
 

 

 

 

Beskrivning 3D-luftfuktare för Norden, Sweden: 

Välkommen till 3D-luftfuktare!  

Denna rumsluftfuktare, med öppen 3D-avdunstningsyta, styrs 

kontinuerligt. Fuktningsmetoden helt utan el är 

världsunik! 

Intervallstyrningen, vår patenterade "stop-and-go-funktion" (se nedan), 

är extremt tyst. Den möjliggör en effektiv kalkurskiljning och 

bekämpning av bakterier för en naturlig och ekologisk luftbefuktning. 

Tack vare användningen av förnyelsebara råvaror är även typen av 

luftfuktare ekologisk!  

Den tredimensionella ytan ger ett "top-down-luftflöde". Luften sugs 

dammfritt från innertaket och trycks med maximal effekt nedåt. Detta 

ger en hög verkningsgrad, dvs. en hög användbar effekt. Därför måste 

apparaten hänga på väggen. Denna process styrs utan elektricitet.  Tack vare 

väggmonteringen finns det mer fri golvyta (för barn och vuxna). 

Finns sedan 2002! 

3D-luftfuktare består av: 

• en teknisk-fysikalisk basenhet 

• en dunstningsaffisch, som finns i olika utföranden 

• kalkavskiljare (5 st per förpackning). 

Dessa tre komponenter fungerar tillsammans perfekt och är samjusterade. 

 

 



 

 

Teknisk-fysikaliska egenheter hos 3D-luftfuktarna: 

• 3D-prestanda: genom den tredimensionella ytan, absorberar luften en stor mängd fukt 

samtidigt. Beroende på den aktuella luftfuktigheten flyter den långsammare eller snabbare, 

"top-down", ut ur rumsfuktaren. Luftfuktighet som flyter neråt möjliggör en hög grad av 

effektivitet, vilket indikerar den långa tiden i rummet!.  

• Hygien: För att säkerställa en ren avdunstning, sköljs avdunstningsaffischen ovanifrån 

med färskvatten. Så snart ytan är genomvåt, tillförs inget mer vatten. Detta avbrott används nu 

för att förånga det tillförda vattnet. Behållare som används för fördelning av vattnet töms. 

Denna "stop-and-go-verksamhet" undertrycker bakteriebildning. Se även "Necono AG, idé och 

filosofi" och "3D-luftfuktare, teknisk specifikation"! 

• Utan el: Necono AG sökte en metod för fuktning utan ström. Till det har vi utvecklat 

"hydro-pneumatisk styrning". Denna växlar de ovan beskrivna processerna utan ström. 

Fördelarna är många: Inget snubblande över kablar eller apparaten; en miljö utan 

elektromagnetisk förorening; den bevarar fri golvyta för barn och vuxna, etc. Den energi som 

erhålls från den varma luften kan kännas direkt under apparaten. Där kan en något kyld luft 

kännas. Detta är också drivenheten för luftcirkulationen. 

• Sofistikerad kontroll: Nämnda "hydro-pneumatiska styrning" är patenterad. Den 

undersöker om det finns vatten i systemet. Om inte, kan luft strömma in i tanken och därmed 

driva ut vatten. När tillräckligt med vatten har flutit in, stoppas tillflödet igen. Denna "stop-and-

go-funktion" anpassar sig automatiskt till luftfuktigheten - långsamt vid hög, snabbare vid låg 

luftfuktighet. 

Låt oss gå till 3D-luftfuktaren! 

 

Effekt: 

Fuktning av upp till 450 m3 luft per dag av mellan 28 och 52 % fuktighet, vid 20°C (motsvarar 1,9 

liter vattenförbrukning = 4,2 gr/m3). Verkningsgraden är 100 %, verkningsfaktorn hos den 

nedåtcirkulerande fukten är 2 (detta är i förhållande till konventionella apparater). 

Enkel montering: 
Apparaten hängs upp på väggen med en med plugg och skruv. En stadig installation är viktig. 

Skruven får dras åt hårt. 

Vattentank: Vatteninnehåll 3. liter, räcker i genomsnitt 1 1/2 dagar. Den rundade designen 

gör att vattnet kan rinna ut helt. Det återstående vattnet kan överföra bakterier till det nyfyllda 

vattnet. Dessutom blir det möjligt med en bra, enkel rengöring. Det är viktigt att som rengöring 



 

 

kunna skrubba behållaren. Sköljning räcker inte, även om man tror att behållaren är ren. I 

vattentanken kommer inga kalkrester vara synliga. 3D-luftfuktare som helhet har utformats för 

en grundlig och enkel rengöring. Detta är viktigt för en hälsosam luftfuktning. 

Kalkavskiljare: Kalkavskiljaren ska bytas en gång i månaden  vid användning av normalt 

kranvatten. Det finns regionala skillnader. 

 

Affischer (Poster): De byts i genomsnitt en gång per säsong (apparat, noggrant rengjort i 

början av säsongen)! 

"For ever young" Ändra ditt motiv från barndesign och när du blir äldre till den färgstarka eller 

neutrala dekoren. 3D-luftfuktare följer dig genom varje skede i livet. Vilken design skall det vara 

för dig?   

I butiken hittar du ett urval som gör att du kan vara kreativ (på engelska). 


