
PROFESSIONAL | LUFTRENARE

ANDAS FRISK LUFT
Våra luftrenare byter ut stillastående rumsluft  
mot en kontinuerligt frisk fläkt i varje rum.
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Förorenad luft är alltid ett problem, från stilla-
stående luft i mötesrum till dåliga lukter från 
mattor och luftburet pollen. Allt detta kan leda 
till en oförmåga att koncentrera, huvudvärk, 
nästäppa och till och med astmaanfall. Men det 
behöver inte längre vara ett problem: Våra nya 
luftrenare AF 100 och AFG 100 ger dig ren och 
frisk luft där du behöver den, under alla 
omständigheter.

FRISK LUFT. 
ALLTID.  
ÖVERALLT.

AFG 100AF 100
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AF 100: Frisk luft. Pålitlig 
Med 2 aktiva kolmembran- 
filter som luften flödar 
genom samtidigt elimi-
nerar vår AF 100 även 
den tjockaste smogen på 
nolltid. Nuvarande luft-
kvalitet signaleras pålit-
ligt av AF 100 på dess 
skärm och via en färgkod 
på kontrollpanelen.

AFG 100: Perfekt ren luft  
AFG 100 genererar joniserad plasma som luften passe-
rar genom. Elektrostatiska laddning av små partiklar 
används för att fånga upp och förstöra även virus och 
allergener med hjälp av fria laddningsbärare. Tillsam-
mans med förfiltret för större partiklar och det luktab-
sorberande 3-stegskolfiltret, eliminerar din AFG 100 
upp till 99,98 % av alla förorenande partiklar i rummets 
luft. 
 
AFG 100 har 5 prestandanivåer, ett automatiskt energi- 
sparläge, en sensor för luftkvalitet och en timerfunktion. 
En varningslampa på skärmen indikerar när filtrerings-
effekten börjar minska. Förfiltret byts ut var 6:e månad. 
3-stegsfiltret byts ut vart 3:e år, beroende på hur det 
används.

Nätspänning V 110–240 220–240

Frekvens Hz 50–60 50–60

Vikt kg 13 15

Mått mm 240 × 1120 713 × 380 × 380

Ljudtrycksnivå dB(A) min. 25 – max. 53 min. 30 – max. 48

CADR PM 2,5 m3/h > 120* –

CADR gasformig luftförorening m3/h > 600 –

CADR pollen m3/h > 139 –

CADR rök m3/h > 127 –

Strömförsörjning  W max. 60 max. 80

Rumsstorlek m2 Upp till 60 Upp till 100

CCM – P4/F4***

Filtertyper 1. Förfilter
2. Plasmagenerator
3. HEPA-filter**, aktivt kolfilter och katalysator

1. Förfilter (såll)
2. Universell lösning (standard)
Valfritt: 
Smoglösning, TVOC-lösning, allergilösning, hälsolösning

Best.nr 1.024-800.0 (vit)
1.024-801.0 (antracit)

1.024-810.0

  AFG 100 AF 100

 * i enlighet med ANSI-AHAM AC-1-2006 
 ** EN 1822:1998 
 *** i enlighet med GB-T 18801-2015
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Kontakta oss för närmare information:

Kärcher AB

Tagenevägen 31, Box 24 
425 02 Hisings Kärra

Tel. 031 57 73 00 
info@.karcher.se 

www.karcher.se


