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FILTER FÖR LUFT-LUFTVÄRMEPUMPAR 
För ett bättre inomhusklimat



Har du problem med odörer hemma, då hjälper deodoriserande filter 
dig. Katalysatorn i det deodoriserande filtret förändrar de luktande 
komponenterna och levererar snabbt friskare luft till ditt rum.

Plasma Quad Plus är ett elektrostatisktfilter med aktiv filtrering och 
är bland det bästa filtret du kan få. Avancerad plasmateknik ligger 
bakom filtrets förmåga att neutralisera virus, bakterier, allergener, 
mögelsporer samt dålig lukt. Återstående partiklar till exempel 
damm och skadliga PM2,5 som finns i utomhusluften, absorberas 
istället direkt av filtret tack vare den elektrostatiska laddningen.

Silverjoniserat luftreningsfilter är lite förenklat beskrivet en fiberduk 
i två lager och tekniken bygger på passiv filtrering. Ett av lagren 
fångar upp pollen, mögelsporer, allergener och damm på storlekar 
kring 10–100 μm. Det andra lagret innehåller bakteriedödande 
silverjoner som neutraliserar bakterier och viruspartiklar mycket 
effektivt. 

Våra luftreningsfilter ger bra effekt mot bakterier, mögelsporer 
och har även en deodoriserande effekt. Filtrets tredimensionella  
yta utvidgar ”fångstarean” och bidrar till bättre 
dammuppsamlingsprestanda än konventionella filter. 

ARTIKELBENÄMNING FILTER FÖR MODELL INTERVALL UTBYTE INTERVALL RENGÖRING

MAC-2320FT-E Anti-allergen enzymfilter MSZ-SF 1 år 3 månader

MAC-2330FT-E Elektrostatiskt anti-allergenfilter MSZ-FH 1 år 1 månad

MAC-2370FT-E Silverjoniserat luftreningsfilter
MSZ-FT /  EF / AP / SF / MLZ-KP / 

MFZ-KJ / KW
1 år 1 månad

MAC-2390FT-E Silverjoniserat luftreningsfilter MSZ-LN 1 år 1 månad

MAC-3000FT-E Deodoriserande filter MSZ-FH Vid behov 3 månader

MAC-3010FT-E Deodoriserande filter MSZ-LN / RW Vid behov 3 månader

Luftreningsfilter Luftreningsfilter - Byts normalt ej Varannan vecka

Plasma Quad Plus Plasma Quad Plus - Byts normalt ej 3 månader

DEODORISERANDE FILTER

PLASMA QUAD PLUS

LUFTRENINGSFILTER

SILVERJONISERAT LUFTRENINGSFILTER

Med ett bra kvalitetsfilter får du en renare inomhusluft. 
För att du ska få bästa effekt av din luftvärmepump 
och för att den ska hålla länge är det viktigt att 
rengöra både maskinen och filtren regelbundet. 

Olika filter håller olika länge, bland annat beroende på 
vilken modell på luftvärmepump du har, hur mycket du 
eldar inomhus, om du har husdjur och så vidare. Lider 
du av pollenallergi är det säkrast att byta filter både 
före och efter pollensäsongen!
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