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SanificaSanificaAriaAria 200 Connect 200 Connect

Anvendelser
Civile virksomheder, servicesektoren, 
hospitaler, hoteller, skoler, kontorer, 
restauranter, butikker, barer, huse osv.

Tests og gældende 
standarder
Apparatet er blevet testet og vurderet i 
overensstemmelse med de gældende 
IEC- og ISO-standarder for effektivitet 
og sikker brug (IEC 60335-2-65, ISO 
15714 osv.).

Specifikationer for 
luftrensningsanlægget
Strømforsyningsenhed 230 VAC 

±10 %,  
50-60 Hz

2 m langt kabel
Min. forbrug  36 W
Max. forbrug  60 W
UV-C bølgelængde  254 nm
Luftmængde op til 200 m3/t
UV-C effekt  24 W
UV-C strålingseffekt 7.5 W
Patronens levetid*  12 mdr

* Varighed ved kontinuerlig brug 24 timer om dagen

Luftrensningsanlæg med UV-C-teknolo-
gi, udstyret med et aksialventilator-sug-
ningssystem og variabel hastighed. 
Luftindtaget ledes ind i et lukket kam-
mer beklædt med Mirror Silver-alumi-
nium. Desinfektionsprocessen foregår 
sikkert indeni, hvor der er installeret 
en UV-C-patron med uvOxy®-teknolo-
gi, som holder i mindst 12* måneder. 
På bagsiden er der et rum, hvor man 
hurtigt kan udskifte patronen med den 
specifikke originale reservedel, som er 
den eneste, der kan garantere sikkerhed 
og vedligeholdelse af enhedens desinfi-
cerende egenskaber over tid. 
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Mål mm
Luftmængde

A B H

125 455 296 200 m3/t

INSTALLATION PÅ GULVSTATIV MONTERING PÅ VÆG

INTELLIGENT LUFTRENSNINGSKREDSLØB
UvOxy®-teknologien, som suger forurenet luft ind og udleder 
renset luft, anvendes på alle apparater i Beghelli SanificaAria-pro-
duktserien. På SanificaAria 200 er UV-C-anlægget dimensioneret 
til at rense store mængder luft. Dette gør apparatet velegnet til 
mellemstore til store rum. Brugen af 3 aksialventilatorer med va-
riabel hastighed gør det muligt at behandle op til 200 m3 luft pr. 
time, samtidig med at støjen er næsten umærkelig. Apparatet er 
udstyret med automatisk temperaturstyring af UV-C-rørets tem-
peratur via en mikrocontroller, hvilket gør det muligt for systemet 
at fungere med maksimal effektivitet under alle miljøforhold. 

Rum størrelse

Volumen
m3

Overfladeareal
m2

Rensningstid
timer

110 40 0.5

200 75 1

320 120 1.5

430 160 2

650 240 3

EKSEMPEL PÅ RENSNINGEKSEMPEL PÅ RENSNING
AF LUFT I ET MILJØAF LUFT I ET MILJØ

Ordre
kode Effekt W Beskrivelse Luftmængde Web

tilslutning

Forbrug Watt Vægt
Kg

Pakning
antalMIN MAX

26702 7.5 SANIFICAARIA 200 CONNECT 200 m3/t Via APP 36W 60W 10 2

SPARE PART
RENSEPATRON uvOxy®

Varighed 12 måneder, ved brug 24 timer/dag
Ordre kode 26721

RESERVEDELE 
skal udskiftes efter 12* måneders brug

INDBYGGET KONTROL

SanificaAria 200 kan styres lokalt fra Sanifi-
caAria Beghelli APP, som kan aktiveres som 
en lokal fjernbetjening for at justere ventila-
torhastigheden og indstille luftrensningstids-
punktet. Dom-E APP’en er også tilgængelig til 
fjernbetjening af alle luftrensningsindstillinger.

SanificaAria APP 
til lokal BLE styring

Dom-E APP
til fjernbetjening

LOKALT- OG FJERNBETJENT

STRØMKABEL
længde 2 m

EKSTRA

PROGRAMMERBAR

CONTROL APP

SanificaAriadom-E


