
-PLASMAFILTER

-Den bästa lösningen för luftrening i ditt kök, när du inte
har möjlighet att ansluta till en ventilationskanal.
 
                                                                                   Säljs i kombination med Tovencos köksfläktar



Plasmafilter är den mest effektiva metoden för 
luftrening med upp till 98% luktreduktion i köket. 
Plasmafiltret reducerar bakterier, virus, allergener, cigarettrök 
etc. 

Reningsmetoden har sedan många år använts i professionella 
kök, restaurangkedjor och i livsmedelstillverkning för att 
eliminera lukt. 
Plasmafiltret påverkar inte fläktens ljudnivå nämnvärt, 
vilket skiljer sig från traditionella kolfilter.
Säljs i kombination med Tovencos köksfläktar.
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Plasma är en kemisk process som ändrar molekylkompositionen 
med en effektiv och säker elektrisk process. Det finns ingen 
tillsatt kemikalie, processen renar bara luften du andas in.

Före filter Kemisk reaktion   Aktivt kol

Elektriska urladdningar delar upp molekylerna

Partiklar

Luktmolekyler, sporer, 
bakterier, virus, 
bakterier etc.
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Tovenco Plasmafilter - En ny funktion till din köksfläkt

Plasmafiltret fungerar oberoende men i perfekt harmoni med 
spiskåpan, tack vare den integrerade luftsensorn som ser till att 
plasmafiltret bara jobbar när fläkten är på. 
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Tovenco plasmafilter:
Plasma Tovenco 650/150
Art. nr: 140900
Höjd: 240 mm
Diameter: Ø 150 mm
Anslutning: Ø 120 mm
Netto vikt: 1 kg
Passar till: Köksfläkt med smalare skorstensbredd 
från 17x17cm eller mer.

Plasma Tovenco 1000/210
Art.nr: 140920
Höjd: 270 mm
Diameter: Ø 210 mm
Anslutning: Ø 150 mm
Netto vikt: 2 kg
Passar till: Köksfläkt med skorstensbredd från 25x25 
cm eller mer                          5



FÖRORENAD LUFT IN

REN LUFT UT

Plasmafiltren monteras på ovansidan av motorn. 
Den integrerade sensorn slår PÅ/AV plasmafiltret automatiskt.
Plasmafiltret har en strömförbrukning (0,5W i standby-läge) och
10W vid driftläge.
Plasmafiltret har en livslängd på ca 10 år.
Tovenco optimerar luftflödet i kåpan så den passar just ditt kök.
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Varför Tovenco Plasmafilter?

Användarvänliga
* Enkel installation
* Kan användas med samtliga av Tovencos fläktar
* Inget underhåll krävs
* Självrengörande

  Förbättrar inneklimatet
* Eliminerar upp till 98% av allt lukt
* Eliminering av virus, pollen, bakterier samt tobaksrök

  Energieffektiva
* Låg energiförbrukning
* Automatisk AV/PÅ funktion
* Lång livslängd ca 10 år

   Kvalité
* VDE certifierade
* IUTA certifierade
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