Njord XP
Mest rent miljø for pengene!

NJORD CLEAN AIR NORGE AS
Vi i Njord hjelper deg med å få ren luft på arbeidsplassen. Vi har et
helhetskonsept som består av luftrenser, punktutsug, ﬁlter samt
støvbindende midler som sammen gir deg en ren og effektiv
arbeidsplass på en enkelt og effektiv måte. Njord gir deg mest rent
miljø for pengene!
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EMAIL: info@njordcleanair.com

ORGANISASJONSNUMMER:
922 325 901

Njord XP
Mest rent miljø for pengene!

Njord XP - Extreme Performance er utviklet for å kombinere
kompakt design med maksimal ﬁltreringsoverﬂate og
samtidig kunne tilpasse ﬁltrene etter kundenes behov.

TEKNISKE DATA:

Kompakt design er viktig for å kunne tilby mange installasjonsalternativer.
For å overholde de nye sprinklerkravene må aggregatet ikke ha større
areal enn 1 kvadratmeter. Maksimal ﬁltreringsoverﬂate har direkte
sammenheng med hvor effektivt aggregatet fungerer. Vi har maksimert
ﬁlteroverﬂaten ved å suge inn luft fra to sider. Dette er mulig ved hjelp av
en dobbelsugende radialvifte.

Høyde: 550 mm

Njord XP har to ﬁltersteg som standard. Det første ﬁlteret har oppgaven
med å ﬁltrere så mye støv som mulig, primært store partikler. Det andre
ﬁlteret har oppgaven med å rense luften så effektivt som mulig ned til de
aller minste partiklene som er farlige for mennesker. Hvilke ﬁlter som
brukes avhenger av kundens miljø og målsettinger.
Njord XP er bygget av komponenter med høy kvalitet og med så liten
miljøbelastning som mulig.
Njord XP har målene 1000x1000x550 mm og veier kun 51 kg, noe som er
mye lettere enn andre aggregat på markedet.

Lengde: 1000 mm
Bredde: 1000 mm
Vekt: 51 kg
CADR (max) : 3600 m3/h
Filter: opp til H13
Elektriske data: Enfase 1~230V; 3,1A;
50Hz, EC MOTOR

FØRDELAR:
● Reduserte rengjøringskostnader
● Reduserte vedlikeholdskostnader
● Fornøyde kunder som får rene
produkter
● Redusert sykefravær og mer fornøyd
personal
● Reduserte oppvarmingskostnader
fordi varmluften ikke lenger samler
seg under taket
● Færre problem med utstyr fordi
sensitive deler ikke tettes til med støv
● Lokalet er alltid klart for inspeksjon
eller viktige besøk
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