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mac 500

Bättre luftmiljö i kylrummet
Dålig luft i ett kylrum där grönsaker och andra färska pro-
dukter förvaras påverkar kvalitet och hållbarhet negativt. 
Obehagliga lukter kan dessutom i sig själv få produkter-
na att uppfattas som obehagliga. 
MAC 500s teknologi reducerar mögel, mikroorganismer 
och obehaglig lukt. Vetenskapliga undersökningar har på-
visat den positiva effekten av UV-C-teknologi i miljöer där 
färska råvaror och produkter förvaras. Undersökningen 
var baserad på lagerrum på en storlek upp till 15m2 och 
resultatet var en förlängning av livstiden på hela 2-3 veckor.  
Resultaten var entydiga och påvisade en stor reduktion 
både av bakteriell tillväxt och i totalt antal bakterier.

MAC 500 kan användas överallt
MAC500 kan inte bara förbättra luftkvaliteten i kylrum 
utan kan också förbättra luften i alla de lokaler där 
människor vistas dagligen. Eftersom MAC 500 reduce-
rar mängden bakterier, svamp och virus så är luftrenaren 
också lämplig i bakteriebelastade miljöer.

Lukt kan vara svårt att bli kvitt
Även om ett rum är nedkylt så kan det vara svårt att hålla 
alla luktgener borta. Använder du MAC 500 så kan du 
permanent lösa luktproblem av alla tänkbara typer -  och 

detta utan att använda kemikalier. Lukten kommer 
inte tillbaka såvida inte föroreningskällan fortfa-

rande är kvar.

DÅLIG LUKT I kylrummet?

100% miljövänlig lösning

GOD OCH REN LUKT MED Mac 500 UTAN KEMIKALIER

Tekniska data mac 500      

UV lampa 1x8 w 
Driftstid 8000 timmar
Spänning 230V 
Förbrukning 25 w 
Rumvolym 60 m3 
LxBxH 310x90x90mm

JIMCO AS mottog år 2000 EU:s Miljöpris i kategorin 
”Renare Teknologi“ tack vare sina luftreningssystem. 

Lätt att installera
Kräver ingen speciell installation. MAC 500 skall placeras 
högt i rummet, förslagsvis på en hylla, en vägg eller i taket. 
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