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Tlf: +47 23 06 73 30 

Org.nr: 946 827 185 

E-post: info@aet.no 

AET - Arbeidsmiljø og Energiteknikk AS 

Østerdalsgata 1J, N-0658 Oslo 

Avdeling Kongsberg 

Blårudveien 23, N-3619 Skollenborg 

Vi kan ultra-renhet! 

aet.no 

 

• Forbedrer luftkvaliteten i kupeen 

• Dreper bakterier, mugg og allergener 

• Reduserer vond lukt fra matrester,  

kjæledyr, røyk etc. 

• Plugges direkte i 12 volt uttaket 

• Minimalt strømforbruk 

• Vedlikeholdsfri, trenger ikke filterskift 

• Fleksibel plassering med bøybar plugg 

• Utviklet og produsert i Tyskland 

Bioclimatic CarAirCleaner er en ioniserende luftrenser 
som ved hjelp av en bipolar ioniseringsmetode 
(Dielectric Barrier Discharge DBD) lader oksygen-
molekyler som nøytraliser bakterier, mugg og allergener.  
Ladingen av oksygenmolekylene gjør også at svevende 
partikler, pollen og støv i luften klynger seg sammen og 
faller til gulvet i stedet for at man puster dem inn.  
Ladingen av oksygenmolekylene tilsvarer prosessen i 
naturen hvor luften er naturlig renset og frisk.  
 

Bioclimatic CarAirCleaner er velegnet i biler, i fører-
kabinen i lastebiler, campingvogner, bobiler og mindre 
båter. 

Bruksanvisning: 

Plugg Bioclimatic CarAirCleaner direkte i 12 volt uttaket 

 

Forpakning/Varenr: 

Bioclimatic CarAirCleaner  BC212411011 

IRA-O Reserverør   BC271130001 

  

  

Tekniske data: 

Spenning  12-13 volt 

Strømforbruk  Maks 3W 

Størrelse  42 x 36 x 155 mm 

   

 

Bioclimatic CarAirCleaner 
Mini ioniserende luftrenser for 12 volt 
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Andelen ioner i luften ute i naturen er høyest rundt vann i  

bevegelse. Dette forklarer hvorfor vi føler oss så energiske og  

forfrisket ved havet. Teknologien i Bioclimatic CarAirCleaner 

forbedrer luftkvaliteten i kupeen og reduserer problemet med 

«SBS - Sick Building Syndrome». SBS oppstår i bygninger eller 

rom hvor det vanligvis er konsentrasjoner under 100 ioner pr. 

cm3. Over tid erfarer mange generelle helseplager som hode-

pine, trøtthet, irritasjon i øyne og luftveier, tett nese, hoste, kløe 

og konsentrasjonsvansker. Ioniseringen øker mengden ladede 

oksygenatomer i inneluften slik at den kommer på nivå med 

luften ute i naturen. 

       Hav               Fjell            Land         Store byer   Innendørs 

ANDELEN IONER PR CM3 I LUFTEN ER EN VIKTIG FAKTOR FOR HELSE OG VELVÆRE  


