
AstroPure 2000 - selvstændige recirkulations- og 
undertryks enheder til områder, hvor der er behov for 
yderligere, ekstra høj filtreringspræstation. 
 

Filtreringsløsninger med høj 
renhedsgrad
Selvstændige HEPA filtreringsenheder



AstroPure
LUFTRENSNINGSSYSTEM

Produktbeskrivelse

Funktioner og Fordele

• Egnet til indendørs og beskyttet udendørsinstallation
• Kombinerer HEPA filtre og valgfri bakteriedræbende UV-bestråling (UVGI)
• Designet med indbygget blæser med hastighedskontrol (elektrisk kommuteret) 

og filterkombinationer for at imødekomme særlige anvendelseskrav. 
• Isoleret dobbeltvægskonstruktion der sikrer en meget stille drift
• Nem installation, drift og vedligeholdelse i et komplet selvstændigt system
• Bevægelig bakke giver nem adgang til og udskiftning af filtre
• CE-mærkning, VDI 6022 design 

Tekniske oplysninger
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Anvendelse

Erhvervsbygninger Sundhedssektor Butikker og 
indkøbscentre

Skoler og 
universiteter

AstroPure er en komplet selvstændig recirkulations- og 
undertryks enhed til områder, hvor der er behov for 
yderligere, ekstra høj filtreringspræstation og beskyttelse mod 
enhver form for kontaminering, herunder vira. 

AstroPure, der også kan anvendes som en undertryksenhed, 
kan kombineres med den avancerede HEPA filtrering med 
valgfri bakteriedræbende UV-bestråling (UVGI), for at sikre 
komplette renluftsløsninger der opfylder gældende 
retningslinjer som foreksempel VDI 6022.
Takket være den isolerede dobbeltvægskonstruktion der 
sikrer en meget stille drift, er den perfekt til indendørsbrug, 
bl.a på kontorer, skoler, sundhedsinstitutioner eller hoteller. 
Det er det også muligt at anvende enheden udendørs ved 
brug af en forbindelsesledning.

AstroPure fås i to ekspansions setups der muliggør 
luftstrømme fra 2.000 m³/h. Sammen med muligheden for 
forskellige filterkombinationer og variation af valgfrie ekstra 
funktioner, giver AstroPure den største fleksibilitet til at 
imødekomme kundernes specifikke krav for anvendelse. 

Enheden indeholder en højtydende indkapslet AAF-optimeret 
direkte drevet bagudkrummet EC blæser/motor-kombination 
med variabel hastighed og kontroller, der er CE-mærket. 

Plug & Play Design

For at sikre økonomisk og nem installation er AstroPure 
designet som Plug & Play, så der kræves ingen tilpasninger 
hos kunden. Bare installer de udvalgte luftfiltre og udskift 
dem når valgt tryktab er opnået.

Vedligeholdelse er lige så nem som installation. Design af den 
bevægelige bakke giver nem adgang til og vedligeholdelse af 
blæseren. Instrumentpanelet er let tilgængeligt og sikrer nem 
adgang til og service af målere, driftsafbrydelse og 
hastighedskontrol. 

Type Designets luftstrømn-
ingshastighed

Dimensioner (Bredde 
x Længde x Højde)

Luftindtag/udtag* Enhedens 
vægt*

m3/h mm m kg

AstroPure 2000 2000 770x720x1628* OD250 / 300x200 150*

*afhængig af opsætningen

Filterkonfiguration 

Strømforbrug og ydelsesdetaljer

Forfilter 
dimensioner

Nominel 
luftstrømning-

shastighed

HEPA filter 
dimensioner 

Nominel 
luftstrømning-

shastighed

UV-C lampe 
specifikation

mm m3/h mm m3/h

AstroPure 2000 592x592x45 3400 610x610x292 3400 450xOD26mm G13

Type Blæser SPL / dB UV-bestrålingsenhed / 
W

AstroPure 2000 0,5 KW 1PH 230V 50 / 60Hz 35-52 25

  

Enhedens dimensioner

Hotel- og 
restaurations-
branchen



AstroPure anvendes til at suge kontamineret luft ud af et rum 
igennem et HEPA filter inden den frigives til udendørs 
omgivelser.
Undertrykket i et rum forhindrer spredningen af vira til andre 
rum, områder og omgivelser. 
Anbefales stærkt til at forbedre IAQ ved at recirkulere 
indendørsluft og dermed sikre bedre helbred og komfort. 
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 Konstruktion Isoleret dobbeltvægskonstruktion

 Strømforsyning Enkeltfaset 200-277 VAC, 50/60 Hz

Anbefalet drifts-luftsstrøm 2.000 m³/h

Blæsertype Bagover bueformet EC centrifugal blæser med enkelt indtag 

Forfilter RedPleat, ISO Course - 70%, papramme (ISO16890)

Hovedfilter MEGAcel I H14 HEPA membranfilter, metalramme (EN 1822)
AstroCel III H14 HEPA filter, metalramme (EN1822)

Luftindtag Indtagsgitter eller indtagskanal

Luftudtag Udtagsgitter eller udtagskanal (cirkulær/rektangulær) 

Opstilling 4 x ruller til nem håndtering

Tilladte driftsbetingelser 0 – 50° C, H0 tørt miljø, omgivende luft ≤ 95% rH

Valgfri UV lampeEnhedens kontrolvalgmuligheder

Den intelligent konstruerede enhed 
dræber patogener samt opretholder 
en høj filtreringsydelse. Den valgfrie 
fluorescerende UV-C-bestrålingsenhed 
udstråler 255 nm bakteriedræbende 
bølgelængde, hvilket reducerer 
Ozon-produktionen, der forårsager 
hurtigere nedbrydning af filtre, samtidig 
med at den opretholder et passende 
miljø for neutralisering af bakterier og 
vira. Installation af en UV-lampe sikrer 
en større bakteriedræbende effekt 
uden at påvirke filtrerets effektivitet. 

Blæser/motor kombination

AstroPure indeholder en højtydende 
indkapslet, direkte drevet bagudkrummet 
blæser/motor-kombination. Den 
specialiserede elektroniske 
kommutationsmotor tillader variabel 
hastighedskontrol ved hjælp af 
Potentiometer. Hele sektionen er 
monteret på den bevægelig bakke der 
giver nem adgang til vedligeholdelse af 
blæseren. 

På AstroPures forside er der, som 
standard, monteret kontrollys for at 
indikere de nødvendige skift af 
forfilter eller HEPA filter. Tænding/
slukning af enheden såvel som 
hastighedskontrol foretages via 
integrerede drejeknapper. Alternativt, 
kan AstroPure leveres med en fuldt 
digitalt LCD Display, der erstatter 
kontrollys- og drejeknapper. 
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Meget tilpasningsegnet

Luftudtagsgitter

Blæser / Motorenhed

HEPA Filter

Forfilter

Kontrolpanel indikerer skift af filter, 
hastighedskontrol og tænd/sluk kontakt

UV lampe

4-rulle base

Standard konfigurationer

TILGÆNGELIG SOM RECIRKULATIONS- ELLER UNDERTRYKSENHED

Renluftsforsyningsmuligheder

A

B

C

D

E

F

G

Nem filterinstallation 
og vedligeholdelse

Låsesystemets unikke design er 
udviklet til at tage forskellige AAF for- 
og hovedfiltre og sikrer herved nem 
installation og filter skift. 
Vedligeholdelse udføres på bagsiden. 

D
FBA

E

D D

Forfilter valgmuligheder Luftforsyningsvalgmuligheder

I standardopsætningen er AstroPure 
udstyret med RedPleat forfilter med 
ISO Course - 70 %. Derudover kan 
enheden også udstyres med RedPleat 
Carb forfilter med ISO Course - 65 %, 
inkl. aktivt kul til yderligere kontrol af 
ubehagelige lugte i rummet. 

Når AstroPure anvendes som 
recirkulationsenhed, bliver den 
rensede luft frigivet via et perforeret 
indblæsnings rist på toppen af 
enheden i rummet. Alternativt kan 
luftudtaget designes så AstroPure 
enheden kan tilsluttes 
ventilationskanalerne. 

EC

Bemærk: Bestemte anbefalinger til forfilter og hovedfilter bliver leveret fra sag til 
sag afhængigt af lokale betingelser. 

B

D D

A

C

I standardkonfigurationen leveres 
AstroPure med overflade af 
galvaniseret stål. 
 Alternativt, kan udstyret leveres 
også pulvermalet (all RAL) til en 
glidende integration i eksisterende 
interiør.



Forfiltre
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Hovedfiltre

Filteranbefalinger
SIKRER HØJTYDENDE 2-FASE FILTRERING

Standardinstallationen inkluderer en ISO Course -70 % forfilter, der sikrer de lavest mulige ejeromkostninger med 
lavere modstand, længere filter holdbarhed og beskyttelse af det installerede HEPA filter. 

HEPA filteret indeholder eFRM filtreringsmedie der kombinerer ultrahøj effektivitet og partikelbelastning, der kan fjerne 99.99% 
støv, pollen, svampe, bakterier, vira, og andre luftbårne partikler i størrelse på 0.3 mikrons eller over. 

Effektiv kontrol af aerosoler*

*Kontakt AAF for at modtage den samlede publikation om reduktion af luftbårne bærere af vira i jeres 
bygninger. 
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AAF FILTRE HAR VIST SIG AT VÆRE EFFEKTIVE 
TIL AT REDUCERE LUFTBÅRNE VIRALE BÆRERE

Ifølge den seneste videnskabelige rapport fra Verdens 
Sundhedsorganisationen (WHO) om transmissionen af 
SARS-CoV-2, er der fundet overvældende bevis for at 
aerosoler har en vigtig, hvis ikke en afgørende, rolle i 
spredningen af SARS-CoV-2 virus. 

Generelt, i modsætning til den overordnede diskussion om 
SARS-CoV-2 virus, er luftfiltre den foretrukne mulighed for 
effektiv bekæmpelse af vira på grund af deres evne til at 
kontrollere aerosoler i luften. Dette har været genstand for 
forskning i mange år og er blevet bekræftet i adskillige studier. 
 
Konklusion: Kontrol eller inddæmning af aerosoler 
med effektiv filtrering er ensbetydende med 
inddæmningen af vira i luften, hvilket resulterer i 
reduktion af COVID19 infektionsrisici.
 
Formålet med denne artikel er at bidrage til bedre forståelse 
af aerosoler og deres egenskaber, samt give beviser på at det 
rette valg af filter er vigtig for at reducere infektionsrisikoen 
forårsaget af virusbelastet luft. 

Egenskaber af aerosoler

Generelt er en aerosol defineret som et suspensionssystem 
af faste eller flydende partikler i en gas. En aerosol indeholder 
både partikler og den suspenderende gas, der ofte er luft. 
Aerosoler er typisk klassificeret efter deres fysiske form og 
hvordan de opstår. Dampe, dis, røg, smog, dieselsod eller 
tåge er typiske eksempler. 
 
Diameteren af aerosolpartikler har en størrelse på mellem 
0,01 µm og 10 μm. Partikelstørrelsen er ofte bestemt af 
processen der genererer partiklen. F.eks. er størrelsen af 
udstødningspartikler mellem 0,01-0,05 µm, men de vil 
sandsynligvis kombineres med hinanden (agglomerere) og 
dermed danne større partikler. Individuelle aerosolpartikler 
kan derfor ikke ses med det blotte øje. Aerosolpartikler i luften 
kan kun ses i koncentrationer der, afhængigt af 
partikelstørrelsen, overstiger 10.000 til 100.000 partikler per 
kubikcentimeter. Alle akkumulationer af aerosoler i luften 
hvortil enten svampe, bakterier, pollen eller vira ophobes 
kaldes bioaerosoler. 

Aerosoler, hvortil SARS-CoV-2 virus er bundet til, skal 
derfor betegnes som bioaerosoler. 

Sammenhæng mellem aerosoler og vira

I øjeblikket undersøges det intensivt hvordan Corona-virus 
spredes enten primært via dråbeinfektion eller snarere via 
aerosoler i den luft vi indånder. Når en Corona-patient hoster, 
taler eller nyser, skabes der en lang ståle af dråber og 
aerosoler i forskellige størrelser, der spredes i luften i rummet.  
Alle disse dråber og aerosoler i forskellige størrelser kan 
potentielt indeholde vira, fordi vira har en tendens til at klæbe 
sig til større partikler. 

Billede 1: Sammenligning af størrelser af faste og 
gasformige stoffer i omgivende luft
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RedPleat

• ISO 16890: ISO Course - 70%
• Lavtryksfald
• Høj støvkapacitet (DHC)
• Tilgængelige med antimikrobielt behandlet 

medie (RedPleat ULTRA)

RedPleat Carb

• ISO 16890: ISO Course - 65%
• Lavtryksfald
• Høj støvkapacitet (DHC)
• Effektiv fjernelse af ubehagelige lugte

• H14 filtrerings effektivitet iflg.EN 1822
• eFRM medie kombinerer ultrahøj effektivitet 

med det lavest mulige trykfald
• Høj modstandsdygtighed mod korrosive 

miljøer (syrer, baser og organiske stoffer)
• Ingen bor-udgasning (hvad er det?)
• Kompatibel med DPC-testmetoder 

(Discrete Particle Counter)

MEGAcel   I eFRM

• H14 filtrerings effektivitet iflg.EN 1822
• V-formet filterkonfiguration, kombineret 

med mikroglasmedier, giver højere 
strømning og det lavest mulige trykfald 
sammenlignet med traditionelle boksfor-
mede HEPA filtre. 

• Anvender højtydende mikroglasmedier for 
at sikre højeffektiv fjernelse af partikler

• Kompatibel med DPC-testmetoder 
(Discrete Particle Counter) og fotometriske 
testmetoder alt efter adgangsforhold og 
instrumentering

AstroCel   IIIRR

Bemærk: Bestemte anbefalinger til forfilter og hovedfilter bliver leveret 
fra sag til sag afhængigt af lokale betingelser. 
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AAF/Dinair APS

Vallensbækvej 63.1

2625 Vallensbæk

Denmark

+45 70260166

AAF er verdens største producent af luftfiltrering-
sløsninger med produktions-, lager-, og distri-
butionsfaciliteter i 22 lande på fire kontinenter. 
Med globalt hovedsæde i Louisville, Kentucky, 
forpligter AAF sig til at beskytte mennesker, 
processer og systemer ved at udvikle og produc-
ere den højeste kvalitets luftfiltre, filtreringsudstyr 
samt dertilhørende indkapslinger og hardware. 
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