
 
 

AirRevival N7-70 System är en enkel och 

effektiv luftrenare som inte tar någon golvyta i 

anspråk. AirRevival skruvas upp på väggen. 

AirRevival är mest energieffektiv av alla 

luftrenare på marknaden. AirRevival skapar 

nästan 100 000 liter partikelfriluft i timmen. 

Denna luft är fri från de mest skadliga ultrafina 

partiklarna (nanopartiklar). AirRevival minskar 

också mängden mögel i luften. AirRevival gör 

jobbet utan att du märker det! 

En Enkel, Effektiv och Unik lösning på ett stort 

problem! 
AirRevival använder sig av elektroner och skapar ett ofarligt elektrostatiskt fält som driver de 
luftburna partiklarna mot skivan uppsatt på väggen. Systemet är så energisnålt att det är försumbart 
(5,3 kW vid ett års konstant användning). AirRevival som enbart har ett svagt susande ljud passar bra 
att ha i ett sovrum. Själva AirRevival systemet är helt underhållsfritt och därför väldigt 
kostnadseffektivt. Partiklar som samlas på skivan torkas enbart av för trivsel och påverkar inte 
effekten av AirRevival. Partiklarna går bra att torka bort med en torr mikrofiber duk. Läs mer om 
barnläkaren som ville skapa en bättre inomhusmiljö för barnen på www.airrevival.se. 
 
Specifikationer: 
Fästanordning: Den smutsuppsamlande skivan skruvas upp med två rostfria skruvar. AirRevival trycks 
fast med kardborreknäppning på skivan.  
Storlek (HxBxD): 350 x 180 x 35 mm. Skivans storlek: 480 x 390 mm 
Vikt: 0,8 kg inklusive strömförsörjnings aggregat och skivan  
Energiförbrukning: 0,6 Watt, Strömförsörjningen sker via en jordad 12V AC/DC adapter. Vid enbart 
ojordat uttag kontakta oss för anpassad lösning, info@neoventor.se 
Ozonutsöndring: 0 ppm 
Ljudnivå: Svagt susande ljud. Ibland tar det 48h innan det elektrostatiska fältet stabiliseras och ljudet 
kan vara högre direkt efter installation. Om ett högt surrande ljud hörs så kan fibrer ha fastnat på 
ingången till strömförsörjningen av AirRevival och avlägsnas enkelt genom att blåsa ur hålet och på 
kontakten. Vid ett högt knäppande ljud så har det bildats en uppladdning av elektroner mot en 
metallskena eller liknande. Jorda då denna mot en vägg genom att tejpa fast en metalltråd som leder 
bort spänningen. 
Luftrenande effekt: Skapar mellan 52 – 96 m3 luft per timme (högst effektivitet mot de allra minsta 
nanopartiklarna) som är helt fri från partiklar. För bästa effekt håll dörrar och fönster stängda i 
rummet där AirRevival verkar.  
Rekommenderad rumsstorlek: upp till 15 m2 

Certifieringar: EMC, CE 
Tillverkningsland: Sverige  
Övrigt: AirRevival måste kopplas till ett jordat eluttag annars går strömförsörjningsaggregatet efter 

en tid sönder. Systemet kan ge en svag elektrostatisk urladdning vid beröring vilket är ofarligt men 

för att undvika obehag se alltid till att hantera AirRevival med strömkontakten utdragen. Täck inte för 

AirRevival utan låt den få arbeta fritt i rummet. Använd en torr mikrofiber duk och torka av väggen 

runt skivan en gång i veckan för att helt undvika att småpartiklar sprider sig från skivan till väggen.  

http://www.airrevival.se/

