Hvordan fjerne vond lukt, samt redusere
bakterier uten bruk av kjemikalier....?

MAC500
kompaktrenser
er løsningen !
EU´s Miljøpris for renere teknologi
Bedre klima på pasientrom/“urene“ rom!

MAC500 kan brukes overalt

Et dårlig klima på pasientrom, arbeidsrom og rom hvor det
f.eks. oppbevares urent tøy, påvirker det daglige arbeidet
for ansatte og kan medføre fravær, hodepine og redusere
arbeidsmiljøet vesentlig. Med vårt minste apparat –
MAC500, som kun trenger en stikk kontakt (ingen
opplæring), så renser du luften miljøvennlig og effektivt i
løpet av kort tid.

MAC500 kan forbedre inneklimaet overalt hvor
mennesker har sitt daglige virke.

Teknologien bak MAC500 reduserer sopp,
mikroorganismer og ubehagelige lukt!

Lukt kan være vanskelig å bli kvitt

En vitenskapelig undersøkelse har påvist effekten av
UV-C teknologi i forbindelse med klima der ferske
produkter oppbevares. Undersøkelsen var basert på
lagerrom opp til 15 m2 og resultatet var en forlengelse av
produktenes levetid på hele 2-3 uker.
Resultatene påviste entydig en stor reduksjon av
bakteriell vekst og det totale antall bakterier.

JIMCO A/S mottok i år 2000
EU‘s Miljøpris i Kategorien
„Renere Teknologi“
på bakrund av sine
luftrensesystemer

Da MAC500 reduserer mengden av bakterier, virus og
sopp, er luftrenseren også velegnet i bakteriebelastede
miljøer.

Selv om et rom er nedkjølt, kan det være vanskelig å
fjerne luktgener.
Med MAC500 kan du permanent løse luktproblemer av
enhver art og uten bruk av kjemikalier.
Lukten vender ikke tilbake, medmindre
forurensingskilden fortsatt er til stede.

Lett å installere!
MAC500 skal plaseres høyt i rommet - på en reol, på
vegg eller under himling/tak.
Tekniske data:
UV lampe
1x8 w
Spenning
230 V
Strømforbruk
25 w
Romstørrelse 60 m3

Driftstid
Lengde
Høyde
Bredde

8000 timer
310 mm
90 mm
90mm

Forhandler: B.GRYTVIK PRODUKTER EPF – 7263 Hamarvik
Kontakt oss for en uforbindtlig prat om hvordan vi kan forbedre inneklima på den mest miljøvennlige måten.
Tlf. 40 54 63 61 – bjornar@grytvik.net – www.bgrytvik-produkter.com

