
Effektiv
luftrenser
INNOVATIV LØSNING FOR ET RENERE INDEKLIMA

Med 
HEPA 

filter og
UV lys



DIN FORHANDLER:

Officiel importør: H. Jessen Jürgensen A/S • Tempovej 18-22 • DK2750 Ballerup

Carrier luftrenser

LUFTRENSER
MODEL CAFN026LC1 CAFN036LC1 CAFN051LC1 

Strømforsyning V-Hz 220V - 50 /60Hz 220V - 50 /60Hz 220V - 50 /60Hz

Nominel effekt W 20 32 62

Motortype  DC motor  DC motor  DC motor

CADR ( Clean Air Delivery Rate ) m3/h 210 410 610

Lydtryk (lav-medium-høj) dB(A) 25 / 32 / 42 25 / 35 / 54 25 / 35 / 58

Dækningsområde m2 14-25 28-48 42-73

Luftfiltersystem

 1:Pre-filter (vaskbart)  1:Pre-filter (vaskbart)  1:Pre-filter (vaskbart)

 2:H11 HEPA  2:H11 HEPA  2:H11 HEPA

3:Aktivt kulfilter 3:Aktivt kulfilter 3:Aktivt kulfilter

Filterkapacitet % ≥98% ≥98% ≥98%

Luftkvalitetsindikator 4 faser (blå/grøn/lilla/rød) 6 faser (blå/grøn/lilla/rød) 6 faser (blå/grøn/lilla/rød)

Dimension (LxBxH) mm 346 x 173 x 526  410 x 210 x 628 460 x 230 x 710

Vægt kg 5,2 7 10

Farve Hvid Hvid Hvid

Aftageligt og vaskbart nylonfilter.
• HEPA-filter, der kan håndtere fine partikler helt ned til 0,3 mikron
• Aktivt kulfilter, der kan fjerne stoffer som røg, hår fra kæledyr og dårlige lugte.
• UV-lampe (10.000 brændetimer) til en endnu mere effektiv bekæmpelse mod vira, røg og bakterier.

Displayet på forsiden af luftrenseren fungerer - udover at indikere temperatur
og fugtighedsniveau - også som en indikator for luftkvalitet på 4 niveauer: 
baseret på den registrerede kvalitet, skifter den farve: Blå er perfekt, grøn er god, 
lilla er normal og rød er dårlig.

CAFN-LC2 er nem at betjene med touch-panelet oven på luftrenseren.
Dette giver dig mulighed for at aktivere forskellige funktioner såsom:
• Hastighed: giver dig mulighed for at vælge 3 hastighedsniveauer
• Timer: 1t / 4t / 8t
• Auto og dvaletilstand
• Børnesikring (lås)
• UV-lampe
• Nulstil
• Tænd / sluk

Luftrenseren fra Carrier består af 3 forskellige modeller. Disse modeller er velegnede til rum på
14-73 m2. Uanset om det er et soveværelse, en stue eller et kontor, giver Carrier luftrensere 
bedre luftkvalitet.


