Leitz TruSens är certifierad i förhållande till European Center for Allergy Research Foundation (ECARF). Certifikatet
erhölls den 24 mars 2020 (www.ecarf-siegel.org) . Leitz TruSens Z-2000 har certifikatnummer 5949 och Leitz
TruSens Z-3000 har certifikatnummer 5950.

360 graders filtrering baserat på Dupont-filter
• Tvättbart förfilter som fångar upp större partiklar som damm och djurhår
• Aktivt kolfilter för att ta bort lukter och dofter
• HEPA-filter (High Efficiency Particulate Air) som tar bort partiklar ner till 0,3 mikron
• UV-sterilisering via UV-lampa som minskar tillväxten av luktbildande mikrober på filterytan

För mer information – se www.leitz.se/TruSens

