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 DYGNET RUNT!
ÅRET RUNT!  

HyGenikx bekämpar virus och bakterier 
och täcker ett område på 30kvm. 

Hela dagen, året om!
Två skruv i väggen är allt som behövs!

www.bioberga.se
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Var kan enheten användas?

Hur installerar jag en enhet?
Svar: Fullständiga instruktioner tillhandahålls. Enheterna ska alltid installeras vertikalt på vägg med 2 skruv 
(logotypen och kabeln upptill) på enheten på en höjd av minst 1,8 meter. Luft cirkuleras genom området genom 
termisk konvention och felaktig installation minskar prestandan.

Mått: 400 x 135 x 110mm EG-försäkran om överensstämmelse CE-märke Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU 
EN 60335-1:2012 + A13:2017 EN 60335-2-59:2003 + A1:2006 + A2:2009 EN 62233:2008 Klass 1 certifierad för 
elektrisk isolering Konstruerad och tillverkad enligt EUOTA krav **Validerat av ALS Life Sciences Europe

Enheter tar också bort 
dålig lukt!
I stället för att maskera 
dofter tar enheten bort 
dålig lukt genom att ta 
bort de mikroorganismer 
som oftast är orsaken 
till att odörer uppstår.

Förutom odörer, vilka mikroorganismer 
reduceras med denna teknik?
Svar: Bakterier, virus, mögel och svamp. 
Framför allt Listeria, E coli, Staphylococcus 
aureus, Staphylococcus epidermis, 
Aspergillus Fumigatus, MS-2 Coliphage, 
MRSA och Clostridium difficile.

Kommer HyGenikx att minska antalet 
bakterier på väggar och ytor eller bara i 
luften?
Svar: Luftrengöringen fungerar varhelst luft 
kan nå, även väggar och ytor.

Är enheten farligt?
Svar: Den unika kombinationen av teknik 
som används garanterar att både uppnå 
resultat och vara helt driftsäker, i vilket fall 
faller ozonnivåerna under de lägsta 
internationella säkerhetsnivåer som gäller 
över hela världen. Detta har verifierats med 
ozonmätningar på plats för alla 
enhetsvariationer och genom oberoende 
laboratorietester utförda av ”Odournet”
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