
Lösningen för ren luft 
fri från bakterier 
och virus Inuti hisskorgen 

ANDAS NU!

BEKÄMPAR
COVID-19

SKYDDA HÄLSAN MED REN LUFT

Utplånar
effektivt bakterier

Utplånar effektivt 
influensavirus

Sterilisering med 
fullt inkapslad 

UV ljus fotokatalysator

99 99.76 UV



Vidtagandet av strikta hygienåtgärder 
för att skydda folkhälsan är idag viktigare 
än någonsin. KLEEMANN har säkerhet 
som ett kärnvärde och vill med tanke 
på allmänhetens säkerhet presentera 
en rad innovativa nyskapande lösningar 
för att alltjämt kunna skydda 
hissanvändares hälsa.

Hisskorgens luftrengöringssystem är 
en tvåfasteknik som använder molekylära 
material och ultraviolett strålning för 
att helt sterilisera luften i hisskorgen. 
Luftrengöringssystemet använder teknik 
i kombination med mekanisk sakkunskap 
för att erbjuda en säker och trygg miljö 
inuti hisskorgen.

Andas
säkert

Kontrollera den omgivande 
miljön i hisskorgen
och skydda hälsan



Desinficerings- och 
rengöringsfunktion i två faser

HUR DET FUNGERAR

Fas 1 Fas 2

Tvåfastekniken garanterar luftkvalitén 
med hjälp av långtidsfilter och UV ljus 
detta skapar högsta möjliga prestanda 
och maximalt skydd.

Luften strömmar och desinficeras genom 
GERMAGICTM, som är ett starkt och 
effektivt molekylärt filtermaterial
som vann guldmedaljen vid Inventions 
Genevé priset år 2018.

Under andra fasen förs luften vidare 
in i en helt inkapslad UV-enhet som försetts 
med bakteriedödande teknik via en inbyggd 
fotokatalysator enheten är helt tät och ingen 
UV-strålning kan läcka ut, varvid bakterie- och 
viruselimineringen överstiger 99 %. Djupgående 
desinficering kan minska risken för överföring 
av droppsmitta utan att orsaka biverkningar 
för kroppen.

SENSORN
En rörelsesensor sätter automatiskt 
igång luftrengöringsprocessen 
så snart en passagerare stiger 
in i hisskorgen.

När passageraren går ut ur hisskorgen, 
fortsätter desinficeringen en stund
detta styrs av en inbyggd timer
denna funktion säkerställer 
att hisskorgen helt steriliseras inför 
nästa användare.

Njut 
av ren luft



LUFTRENGÖRINGSSYSTEM 
FÖR HISSKORG

Fördelar Tekniska specifikationer

Perfekt för

• Desinficerings- och 
rengöringsteknik i två faser

• Kraftig sterilisering 
 och desinficering
• Låg ljudnivå
• Ytterst smal design 
• Lätt att installera och underhålla
• Möjlighet att aktivera 

rörelsesensor
• Låg energiförbrukning och hög 

prestanda
• Lämpligt för redan installerade 
 hissar nya installationer 
 och moderniseringar

• Bostadshus
• Kommersiella 
 och offentliga byggnader
• Köpcentrum
• Hotell
• Sjukhus

Luftgenomströmning 60m3/h @0Pa

Bakteriedesinficeringsteknik

GERMAGICTM-teknik
för långtidsfrisättning av partiklar 
+ fullt inkapslad fotokatalysator 
för absorbering av ultraviolett 
strålning

Ljudnivå 45dB (A) @1m

Matningsspänning 220V 50/60Hz

Maximal ampere 1.2A (24V DC)

Nätaggregats utgående 
spänning

24V DC

Nominell effekt 15W

Effekt i vila 3W

Krav på underhåll Filterunderhåll

Ersättning av långtidsfilter 
GERMAGICTM 90 dagar

Ersättning av fotokatalysator 
för absorbering av ultraviolett 
strålning

360 dagar

Yttre storlek (bredd x 
höjd x tjocklek)

300*150*66mm

Nettovikt 1.5kg
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Nu kan du 
känna dig trygg

#StaySafe
Vi tar hand om er
Säkerhet utgör vår främsta prioritet och är
vår grundläggande värdering här på KLEEMANN.
Vi bedriver vår verksamhet med en stark känsla 
av ansvar för och omtanke om våra medmänniskor.

Se alla åtgärder vi vidtagit
Se företagets sociala ansvar
Se våra videoklipp #ProtectYourselfAndOthers

Ingenting häri ska tolkas som någon som helst form av utfästelse eller garanti, 
vare sig uttrycklig eller underförstådd, å KLEEMANN:s vägnar, om minskat bakterietal. 
I den mån som det är tillåtet enligt gällande lagstiftning, friskriver sig KLEEMANN från vilken 
som helst garanti, vare sig uttrycklig eller underförstådd.

https://mcusercontent.com/90930f7ebaba49e75e153dc6c/files/b59508b6-7230-405a-9d18-bbb46779d063/KLEEMANN_Proactive_Measures.01.pdf
https://kleemannlifts.com/newsletter/kleemann-donation-21-latest-technology-icu-beds
https://www.facebook.com/118434011529342/videos/2906668959427294/

