
 
 

Beskrivelse Bruksområder 

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

kontorsystem. Plugges inn i vanlig 220 volts stikkontakt. 

• Innstillinger kan gjøres med fjernkontroll. 

• Justerbar rensekontroll og viftehastighet. 

• LCD-display som viser status på maskinen. 

• Til fjerning / reduksjon av innendørs 

luftforurensning: synlig røyk, lukt og mikrober på 

overflater. 

Teknologien 

AP 3 000 reduserer lukt og synlig røyk fra luften og 
mikrobepopulasjoner på overflater og i luften*, som ofte 
finnes i vanlige hjem eller kontorlokaler. AP 3 000 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 et oksideringsplasma 
(AOP) som inneholder flere 

 
 

• Kontorlokaler 

• Frisørsalonger 

• Pleiehjem 

• Eneboliger 

• Barnehager 

• Mindre butikklokaler 

• Klasserom 

• Luktfjerning 

• Osv. 

 
godartede oksideringsmidler. Produktet bruker ikke filter som 
rensemetode. 

 

AP 3 000 jobber alltid - og sender ut en aktiv hær av trygge og 
naturlige ioner samt forurensing kontroll, lukt reduserer og 
oksygenrike “skrubbere” for å gjøre hjemmet ditt tryggere og 
sunnere. 

 
 
 

* 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: 

Ozonmengde: 

100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm. 

400 CFM vifte 

31 “høy x 23” bred x 31 “dyp 

6 kg 

0-360 mg/time 

50 watt strømforbruk 

Vaskbart elektrostatisk støvfilter 

AP 3 000 
Ca. 280m2 
Universalt 
Luftbehandling-system 

Spesifikasjoner 



 
 

 

Enhetens egenskaper: 

• Eksklusiv ActivePure® Technology 

• Fem hastighets vifte 

• Justerbar renserekkevidde 

• LCD-skjerm 

• “Away mode” funksjon 

 
 

• Justerbar digital timer 

• Vedlikehold påminnelser 

• Fjernkontroll eller manuell betjening 

• Vaskbar renseplate 

• Vaskbart støvfilter 

 
 

• Utskiftbar RCI celle 

• Avtakbart frontdeksel 

• Universal strømforsyning 

 
 

Installasjon: 
 
 
 

 
Plasser enheten så høyt oppe som mulig for å sikre fullstendig rensing. (På toppen av 
en bokhylle, eller et høyt skap, osv.) 
Forslag til steder som er oppført: 
1. Nærmest kilden til den verste forurensningen 
2. I de mest brukte områder for å oppnå maksimalt utbytte 

 

Periodisk vedlikehold er nødvendig for å sikre at din AP 3000 virker optimalt. 
Enheten vil vise en påminnelse når det er på tide å utføre regelmessig vedlikehold. 
Hvis du bruker enheten i et sterkt forurenset miljø, bør rengjøring av enheten, 
renseplaten, RCI celle, og støvfilter gjøres oftere. For optimal ytelse kan du installere 
det valgfrie filteret i tillegg. Unnlatelse fra og utføre rutinemessig vedlikehold kan 
påvirke funksjonen av enheten eller få den til å mislykkes for tidlig. 

 
 

 

 

Maskinen kan bare betjenes med fjernkontroll 
 

1) Juster viftehastigheten til dine preferanser, men husk at 
høyere viftehastigheter vil gi bedre resultater. 

 

2) Bruk “Normal / High”-knappen, for å stille inn enheten 
til “normal”, for vanlig bruk, eller “high”, for mer røyk og 
lukt kontroll. 

 

3) For “high” modus, ved hjelp av opp og ned-knappene, må 
du justere rensenivået til laveste innstilling (23 m2) for de 
første 24 driftstimer, deretter gradvis justere opp (om 
nødvendig) til arealet (eller kvadratmeter) av innendørs 
område. 

 
 

4) For å betjene “away mode”-funksjonen, i ubebodde 
områder, trykk på “away mode”-knappen til ønsket tid er 
nådd (2, 4, 6 eller 8 timer). Enheten vil vise “away mode” og 
resterende tid. 

 

 
* Vær oppmerksom på: “ubebodde områder” inkluderer 
kjæledyr. Noen dyr, som mennesker, kan oppleve bivirkninger 
fra eksponering til økte nivåer av ozon og bør ikke være til 
stede under bortemodus drift. 

 
 

 

 

Din VentiTech forhandler: 
 
 
 

 

AP 3 000 


