
 

 

Beskrivelse Bruksområde 

• Komplett, bærbart system med flere renseteknologier. 

• Plugges inn i en vanlig 220 V stikkontakt. 

• Innstillinger kan gjøres med fjernkontroll. 

• Justerbar rensekontroll og viftehastighet. 

• LCD-display som viser status på maskinen. 

• Reduksjon av innendørs luftforurensning over tid som: 

Synlig røyk, lukt og mikrober på overflater og i luften. 

• Kontorlokaler 

• Sykehjem 

• Eneboliger 

• Barnehager 

• Mindre butikklokaler 

• Skoler 

• Passivhus 

• Legekontor 

• Tannlegekontor 

• Møterom 

• Frisør 

• Resepsjon 

• osv. 

 

Teknologien 
 

AP 3 000 II reduserer lukt og synlig røyk fra luften over 
tid, samt mikrobepopulasjoner på overflater som ofte 
finnes i vanlige hjem eller kontorlokaler. AP 3000 II 
bruker også ioniseringsnål, pulserende negativ/positiv 
ionfeltgenerator samt den patenterte ActivePure-
teknologien. 

Den består av et spesielt UV-lys og en fotokatalysator - noe 
som skaper et oksideringsplasma (AOP) som inneholder flere 
vennlige oksideringsprosesser. Produktet bruker ikke filter som 
rensemetode, noe som gjør vedlikehold relativ enkelt. 

 
 
 
 

* 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. 

 
 

 

 

PRODUKTNAVN 

Elektrisk: 

Mekanisk: 

Størrelse: 

Vekt: 

AP 3 000 II 

100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm. 

400 CFM vifte 

31 “høy x 23” bred x 31 “dyp 

6 kg 

70 watt strømforbruk 

Vaskbart elektrostatisk støvfilter 

AP 3 000 II 
Luftbehandlings-system 
Ca. 280 m2 

Spesifikasjoner 



 
 

 

Enhetens egenskaper: 
 

• 100 % Ozonfri 

• Eksklusiv ActivePure® Teknologi 

• Fem hastigheter på vifte 

• Justerbar renseeffekt 

• LCD-skjerm 

• Vedlikeholdspåminnelser 

• Fjernkontroll 

• Vaskbar bakskjerm 

• Utskiftbare RCI celler 

• Avtakbart frontdeksel 
 

 

Installasjon: 

 

Maskinen opereres via fjernkontroll. 
 

1) Juster viftehastigheten til dine preferanser med “fan” 
knappene, men husk at høyere viftehastigheter vil gi bedre 
resultater. Vi anbefaler derfor minimum nivå 3-5 for best 
resultat. 

 

2) Bruk Purifier-knappen til å justere mellom følgende 
RCI nivåer. “Off” “Low” “High” der: 

 
 

3) “Off” modus, er uten RCI teknologi. 
 

4) “Low” modus, for vanlig bruk. Da vil en av 2 RCI celler 
være aktive. 

 

5) For “High” modus, er for lukt kontroll og ster 
forurensing. Da vil begge RCI cellene være aktive. 

 
 
 
 
 

 
 

Din VentiTech forhandler: 
 
 
 
 
 

AP 3 000 II 


