Med högkvarter i Stockholm är Blueair det ledande
företaget för luftreningslösningar av högsta klass för de
som vill andas bättre och leva hälsosamt. Blueair har
sedan 1995 arbetat för att alla människor, inklusive de
med allergier, astma eller luftvägssjudomar, ska kunna
andas in renast möjliga inomhusluft.

Vill du ändra fläkthastigheten?
Svep bara med handflatan
över rörelsesensorn.

Våra högpresterande luftreningslösningar, som säljs i över
60 länder, är energieffektiva och tillverkas ansvarsfullt.
Blueair formar hur världen andas med vår orubbliga
hängivenhet för kvalitet, forskning och ständig innovation.
Ren luft är en mänsklig rättighet – känn dig mer alert och
levande – i dag och i morgon.
Breathe Blueair

Prisbelönt design, såväl snygg
som användarvänlig.

Polar White – Graphite Black
Warm Gray – Ruby Red
Leaf Green – Midnight Blue

blueair.com

Ladda ned Blueair Friend-appen från App Store
eller Google Play för att ansluta dig till renare luft.
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Tillgänglig i sex olika färger för
diskret elegans, och personlig stil.

Blueair Sense+
Den intelligenta luftrenaren
som passar din unika stil

Blueair Sense+
Prestanda & specifikationer

Blueair HEPASilentPlus-teknologi
Högre luftflöde, lägre ljud och
energianvändning, så vi alla kan andas
lugnare

Blueair Friend-app
Låter dig kontrollera luften du andas in

ModellI		
Blueair Sense+
Rumsstorlek		
18 m2
Clean Air Delivery Rate (CADR)II
Rök		
Damm		
Pollen		
Luftomsättningar per timmeIII

120 cfm (204 m3/h)
140 cfm (238 m3/h)
150 cfm (255 m3/h)
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Produkt
Mått (H x B x D)
Luftflöde

492 x 470 x 170 mm
– Hög
150 cfm (255 m3/h)
– Medel
84 cfm (143 m3/h)
– Låg
35 cfm (60 m3/h)
Ljudnivå
– Hög
50 dB(A)
– Medel
40 dB(A)
– Låg
29 dB(A)
Energiförbrukning
– Hög
45 W
– Medel
20 W
– Låg
7W
Hjul		Nej
HEPASilentPlus™-filterIV
Partikelfilter med kolyta
Antal filter
Indikator för filterbyte

Ja
2
Ja

Anslutningar / Sensorer
Wi-Fi
Blueair Friend™-kompatibel
Blueair Aware™-kompatibel
Rörelsesensor

Ja
Ja
Ja
Ja

CertifieringsprogramV
AHAM-verifierat
Energy Star
ARB (0 Ozon)

Den helt
tysta fläkten
drar in luft till
luftrenaren.

Den första filteruppsättningen
avlägsnar stora
föroreningar.

Luftburna
partiklar
blir elektriskt
laddade.

Laddade
partiklar
fångas av
gradientfiltret.

Ren luft förs
ut i rummet
fem gånger
per timme.

Branschledande filtrering för varje behov
Våra ersättningsfilter är revolutionerande i och med en kombination av
det bästa inom elektrostatisk och mekanisk filtrering. HEPASilentPlusteknologin tar bort 99,97 % av luftens skadliga partiklar ner till 0,1 mikron.
Sparar energi med superlåg energiförbrukning
Mindre tätt filtermaterial innebär lägre ljudnivåer

Mät, kontrollera och rena
Ja
Ja
Ja

I Specifikationer utifrån amerikanska modeller (120 VAC, 60 Hz med partikelfilter).
II CADR visar hur mycket filtrerad luft avges (luftflöde) av luftrenaren på dess högsta inställning, och hur bra
systemet avlägsnar tobaksrök, damm och pollenföroreningar från luften (effektivitet). Testen utförs enligt ANSI/
AHAM AC-1. Högsta möjliga CADR-betyg enligt denna standard är: Tobaksrök: 450 cfm. / Damm: 400 cfm. /
Pollen: 450 cfm.
III Luftomsättningar per timme beräknas baserat på rekommenderad rumsstorlek, med ett 8 fot (2,4 m) högt tak.
Luftomsättningen per timme är högre för mindre rum.
IV Det rekommenderade ersättningsintervallet för filter är 6 månader.
V Blueair-enheter uppfyller alla myndighetskrav för kvalitet och säkerhet i de länder de säljs. Blueair-enheter
uppfyller internationella standarder, inklusive CE-märkning, S-märket, CB-systemet och ETL-märket.
Landsspecifika standarder kontrolleras av distributörerna för respektive marknad.

Blueair Friend låter dig enklare förstå den luftkvalitet du andas in. Blueair
Friend är en app som visar information om din luftkvalitet.
Filtertyp
Filtermaterial
Antal filter
Material för filterram

Blueair Sense+ partikelfilter
Nonwoven PP- och PE-gradientblandfiber
samt yta av aktivt kol
2
Papper

Filteråtervinning

Plast

Mått (H x B x D)

442 x 140 x 58 mm

Ytarea per filter

3,04 m2

Använd Blueair Friend för att styra din Blueair Sense+ luftrenare med
din telefon eller smarta enhet.
Så länge du har en internetanslutning kan du kontrollera din luftrenare,
ändra dess inställningar och få varningar då det är dags att byta filter.
Använder du en Blueair Aware får du även information om luftkvalitet,
luftfuktighet samt rumstemeratur i ditt rum.
Blueair Friend ger dig snabb tillgång till luftkvalitetsdata i fler än 160
länder i realtid samt hälsoråd och tips om hur du andas friskare luft.

