
Vores mobile luftrensningsenhed, GeoGo Mini White 
Line, er beregnet til rensning og filtrering for støv, aero-
soler og andre partikler i luften.
Disse partikler findes ofte i tandlægeklinikker, hos fod-
terapeuter mv. og andre behandlingsrum, hvor klienter 
behandles af en eller flere personer.
Det er nødvendigt at beskytte medarbejdere og klienter 
imod støv, aerosoler og andre partikler, som kan være 
sundhedsfarlige.

De vigtigste fordele ved GeoGo Mini White Line er:

•  En lille og fleksible luftrensningsenhed med stor filter 
kapacitet.

•  Luften filtreres via et F7 filter for større partikler som 
f.eks. støv.

• Et HEPA H14 filter renser for bakterier og virus
•  Den fleksible arm muliggør placering af sugepunktet, 

lige hvor det ønskes.
•  En lang række udsugningshætter, sugespidser mv. 

sikrer sugning efter det specifikke behov.
•  De letløbende og drejbare hjul gør det nemt at hånd-

tere enheden.
•  Et potentiometer gør det nemt at justere sugestyrken.

GeoGo Mini mobil luftrensningsenhed er udstyret med 
en 0,17Kw 230V ventilator, som giver en stor luftmæng-
de, så partiklerne fanges effektivt.

COVID-19 protection
Vi anbefalder, at overholde retningslinjer fra f.eks. 
Sundhedsstyrelsen, når klienter behandles. An-
vendelse af maske, visir og beklædning som be-
skyttelse er væsentlige forholdsregler.
Som et supplement kan det være en effektiv løs-
ning, at skabe udsugning af luft tæt på patienten 
samt generel rensning og udskiftning af luften i 
lokalet. Udsugning vil reducere antallet af farlige 
partikler, som klienter og medarbejdere udsættes 
for.

Mobil luftrensningsenhed

GeoGo Mini - White Line
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Tekniske specifikationer

Model GeoGo Mini

Strøm 230 V

Output 0,17 Kw

Forbrug 1,59 A

Filter F7 / HEPA H14

Effektivitet 99,995%

Klasse H14

Vægt 55 Kg

Filterareal F7: 1.9 m³     H14: 4.3 m³

Luftmængde ø76: 240 m3/h - ø57: 130 m3/h

Støjniveau 50% = 55 dB  100% = 65dB

GeoGo Mini - White line

Varenr. Betegnelse

15-150
GeoGo Mini - White Line. Plug’n’play enhed, 
med udsugningsarm, ventilator og indbygget 
fi lter.

15-196 Filter F7 til GeoGo Mini

15-197 Filter H14 til GeoGo Mini

Bestillingstabel



HOVEDGADEN 86 • DK - 8831 LØGSTRUP • Tlf.: (+45) 8664 2211 • E-mail: salg@geovent.dk

Dimensions in mm

GeoGo Mini White Line er udstyret med en Perma ud-
sugningsarm, som anvendes hos tandlæger og dyrlæger, 
på apoteker, hospitaler, laboratorier mv.

Perma udsugningsarmen består af aluminiums rør 
og patenterede forbindelsesled i plast. Rørene har en 
anodiseret overfl ade. Udsugningsarmene kan leveres 
med en lang række forskellige kupler, tragter og sug-
espidser. Forbindelsesleddene kan fjernes, så rengørin-
gen er nemmere og mere eff ektiv.

Bemærk: I nogle situationer er recirkulation ikke lovligt.

Målskitser i mm

Model GeoGo Mini H14
H 770
H2 703
L 706
W 380

GeoGo Mini - White Line

Trykvagt og alarm

PERMA tragt


