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ANVÄNDARMANUAL GUIDE

SANISPACE 125
SANISPACE 250 
KOMPAKT LUFTRENGÖRARE
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• Läs användarmaualen före användande av produkten.
• Anslut apparaturen till vägguttaget 230V
• Placera apparaturen på en säker yta.
• Eller:
• Montera apparaturen på vägg eller tak, använd befintliga

hål på baksidan av apparaten avsedd för skruvmotering.
• Stanna inte kvar I rummet under tiden apparaten

verkar och är igång, vänta 30 minuter efter att
apparaten behandlat färdigt.

• Använd inte apparaturen I vatten eller nära vatten
• Håll apparaten på behörigt avstånd från barn

VARNING!!
Före demontering av UV lampa eller öppnande av kåpans lock, tillse att apparaturen är spänningslös med att

dra ur väggkontakten. Direkt UV-C ljus kan skada ögon och hud.

1.2 Fig.2

E: Kabel ingång    F: JIMCO- UV lampa    G: Lamp fäste
H: Lamp hållare I: Fläkt

1.1 Fig.1

A: kåpa    B: Strömindikator  C: On/Off knapp D: kåpskruvar

Teknisk Data Sanispace 125 :
Rumsvolym: 125 m3

UV lampa: 1x16 w
Livslängd h: 8000
Volt: 230V
Förbrukning: 30 w
Höjd: 140 mm
Längd: 430 mm
Bredd: 130 mm
Vikt: 3,72Kg

I:        G:       H:       F:          E:

J:

ANVÄNDARINSTRUKTION

Fördelar Sanispace 125 T and 250
• Snabbt reducerar odörer och dödar virus och

bakterier på de ytor som behandlas
• Inga kemikalier eller filter används
• Ingen kontinuerlig påfyllning
• Konkurrenskraftiga intitala kostnader
• Ultra låga driftskostnader
• CE märkt utrustning

teknisk Data Sanispace 250 :
Rumsvolym: 250 m3

UV lampa: 2x16 w
Livslängd h: 8000
Volt: 230V
Förbrukning : 60 w
Höjd: 140 mm
Längd: 430 mm
Bredd: 130 mm
Vikt: 3,72Kg

A:               B:            C:                D:
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Placering: Placera apparaturen på en säker plats eller montera den på vägg eller I tak, använd
avsedda hål på apparatrens baksida. Placering I högt läge rekommenderas.

Anslutning 230Volt: Anslut till ett eluttag 230Volt.

Användning: Slå på apparaturen med strömbrytaren (C) och indicator (B) lyser.
.
Funktion

Sanispace 125/250 använder UV-C och Ozon teknologi för att sterilisera och för att ta bort odörer I 
luften I utrymmet där den används.  JIMCO lampan producerar UV ljus på en specific våglängddär som
har en steriliserande effect där den också skapar litet till antaet Ozon som eliminerar odörer från
luftenoch från ytskikt I rummet. Bakterier och Virus reduceras snabbt ocgh effektivt. 
Sanispace 125/250 behandlar tyger som ytor och luften I rummet.
Sanispace 125/250 producerar mer än den tillåtna nivån av ozon under behandlingen. Enheten ska sättas 
på och lämnas i behandlingsområdet under den tid som krävs, beroende på föroreningsnivån, den ska 
sedan stängas av och lämnas i cirka 30 minuter innan den återupptas permanent. INGEN FÅR VISTAS I 
RUMMET UNDER BEHANDLINGSTIDEN. Ozon kommer naturligtvis att återvända till syre efter en kort tid 
och de enda andra produkterna från enheten är koldioxid (CO2) och vatten, men dessa är i så små 
mängder att de knappast kan mätas.

Behandlingstid

Behandlingstiden varierar beroende på rummets eller ytans storelk och volym samt hur kraftigt
angripet rummet är. Konsultera er återförsäljare för rådgivning.

Lamaps livslängd

Den normala livslängden för JIMCO-lampan / lamporna är 8000 driftstimmar, vilket motsvarar 24 
timmar om dagen under ett år. Om kraften verkar minska innan de 8 000 timmarna kan du behöva 
rengöra JIMCO-lampan / lamporna. (Se instruktionerna nedan).

Lampbyte

•Slå av strömbrytaren och dra ur stickkontakten från vägguttaget
•Demontera kåpan och dess 4 skruvar
•Dra ur lamap från lampsockel
•Ta bort lampan från sockel (H) och byt ut till en ny lampa
•Byt ut till en ny lampa, tillse att lampan sitter fast I sockel, skruva tiollbaka kåpan med de fyra
skruvarna
•Sanispace 125/250 är nu klar för drifttagande

Rengöring (rekommenderas var trdje månad om apparaten används kontinuerligt)

•Slå av strömbrytaren och dra ur kontakten från vägguttaget
•Demontera kåpan med de fyra skruvarna
•Torka utsidan av lampan och fläkten med en ren trasa med lite rengöringsmedel
•Torka försiktigt med torr trasa
•Montera kåpan med de fyra skruvarna

ANVÄNDARINSTRUKTIONER
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LAMPBYTE

Dra ur stickkontakten från vägguttaget till Sanispace 60H 
(position 2) 

Sruvar ur de fyra skruvarna från locket (position 3) lyft
bort locket (position 4)

Lyft lampan (position 5) upp och ut från clip A (position 6) och
lamp clip B (position 7)

Dra ut lampan (position 5) från lampsockel (position 8)

Monteraden nya lampan (position 11) in till lampsockel
(position 8)

Tryck lampan i position in I sockel ner I lamp clipet
(position 7) och tryck ner andra sidan av lampan I 
lampsockel clip A (position 6)

Återmontera locket (position 4) och skruva fast 
fyra skruvarna (position 3)

STEG: 1 STEG: 2

STEG: 3 STEG: 4

STEG: 5 STEG: 6

STEG: 7

Pernova Hjälpmedel AB – Karlsgårdsvägen 22 – SE-92232 Vindeln – www.pernova.se – info@pernova.se – 0451-70 54 00

http://www.pernova.se/
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