
Delino luftsanerare

“frisk och fräsch luft”

Eliminerar allergener, bakterier, mögelsporer, kvalster, tobaksrök.



Luftsanerare...



Frisk och fräsch luft
Delino luftsanerare skapar förutsättningar 
för en bättre inomhusmiljö genom att ren-
sa luften från ohälsosamma partiklar och 
föroreningar.

Effektiv
Delino är perfekt att använda för luftsaner-
ing i t ex båtar, bilar, husvagnar och hus 
där den effektivt oxiderar bort eventuella 
föroreningar, odörer, allergener, bakterier, 
virus och mögelsporer.

•	Tar	bort	oönskad	lukt	från	bl	a:
 Mögel
 Fukt
 Rök
 Bensin
 Diesel

•	Eliminerar:
 Mögelsporer
 Kvalster
 Allergener
 Bakterier
 Virus



Hur fungerar det...



Som ett åskväder
Delinos sätt att arbeta är kopierat från na-
turen. På elektrisk väg frigörs så kallat ak-
tivt syre (ozon O3) som neutraliserar luften 
genom att bryta ner luftföroreningar. 

Den dåliga lukten försvinner och ozonet 
omvandlas till rent syre. Samma renings-
process som naturligt sker under ett rejält 
åskväder. 

På naturlig väg
Ozonmolekylen är kraftigt oxiderande vilket 
innebär att den lätt reagerar med andra 
molekyler och bryter ner eller omvandlar 
dessa. Den är också instabil vilket innebär 
att om den inte träffar på någon annan 

förening som kan oxideras, återbildas 
syremolekyler. Livslängden för ozon vari-
erar från någon minut upp till någon timme 
beroende på omgivningen.

Användandet
Delino är enkel och säker att använda när 
du följer anvisningarna. Ställ apparaten i 
det utrymme som skall saneras och stäng 
ventiler, fönster och dörrar. 

Låt sedan apparaten arbeta i upp till 24 tim-
mar. Vädra ut och upplev känslan av ren luft. 
Under tiden apparaten är påslagen skall du 
inte vistas i utrymmet.



Vad är ozon...



Livsnödvändigt ämne
Ozon finns i naturen dels som ett skyddande 
lager mot ultravioletta strålar i stratosfären 
dels som marknära ozon i atmosfären. Ozon 
är tri-atomärt syre dvs O3 som naturligt 
återfinns i vårt naturliga kretslopp. I stratos-
fären omvandlar solljuset ständigt en del 
av luftens syremolekyler (O2) till ozon. Det 
naturliga ozonskiktet absorberar ultraviolett 
ljus från solen, vilket gör det möjligt för liv 
att överhuvudtaget existera på jorden.
Eftersom ozon är en instabil molekyl och 
sönderfaller spontant, måste den genere-
ras ”på plats”. Detta är en fördel eftersom 
man då undviker problemen med lagring 
och transport av gaser.

Miljöpåverkan
Delinos sätt att arbeta ger ingen negativ 
miljöpåverkan, snarare tvärtom då man kan 
minska traditionella rengöringskemikalier. 
Det ozon som Delino producerar har ingen 
påverkan på det stratosfäriska ozon som 
hindrar solens UV-instrålning mot jorden.

Hälsoeffekter
Ozon är kraftfullt oxiderande vilket innebär 
att man ska ha respekt för det men inte vara 
rädd för det. Liksom andra oxiderande me-
del är det toxiskt över vissa gränsvärden. En 
fördel med ozon är dess karaktäristiska lukt. 
Man luktar ozonet långt innan det närmar sig 
gränsvärdet vilket gör att man kan undvika 
att vistas i en miljö med förhöjd ozonhalt.



Produkter...



Delino D-1 Delino D-10 Proffs

Delino D-1500 ProffsDelino D-150 Proffs

Luftsanerare för privat bruk 
och kontinuerlig drift. Hin-
drar bakteriers och spor-
ers tillväxt. För användning 
i exempelvis soprum, res-
tauranger, toaletter, hissar, 
privata hem och båt.

Instegsmodellen för yrkes-
mässigt bruk som effektivt 
steriliserar odörer, aller-
gener, bakterier och mö-
gelsporer i utrymmen upp 
till 20m2. Användningsom-
råden: Bil, båt, husvagn 
och container mm.

Kraftfull modell för prof-
fesionellt bruk med drifts-
timer för till- och frånslag-
ning. Sanerar utrymmen 
upp till 100m2. Användn-
ingsområde: båt, hus, frit-
idshus, konferanslokaler, 
omklädningsrum mm.

Mycket större effekt än 
D-150 samt med två fläkt-
hastigheter och effekt-
lägen. Mycket kraftfull för 
stora utrymmen och prof-
fessionellt bruk. Sanerar 
utrymmen mellan 100-
1.000m2.



Tekniska data...



Delino D-1
Storlek:  155x96x165mm
Vikt: 1 kg
Max arbetstemp: 60°C
Max relativ luftfuktighet: 80%
Strömförsörjning: 12V/230V
Effektförbrukning: 4W
Luftflöde: 37m3/h
O3 koncentration: Max 0,06ppm, 0,1mg/m3

Delino D-150 Proffs
Storlek:  300x270x150mm
Vikt: 7 kg
Max arbetstemp: 50°C
Max relativ luftfuktighet: 90%
Strömförsörjning: 230V
Effektförbrukning: 50W
Luftflöde: 53m3/h
O3 koncentration: Max 3,5ppm, 370mg/h

Delino D-10 Proffs
Storlek:  155x96x165mm
Vikt: 1 kg
Max arbetstemp: 65°C
Max relativ luftfuktighet: 75%
Strömförsörjning: 12V/230V
Effektförbrukning: 6W
Luftflöde: 47m3/h
O3 koncentration: Max 1,0ppm, 138mg/h

Delino D-1500 Proffs
Storlek:  480x400x210mm
Vikt: 16 kg
Max arbetstemp: 50°C
Max relativ luftfuktighet: 90%
Strömförsörjning: 230V
Effektförbrukning: 150W
Luftflöde: Upp till 300m3/h
O3 koncentration: Max 13ppm,  Låg 1800mg/h 
   Hög 7800mg/h

Samtliga produkter är     -märkta.



Delino luftsanerare

“frisk och fräsch luft”

Delino marknadsföres av Frigus AB, Tel.  031-45 61 00

www.delino-air.com

Återförsäljare:


