
Genano® 525

Vie ilmanpuhdistuksen uuteen aikaan

Kotimainen Genano Oy on kehittänyt 

ennennäkemättömän huippuluokan ilman

puhdistimen.

Uuden Genano 525 ilmanpuhdistimen 

monipuoliset asetukset, mahdollisuus etä

hallintaan ja automaattiset hälytykset tekevät 

käytöstä helppoa ja vaivatonta. Käyttö 

tapahtuu joko laitteen kosketusnäytön avulla 

tai etänä ylläpidon tietokoneelta.

Laite käyttää Genanoteknologiaa, joka 

 puhdistaa ilman tutkitusti jopa kolmen 

nanometrin kokoisista hiukkasista,

 tappaa mikrobit, kuten virukset ja bakteerit, 

 sekä poistaa ilmasta kaasuja ja hajuja.

Genano 525:n ulkomuoto on tunnetun 

suomalaismuotoilija Harri Koskisen käsialaa.

Lue lisää laitteen ominaisuuksista  » » » 

Design by Harri Koskinen

Uusi 
huippuluokan

 ilmanpuhdistin
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Genano 525 tuottaa enemmän puhdasta ilmaa kuin yksikään 
ilmanpuhdistimemme aikaisemmin. Se on nykyaikainen ja ominaisuuksiltaan 
hyvin monipuolinen ilmanpuhdistin.

Mukautuu tarpeisiisi

Genano 525 on nykyaikainen ja hyvin 

monipuolinen ilmanpuhdistin.

Portaattoman säädön ansiosta se soveltuu 

kooltaan monenlaisiin tiloihin.

Automaattinen viikkoohjelma hoitaa 

tehonvaihdokset puolestasi, oman 

aikataulusi mukaan.

Ylläpito voi hallita ilmanpuhdistimia 

etäyhteydellä, oman tietokoneen kautta.

Hälytykset voidaan lähettää suoraan 

ylläpidon puhelimeen, jolloin tarve 

käydä tarkistamassa laitteita ja käyttäjien 

yhteydenotot vähenevät.

Ilmanpuhdistimen käyttöoikeuksia voi

daan hallita niin, että esim. lapset eivät 

pääse muuttamaan laitteen asetuksia.

Huippumäärä puhdasta ilmaa

Genano 525 tuottaa enemmän puhdasta 

ilmaa kuin yksikään ilmanpuhdistimemme 

aikaisemmin, jopa 500 kuutiota tunnissa.

Samanaikaisesti olemme pystyneet vähen

tämään laitteen tuottamaa ääntä. Eli 

saat entistä enemmän puhdasta ilmaa – 

hiljaisemmin. Näin laitetta voidaan käyttää 

pienemmissäkin tiloissa.

Suomalaista muotoilua

Genano 525 ilmanpuhdistimen muotoilu 

on Harri Koskisen käsialaa. Hän on yksi 

tunnetuimpia suomalaisia muotoilijoita. 

Harri Koskisen tyyli on pohjoismaisen 

pelkistettyä ja ajatonta. Hänen suunnit

telemansa tuotteet ovat herättäneet laajaa 

kansainvälistä huomiota ja keränneet useita 

palkintoja.

 

 

 

 

 

max. 500 m3/h 

250 m2 asti* 

> 0,003 µm 

99,5 % 

Vakiona: 800 g aktiivihiili, 60 mm 

600 x 600 x 1630

91 kg

Maalattu sinkitty teräs

200–240 V, 50/60 Hz

90–260 W

+5...+60 °C

30–42 L
pA

 (dBa)

Automaattinen

Vapaasti seisova

Portaattomasti säädettävissä

Suomi

Genano® 525

Puhdistuskapasiteetti 

Huonekokosuositus

Hiukkaskoon suodatus 

Puhdistustehokkuus

Kaasujenpoisto

Mitat (l x s x k mm)

Paino

Kuori

Käyttöjännite

Sähkön kulutus

Käyttölämpötila

Äänitaso

Pesu

Asennus

Puhaltimen teho

Valmistusmaa

Tekniset tiedot

*Optimaalisissa olosuhteissa. Asiantuntijamme käyvät aina paikan 

päällä kartoittamassa tilat, joihin ilmanpuhdistimet ovat tulossa. Näin 

takaamme, että ilmanvaihto, tilojen rakenteelliset ratkaisut ja laitteiden 

sijoittelu pelaavat yhteen parhaalla mahdollisella tavalla.


