
*Vitenskapelige forsøk viser at bruk av activeTek Environmental-luftrensere betydelig reduserer mikrobepopulasjoner på over�ater – 
inkludert, men ikke begrenset til Eschericha coli, Listeria monocytogenes, Streptococcus spp., Pseudomonas aeruginosa, Bacillus spp., 
Staphylococcus aureus, Candida albicans og S. chartarum. Disse påstandene er ikke evaluert av Helsedepartementet. Disse produktene 
er ikke ment til å diagnostisere, behandle, kurere eller forhindre noen sykdommer.
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FRESH AIR
Elektrisk 220 V, 60 Hz 50 watt

Mekanisk 400 CFM vifte, vaskbart elektrostatisk støv�lter

Kontroller
Minimale frontpanelkontroller, “bortemodus”-
funksjon med innstillbar digital tidtaker

 

Størrelse 30.5cm H x 23cm W x 30.5cm D

Vekt 7.25 kilograms

Spesi�kasjoner

Teknologien

Beskrivelse Bruksområder

FRESH AIR

•   Komplett, bærbart system med flere teknologier, 
hjemme-/kontorsystem

•  Plugges inn i vanlig 220 volts stikkontakt

•  Justerbar rensekontroll og viftehastighet

•  LCD-display som viser status for maskinen

•  Innstillinger kan gjøres med fjernkontroll

•   Til fjerning eller reduksjon av typisk innendørs luftforurensning som:
 synlig røyk, lukt og mikrober på overflater*

•  Klasserom

•  Pleiehjem

•  Lobbyer og venterom

Dekker  
280 m2

Generert Ozon
0-360 mg/time

Bærbart hjemme-/kontorsystem

Fresh Air reduserer lukt og synlig røyk fra luften og mikrobepopulasjoner på overflater*, 
som ofte finnes i vanlige hjem eller kontorlokaler. Fresh Air bruker også ioniseringsnål, 
pulserende negativ/positiv ionfeltgenerator, luftrenser med koronautladning og den patenterte 
ActivePure-teknologien, som består av et spesielt UV-lys og en fotokatalysator, noe som skaper 
en oksideringsplasma (AOP) som inneholder flere godartede oksideringsmidler. Produktet bruker
ikke filtrering som rensemetode.

 

•  Barnehager

•  kontorer



Fresh Air passer ideelt til alle innendørsområder der det bor folk, hvor luftforurensning er en 
utfordring, og hvor det er en fordel at man slipper å installere noe, samtidig som maskinen
har �ernkontroll, for lett betjening.

 

Liste over bruksområder

•  Bolighus

•  Leiligheter 

•  Kontorer

•  Dyreklinikker

•  Frisør

•  Lobbyer og resepsjoner

•  Klasserom

•  Pleiehjem

Installasjon:

Ved bruk av passende bølgelengder av lys i ActivePure-cellen, har activTek Environmental utviklet et 
høyeffektivt system som benytter bakteriedrepende UV-lys. UVX er en bølgelengde som faller mellom 
synlig UV-lys og usynlige røntgenstråler i lysspekteret, og bruker samme oksiderings- og
 ioniseringsegenskaper som naturlig sollys. ActivePure ble skapt ved å kombinere disse ioniserende 
egenskapene og kombinere dem med de fotokatalytiske reaksjonene i visse sjeldne og edle metaller. 
Denne innovative bruken av lys er det som hjelper til å gjøre ActivePure så effektiv.

Høyintensitets UVX-lampe

Proprietær patentsøkt hydrofilisk 
edelmetallcoating

Spesiallaget gitter

Hydrert coating

Superoksydioner

Hydroperoksyder

Bakteriedrepende 254 nm hv UVX-lys

”Renseplasma”

Din QuestUnited forhandler:

•  Barnehager
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