Ventibox Pro Lite
Dekker opp til 185 m2

Beskrivelse

Bruksområde

• Komplett system med flere renseteknologier.

• Kjøkken

• Legekontor

• Plugges inn i en vanlig 220 V stikkontakt.

• Kantine

• Tannlegekontor

• Takhengt montering eller frittstående.

• Kjølerom

• Skoler

• Reduksjon av innendørs luftforurensning over tid som:

• Møterom

• Skip

• Kontor

• Offshore

• Sykehus

• Treningsenter

• Barnehager

• osv.

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

Teknologien
Ventibox pro lite reduserer lukt, samt mikrobepopulasjoner på overflater og i luften*.
ActivePure består av et spesielt UVC-lys og en fotokatalysator, noe som skaper en avansert
oksideringsprosess (AOP) som inneholder flere ennlige og naturlige oksideringsmidler.
Ventibox pro lite jobber kontinuerlig og sender ut ange trygge og naturlige ioner til forurensings kontroll,
luktreduserende og oksygenrike “skrubbere” som gjør lokalene deres trygge.
* 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.
Active Pure påstandene FDA godkjent. Produktene er ikke ment til å diagnostisere, behandle
eller forhindre noen sykdommer.

Spesifikasjoner
PRODUKTNAVN

Ventibox Pro Lite

PRODUSENT

Elektrisk:

240 VAC 60 Hz strøm.

Ventitech AS

Strøm:

10 watt strømforbruk

Tlf: 932 73 651

Størrelse:

Lengde: 50 Bredde: 27 Høyde: 30 cm.

www.ventitech.no

Vekt:

8,5 kg

Epost: post@ventitech.no

Temperatur:

Fra 2-90 grader .

Ozon:

Orginal kommer uten ozon. Mulighet for å

bestille med ozon om ønskelig.

Ventibox Pro Lite
Beskrivelse
Ventibox pro lite vil over tid redusere lukt og synlig røyk fra luften. Samtidig reduserer den mikrobepopulasjoner på overflater og i
luften. Ventibox pro lite er basert på den patenterte ActivePure-teknologien. Den består av et spesielt UVC-lys og fotokatalysator.
Dette skaper oksideringsplasma (AOP) som inneholder flere vennlige oksideringsprosesser. Der kan monteres alternativ HEPA filter
om ønskelig.

Installasjon:
• Installasjonen må utføres av autorisert personell.
• Ta kontakt med forhandler og oppgi type og modell for spesifikk installasjonsveiledning.
• Monteres med øyekroker i taket minst 2 meter over gulv.
• Monteres nær forurensings kilden.
• Produktet skal plasseres i ventilert område.
VIKTIG! Se aldri direkte på UVC-lys.
Bruk alltid godkjent sikkerhetsutstyr når du jobber nær UVC-lys.

Vedlikehold:
Månedlig rutinemessig vedlikehold (gi beskjed til ansvarlig for renhold)
Tørk av enheten med klut på alle sider.
Fjern støvansamlinger.
Årlig vedlikehold
Bytt HEPA filter om dette er montert.
2 Årlig vedlikehold (VIKTIG)
Bytt RCI/UVC cellen.

Din Ventitech forhandler:

