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BRUKSANVISNING – HYDRA 

FORSIKTIG: Les bruksanvisningen nøye for riktige prosedyrer og drift. 

 



ENHETENS EGENSKAPER                                                                                                                     
 

• Eksklusiv ActivePure® Technology 

• Kompakt, selvdrevet, 

• Industriell lukt reduksjon system 

• Ventilasjon slange inkludert 

• Hydra-enhet 

• Ozonutgangsslange med mansjett 

• Boks med 2 UV-pærer 

 

 

 

 SPESIFIKASJONER – HYDRA  

HYDRA 240 Volt Model 

 

Elektrisk 240 VAC 1 amp. 50/60 Hz  

 

Mekanisk 58,5 CFM vifte 

 

Størrelse Høyde:18.4 Bredde:23.8 Lengde: 69.8cm 

 

Vekt 7.7 kg 

 

Dekning Behandler opp til 180 m3 luft pr. time 

Ozonmengde: 1,540 mg/time Max/ ved 6 UV-pærer 

Slange Slange er 2,5 meter lang 

 

 

 

INSTALLASJONSINSTRUKSJONER:                                                                                                        
 

1. Fjern dekselet (10 skruer) for å installere UV-pærer 

2. Monter de 2 UV-pærene som er pakket separat. 

Plugg pære inn i kontakten i den ene enden og fest pære inn i festeklipsen på den andre. 

3. Koble strømkontakten til hver pære. 

4. Sett på igjen dekselet. 

5. Koble til riktig spenning for din modell. 

6. Test for UV-pæreoperasjon 

 

Produktet skal plasseres i ventilert område. 
  



DRIFT PROSEDYRER:                                                                                                                          

 

• Bruk alltid passende sikkerhetsutstyr ved bruk av dette produktet. 

• Bestem et egnet, tørt sted for å plassere enheten. 

• Hvis tilkoblet et luftbehandlingsanlegg, avtrekksventil, osv. hvor ozon skal ventileres utenfor. Sørg for å rengjøre eller 

støvsuge luftinntak før du bruker Hydra, sånn at systemet ikke lekker ozon tilbake inn. 

• Hvis du bruker Hydra der ozon ikke blir ventilert utenfor, skru på ventilasjonssystem viften for kontinuerlig luftstrøm 

gjennom bygning eller område som behandles. 

• Forlat behandlet område for alle personer, dyr, gummi produkter og planter som kan bli skadet ved eksponering for ozon 

• Kontroller at behandlet område er forseglet for å hindre at ozon kommer ut og inn i områder som ikke er forberedt på 

behandling. 

• Med mindre ozon er ventilert til utsiden, "IKKE GÅ INN" Advarselskilt på alle innganger og utganger til det behandlede 

området. 

• Skru på 1,2 eller 3 brytere.   

Hver bryter styrer 2 UV-pærer. 

• Når du slår på Hydra, gå ut av området   

umiddelbart. 

• Hvis du går inn i område som behandles,   

pass på å bruke passende sikkerhetsutstyr. 

 

 

 

ETTERBEHANDLINGSPROSEDYRER:                                                                                                                                                     
 

• I områder der ozon ikke ventileres ut, bør du vente til du er sikker på at alt ozon er borte før du går inn.  

• Tiden som trengs for ozon forsvinner avhenger av hvor lang tid hydra var aktiv, mengden av ozon som brukes, 

temperatur og fuktighet i behandlingsområdet. 

• For å minske ozon konsentrasjonene, bruk en vifte for å føre ozon utenfor. 

 

 

 

 

ADVARSEL:                                                                                                                                                   
 
Ozon ansens som et giftig og farlig stoff fra den nasjonale regjeringen, spesifikk OSHA (helse, miljø og sikkerhet)  

(USA: 29 USC 655.657). Det er en kraftig oksidant som ødelegger organiske stoffer. Følg alle sikkerhets tiltak. Bruk sunn 

fornuft når du bruker Hydra. Ikke bruk Hydra uten først og ha lest og forstått alle opplysninger som blir opplyst av 

produsenten. Ikke kutt, fjern eller erstatt under noen omstendigheter jording fra strømledningen. 

 

 

 

 

 

 

Brytere 



 

 

Ofte stilte spørsmål (FAQS) om Ozon 

med praktiske svar 

Spørsmål svar  

Hvorfor eliminerer ozon lukt? Det tredje oksygenatom er løst festet og separeres lett fra 

ozonmolekylet og kombineres med andre stoffer og derved oksiderer 

luktfremkallende stoffer 

 

Hva menes det med 

oksidasjon? Gi et eksempel. 

Inne i kroppen kombinerer matmolekyler med O2 for å danne CO2, og 

H2O og energi eller varme. 

Oksidasjon betyr at stoffet gjennomgår en kjemisk forandring som 

resulterer i et annet stoff. Rust og brann er eksempler på oksidasjon 

 

Er ozon som stråling? Nei, ozon gir ingen gjennomtrengende stråling.  

Hva skjer med ozon etter det har 

tjent formålet? 

Ozons ekstra oksygenatom, når det kombineres med andre stoffer, 

gjennomgår en kjemisk prosess og går tilbake til vanlig oksygen 
 

Hvordan er ozon dannet av 

naturen? 

Trær avgir hydrokarboner, som er biprodukter av fotosyntesen. 

Sammen med sollys produseres ozon. Også den elektriske utladningen 

av lynet vil produsere ozon. Det er derfor luften alltid lukter så frisk 

etter tordenvær. 

 

Hva er optimal driftstemperatur for 

et område som behandles? 

21˚C til 26.6˚C.   

 

Skal jeg bruke vifte eller 

ventilasjon.  

Ja. Ved hjelp av klimaanlegget, takvifter, gulvvifter, blåsere osv.  

For å sikre ozon spredt over hele rommet, forbedrer det effektiviteten 

til Hydra. Denne luftbevegelsen bidrar til å sikre at ozon kommer i 

kontakt med lukten. Den samme ekstra luftens bevegelse i rommet 

etter at Hydra er slått av, vil bidra til at ozonet bryter ned raskere som 

gjør at rommet kan være okkupert raskere. I mange tilfeller er det ikke 

et alternativ å ventilere et rom. 

 



 
 

1. Fjern dekselet (10 skruer) for å installere 

UV-pærer. 

2. Monter 2,4 eller 6 UV-pærene som er 

pakket separat. 

Plugg pære inn i kontakten i den ene enden. 

og fest pære inn i festeklipsen på den andre. 

3. Koble strømkontakten til hver pære. 

4. Sett på igjen dekselet. 

5. Koble til riktig spenning for din modell. 

6. Test for UV-pærer. 
 

 
PLASSERING AV MASKINEN                                           

Plasser enheten så høyt oppe som mulig 

for å sikre fullstendig rensing. 

Forslag til steder som er oppført: 

1. Nærmest kilden til den verste 

forurensningen 

2. I de mest brukte områder for å oppnå 

maksimalt utbytte 

 

ADVARSEL: Koble fra enheten før du utfører 

noen vedlikeholds prosedyrer. 
 

Periodisk vedlikehold er nødvendig for å sikre at 

din hydra virker optimalt. Hvis du bruker enheten 

i et sterkt forurenset miljø, bør rengjøring av 

enheten gjøres oftere.  

Unnlatelse av å utføre rutinemessig vedlikehold 

kan påvirke funksjonen av enheten eller få den til å 

mislykkes. 

 
MERK: Hvis en enhet returneres for reparasjon, 

og det er bestemt at forsømmelse av enheten, 

eller uautorisert tukling med mekaniske eller 

elektroniske komponenter av enheten forårsaket 

feilen, forbeholder Ventitech seg retten til å gjøre 

produktgarantien ugyldig. Dette vil pålegge 

eieren å betale for eventuelle nødvendige 

reparasjoner. 

 
RENGJØRING AV ENHETEN:                                                          

Tørk av enheten med en klut. 

Støvsug foran og bak grillen med jevne 

mellomrom for å fjerne oppsamlet støv. 

Eventuelt bruk en kompressor da dette er veldig 

effektiv

DRIFT  

Kobling 

Klemme 



 

INFORMASJON OM GARANTI 
 

 

2 ÅRS GARANTI 

Kunden skal ikke sende HYDRA-enheten på grunn av mulighet for uopprettelig skade. For 

garanti service, vennligst ta kontakt med din Ventitech forhandler. 

 

Garantiservice: 

Kunden må kontakte Ventitech kundeservice eller deres selvstendige forhandler og gi 

kjøpsbevis. 

 

Hva er dekket av denne garantien: 

Vi garanterer HYDRA (unntatt filtre) til den opprinnelige kunden, underlagt vilkårene 

nedenfor, mot mangler i utførelse eller materiale, forutsatt at produktene returneres til et 

servicested: innen to (2) års kjøpsdato. 
 

INSTALLASJON OG VEDLIKEHOLDS KRAV: 

 

Denne garantien er uttrykkelig betinget av riktig installasjon, drift, rengjøring og 

vedlikehold, alt 

i samsvar med brukerhåndboken. Hvis du ikke oppfyller noen av disse kravene, blir 

garantien ugyldig. 

Vedlikehold av HYDRA av andre enn våre autoriserte representanter og / eller bruk av 

andre enn 

originale deler vil også oppheve denne garantien. 

 

Denne garantien følger norsk kjøpslov. 

 
 

 

 

 

 

 

Imperator Scandinavia 

Ventitech AS 

Modell: HYDRA 

 

Tlf: +47 932 73 651 

post@ventitech.no  

www.ventitech.no 
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