
InDuct 5 000 

 
 

Beskrivelse Bruksområde 
 

• Installeres i luftekanal 

• Diskret eller skjult installasjon 

• 220 volt Installasjon 

• Indikator til UV-pære inkludert 

 
• Alle bygninger med luktproblemer, synlig røyk/ mikrober 

på overflater med eksisterende kanaler 
• Restauranter 
• Sykehus 
• Skoler 
• Flyplasser 
• Offshore industri 
• Marinefartøy 

 

Teknologien 

InDuct 5 000 reduserer lukt og synlig røyk i luften, samt mikrobepopulasjoner på overflater og i luften*, ved bruk av den 
patentsøkte ActivePure-teknologien. ActivePure består av et spesielt UV-lys og en fotokatalysator, noe som skaper en avansert 
oksideringsprosess (AOP) som inneholder flere godartede oksideringsmidler. 

 
 
 
 
 
 

 
* Vitenskapelige forsøk viser at bruk av VentiTech luftrensere i vesentlig grad reduserer 
mikrobiologisk vekst på overflater og i luften - på følgende: E-coli (tarminfeksjon), Listeria 
monocytogenes (gule Stafylokokker), Pseudomonas (jord/vann-bakterier), flere arter basiller, 
Stachybotrys (svart muggsopp), Candida albicans (gjærsopp) og MRSA-resistente bakterier. Disse 
påstandene er ikke evaluert av Helsedepartementet. Produktene er ikke ment til å diagnostisere, 
behandle eller forhindre noen sykdommer. 

 
 

Dekker fra ca. 560 m2 

Spesifikasjoner 

PRODUKTNAVN 

Elektrisk: 

InDuct 5 000 

220 V, 60 Hz ekstern strøm. 20 watt strømforbruk 

Mekanisk: Indikator for UV-pære Sikkerhetsbryter installert 

Størrelse: 21 “høy x 21” bred x 44 “dyp 

Vekt: 1 kg 

Maks. temperatur 93 °C 



 
Passer ideelt til situasjoner der det allerede eksisterer eller vil bli installert luftekanaler, og der lavt vedlikehold, ingen rensing el- 
ler diskret installasjon kan være en fordel. 

 
 
 
 
 

Installasjon: 

InDuct 5 000 kan installeres direkte i alle HVAC-systemer 
 

Hvis flere enheter installeres i samme HVAC-systemer, bør de installeres i sikk-sakk eller på avstand fra hverandre, så alle får 
direkte luftinntak. 

 

• En åpning på ca. 10 cm må kuttes inn i de eksisterende kanalene for å installere enheten. 
• Enheten skal installeres etter filteret i HVAC-systemet 
• Overflatene rundt installasjonsområdet må være rene, slik at tetnings-materialer og evt. tape får godt feste. 
• Installasjonen må utføres av HVAC-autorisert personell. 
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InDuct 5 000 


