
 

SPECIFIKATIONER: 

Aerus Mobile 50111 Model: A1018D 

Teknologi 
ActivePure©  Celle 
(udskiftelig). 
Nåle-punkt Ionisering 

Strøm 

12VDC via medfølgende 110-
240 VAC 50/60Hz adapter 
eller 12VDC biladapter. 
 
Strømforbrug:   
Max 10,7 Watt 

Mekanisk 

Fast 8,5 KVDC Nåle ion gene-
rator. 

Sikring adapter:  
2 Amp 12 VDC 
 
Blæser: 3 hastigheder 

Dimensioner 
9,21 x 15,25 x 2,54 cm  
uden stander 

Vægt 230 gram 

Drifts temp. 7o - 38o Celsius 

Arbejdsområde 4,6 m2  / 11,0m3 

Aerus Mobile er beregnet til at reducerer forurening med patogene 

vira, bakterier, SARS-CoV-2 (Covid 19), og mange andre urenheder i 

luften og på overfladerne i indendørs rum op til 48m2. 

 

Fordele 

 Den patenterede ActivePure© teknologi, eliminerer op til 99%+ 

af kontaminanter i luften og på overflader. 

 Touch betjening gør den nem at indstille 

 Desinficerer overflader og luften, fjerner VOC’er røg og lugte 

 Reducerer luftbårne kontaminanter og allegener der kan for-

årsage astma og allergi symptomer 

 Forfrisker luften og fjerne lugte uden brug af ozon (O3) 

 Skaber et sundt indendørs miljø. 

 

Hvordan virker den? 

 Den patenterede ActivePure© teknologi bruger lysbølger og en 

katalytisk proces til at producerer super oxid ioner og BrintOver-

Ilte tør gas der omgående eliminerer alle kontaminanter i luften 

og på overflader.  

 Nåle-Punkt ionisering binder små partikler sammen til større og 

tungere der falder til jorden, i stedet for at blive indåndet. 

 Indeholder en højintensiv UV lyskilde som bruger samme oxide-

ring og ioniserings proces som solen og natures råstoffer i luften. 

 Certified Space Technology beskytter og renser kontinuerligt 

luften rundt om dig. 

 ActivePure© teknologi er blevet testet og bevist virksom mod 

patogene bakterier, virus, skimmelsvamp, svamp, mug, VOC, 

allegener og lugt mm på overflader og i luften af uafhængige 

laboratorier. 

 

Unique Features 

 Flere indstillinger for at tilpasse og optimerer brugen afhængig 

af forskellige miljøer, strækkende sig fra biler, både, hotel værel-

se, lille kontor, auto camper, fly, tog kupé, mv. 

AERUS Mobile 

Eksklusiv forhandler af VentiTech© og  ActivTek©  med  ActivePure© Technology 
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