
Mobile anti-COVID-
luftrensnings- 
systemer 
OurAir-serien

Leadership in Filtration



Virusfri, mere sikker luft
Til dit indeklima

Klinisk ren luft

Individuelt testede HEPA-filtre1 fanger 
>99,995 % af virus, bakterier og andre 
mikroorganismer.

Energibesparende

Optimeret design af system og 
filtermedier reducerer tryktab og øger 
energieffektiviteten.

Højt luftskifte

Kraftige luftstrømme renser mere luft 
hurtigere for at forbedre sikkerheden 
og renheden.

Ultra støjsvag drift

Effektive motorer og intelligente 
filterdesigns leverer høj ydeevne med 
et lydoutput på kun < 30 – 40 dB(A)2

Sørg for virusfri renset luft i din bygning og tage et skridt 
tilbage til normalitet.

OurAir er en serie af mobile luftrensningssystemer 
der er designet til drastisk at reducere den 
virusbelastning i bygninger, hvor mennesker 
samles. Hver model i serien er udstyret med et 
H14 HEPA-filter1, der fanger mere end 99,995 % 
af virus, bakterier og andre mikroorganismer. 

Disse filtre er testet individuelt for at sikre det 
højeste sikkerhedsniveau og giver den samme 
luftrensning som mange renrum og 
operationsrum – at gøre dit indklima et mere 
sikkert sted at være.

Vores mobile, plug 
and play-løsning: 
sund, virusfri luft 
gjort let.

Ideel til brug i...

Medicinsk og sundhedspleje

Uddannelse

Hotel, restaurant og 

underholdning

Sport og fritid

Detailhandel

Kontorer og arbejdspladser

Offentlige bygninger

Transportknudepunkter

1) I henhold til ISO 29463 og EN 1822-standarderne. 2) Ved en typisk afstand til arbejdspladsen og ved en gennemsnitlig luftstrømvolumen

Vi har skabt OurAir-serien på baggrund af  

mere end 60 års erfaring med renrum og 

operationsstuer. Her beskytter vores filtre 

mennesker og miljøet generelt mod nogle af  

de farligste vira, stoffer og andre forurenende 

stoffer, som mennesket kender til.



OurAir-serien 
Noget til alle rum

Hver OurAir-model er designet til at opfylde 

behovene i forskellige rumstørrelser og anven-

delsesområder. Så tilslut og lever en renere, 

virusfri renset luft.

SQ 500

SQ 2500

200 m² 
Rum

1 gang/time

40 m² 
Rum

5 gange/time

35 m² 
Rum

6 gange/time

18 m² 
Rum

12 gange/time

700 m² 
Rum

1 gang/time

140 m² 
Rum

5 gange/time

120 m² 
Rum

6 gange/time

60 m² 
Rum

12 gange/time

1000 m² 
Rum

1 gang/time

200 m² 
Rum

5 gange/time

170 m² 
Rum

6 gange/time

85 m² 
Rum

12 gange/time

Størrelse og vægt

HEPA H141

99.995%

Slutfilter

HEPA H141

99.995%

Slutfilter

ISO ePM1  
55%

Forfilter

HEPA H141

99.995%

Slutfilter

ISO ePM1  
55%

Forfilter

Filtreringseffektivitet Luftgennemstrømning

m3/h
250 2500

m3/h

400 1750

m3/h
500

10 flowniveauer

10 flowniveauer

4 flowniveauer

Luftskifte/rumsstørrelse

85 
kg

150 
kg

105 
cm

100 
cm

52 
cm

65 
cm

44 
cm

28 
cm

11 
kg

SQ 1750

125 
cm

65 
cm

65 
cm



our.air@mann-hummel.com
ourair.mann-hummel.com
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