ER VANLIG LUFT GODT
NOK FOR DEG?

ActivePure® Teknologi
Den revolusjonerende ActivePure® teknologi skiller seg ut for sin evne til å redusere mikrobiologiske
trusler. Den bruker opptil 5 naturlige prosesser for å aktivt gjenskape uteluft på en trygg og bærekraftig
måte. ActivePure® har vist seg å være mer effektiv enn kjemiske eller lignende renseløsninger, for å
redusere konsentrasjonen av mikroorganismer i luften og på overflater. Den bruker to typer ionisering
for å redusere partikler: UVX- lys og en katalysator, som skaper vennlige hydrogen-baserte oksidanter.
Ved å kombinere høyintensitets UVX-lys med et spesialutviklet hydrofilisk belegg av edelmetaller på
en spesiallaget bikubematrise, reduserer teknologien (Radiant Catalytic Ionization, RCI™) luftbårne
mikrober, forurensende VOC-stoffer og lukt.

Fordeler ved RCI™:

• Kombinasjon av UVX-bølgelengder for å skape *AOP-reaksjoner i luften
• *AOP-reaksjoner nøytraliserer mikrober og reduserer vond lukt og VOC
• *AOP-stoffer forblir effektive etter å ha forlatt RCI™-enheten som «renseplasma»
*Avansert Oksiderings Prosess

Ved bruk av passende bølgelengder av lys i RCI™-cellen, utvikler systemet et høyeffektivt Nm
bakteriedrepende UV-lys. Fordi denne bølgelengden faller mellom synlig UV-lys og usynlige
røntgenstråler (X-stråler), er den blitt kjent som UVX.
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Vi renser luften uten filter
Ventitech jobber med lufthygiene til innemiljø.
Høykvalitets rensing av inneluften ved å bruke ActivePure® - som
kontrollerer lukt, farlige bakterier, virus, muggsopp og partikler i luft og på
overflater.
ActivePure® brukes i dag i hjem, kontorer, sykehus, barnehager, hotell og
mange andre plasser. Teknologien er utviklet av NASA i USA, og videreutviklet
av Aerus.
Unik og patentert teknologi, ActivePure® som eliminerer
over 99% av bakterier og virus i luften og på overflater.
Reduserer luftbårne partikler og allergener som kan utløse astma
og allergisymptomer.
Hvordan - Ionisering produserer negative ioner som sendes ut i lufta.
Der kolliderer de med andre partikler, som blant annet kan fungere som flåter
for bakterier, og gir dem ladning.
Fjerner alle slags lukter og små partikler i luften, forskerne mener at ladde
partikler hoper seg opp og faller ut av lufta. Dermed desinfiseres atmosfæren,
og smitteoverføringen stoppes.
Fotokatalyse er en teknikk for å fjerne bakterier, virus, mugg og kjemiske
gasser. Det skjer gjennom en kjemisk reaksjon der elektromagnetisk stråling i
det ultrafiolette området aktiverer en katalysator
Ozonbehandling; I utgangspunktet, fjerner ozon lukt ved å ødelegge
molekyler, bakterier og sporer som forårsaker ubehagelig lukt. Ozon (O3) er
et meget reaktivt molekyl, og er svært rask til å reagere kjemisk med partikler
som den kommer i kontakt med i luften og på overflater.
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Pure & Clean
Dekker - 270 m²

Pure & Clean har et modernt design som passer inn som et møbel i dens
bruksområder som typisk er: Hjemme i stuen – Kontoret – Møtelokale – Legetannlegekontor – Frisør - Resepsjon – Restaurant – Barnehagen og alle
steder du ønsker en luftrenser som passer inn i det estetiske miljø du har fra før.
Denne All-Round modell er laget til å rense luften raskt og effektiv både på lukt, partikler og patogene bakterier og virus i luften og på overflater. Pure & Clean jobber
døgnet rundt, 365 dager i året for at du skal kunne være trygg på luften du puster.
Modellen kommer i 2 utførelser: Pure & Clean + som gir mulighet for raskere
luktreduksjon, og Pure & Clean som kommer med 2 RCI celler for ekstra beskyttelse
mot bakterier og virus.
Pure & Clean har mange justeringsmuligheter, både med styrke på rensing og
viftehastighet. Dette gjør det mulig å endre innstillingene til det som passer best
for deg.
Størrelse: 30cm høy – 24cm bred – 25cm dyp
Vekt: 4.2kg
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ActivePure® gjør hverdagen vår enklere.
Maskinen sørger for jevn strøm av desinfeksjon.
(uten bruk av kjemikalier).
Stemvegen FUS barnehage, leder Anne Berit Flakk.

Fresh Air Mini
Dekker - 60 m²

Fresh Air mini har et tidsløst moderne design som enkel passer inn i dens
bruksområder som typisk er: Hjemme i stuen – Kontoret – Møtelokale – Legetannlegekontor – På reise - Kjeller - Hybel til ungene - På hytta og alle steder du
ønsker en luftrenser som leverer Fresh Air.
Denne mindre All-Round modell er lagt til å rense luften rask og effektiv både på
lukt, partikler og patogene bakterier og virus i luften og på overflater. Mini modellen er lillebroren til Pure & Clean og jobber også døgnet
rundt, 365 dager i året for at du skal kunne være trygg på luften du puster.
Fresh Air mini jobber stille, og kan justeres til sanering av lukt i intervall, og i en
2 timers modus for dyprens. Veldig flexible kompakt maskin som mange velger som nr. 2
løsning etter å ha blitt kjent med Pure & Clean først. Brukes ofte for sanering av
bil/båt/rom og å ta med på reise.
Størrelse: 16,5cm høy – 16.5cm bred – 18cm dyp
Vekt: 2 kg
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Ventibox Pro
Dekker - 700 m²

Ventibox Pro har et robust design klar til bruk i industrien med bruksområder som:
Produksjonshaller – Slakteri – Drivhus – Lagerbygg – Større Butikker – Gymsaler –
Søppelrom – Større kjølerom – Supermarkeder og lignende krevende miljøer med
utfordringer innen lukt- og mikrobiologisk forurensing av luften.
Pro modellen står på hele døgnet, hele året, for å kunne redusere luftrelaterte
forurensinger i luften og på overflater til en hver tid disse måtte oppstå.
Modellen er utstyrt med en kraftig vifte som høres i et stille rom, men glir inn som
ikke støyende i miljøer som ofte fra før har lyd. Lyden minskes også i høre sone siden
apparatet henger relativt høyt. Ventibox Pro kommer i 2 størrelser som dekker mellom
400 til 700 kvm alt etter grad av forurensing.
Størrelse: 35cm høy x 38cm bred – 70cm lang.
Vekt: 10kg
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Ventibox Pro Lite
Dekker - 120 m²

Ventibox ProLite har et tidløs design som passer inn i alle bruksområder som:
Kontorlandskap - Kurs & Konferanse - Klasserom - Sykehus - Sykehjem - Butikk Treningssenter - Garderober - Restaurant & Kaféer – på Hytta – Passiv hus og lignende
fasiliteter, hvor luften har bruk for en generell forbedring og vedlikehold.
Den er laget til å stå på 24/7/365 for å skape en kvalitet på luften du kan være trygg på
uansett når du oppholder deg i lokalet. Denne modellen leveres med HEPA filter som
ekstra sikkerhet.
Produktet er stillegående. Modell 750 klarer opp til 60 kvm. Modell 2000 håndterer opp
til 120 kvm. Begge rensere krever kun lett installasjon.
Størrelse: 31cm høy x 23cm bred x 50cm lengde
Vekt: 7,5kg
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Vi har nylig installert ActivePure® luftrenseteknologi i vår ventilasjon som dekker hele
senteret. I en uavhengig kontrollert studie
publisert 30.9.2020, ble det dokumentert at
teknologien dreper COVID-19, og andre virus,
på overflater i løpet av kort tid.
Tjensvoll Treningssenter

EAGLE 5 000
Dekker - 300 m²

Eagle 5000 er en klassiker og vår «arbeidshest» i serien av produkter som har følgende bruksområder innen lettere industri: Lager – Trykkeri – Restaurant – Butikk –
Gatekjøkken – Røykerom – Kjølerom for fisk – Sanering etter brann – Frisørsalong –
Søppelrom og lignende områder som trenger jobben gjort med effektivt lukt- og
støv reduksjon.
Eagle modellen har vi hatt i vårt produktsegment i mer enn 20 år og innfrir 100%.
Produktet har vist seg å være driftssikker i mange år bare den får jevnlig vedlikehold som trengs i områder denne skal gjøre luften bedre for alle som må jobbe der.
Denne ørnen er som våre øvrige modeller produsert til å stå på alltid. Produktet har flere
justeringsmuligheter alt etter bruken som trengs.
Modellen jobber med en kraftig ion-og ozon teknologi for å kunne gjøre jobben som
trengs. Eagle 5000 har mange justeringsmuligheter, både med styrke på rensing og
viftehastighet. Dette gjør det mulig å endre innstillingene til det som passer best for deg.
Størrelse: 39cm høy – 30cm bred – 32cm dyp
Vekt: 16kg
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Northern Light®

Northern Light® er et avansert klimavennlig HVLS-ventilator konsept og styringssystem
som forbedrer innemiljøet, senker energiforbruket og reduserer CO2 mengden.
Bruksområdene er typisk: Sportshaller – Lagerhaller - Konserthaller – Skolens Gymsal –
Produksjonslokaler –Dagligvaren – Butikker og andre større bygg med relativ
høy takhøyde.
Denne ventilatoren bygger på en helt unik måte å forflytte store mengder med luft langsomt.
I andre deler av verden har HVLS (High Volume Low Speed) allerede blitt et begrep og
standard. Om sommeren trekker viften varm luft opp så den virker kjølende, og om
vinteren beveges den varme luften ned i hallen og vil øke temperaturen der folk oppholder seg.
Den kommer i 2 utførelser. En med UVC teknologi, og en uten. Forskjellen ligger på den
dokumenterte reduksjon av bakterie og virus elimineringen. Produsert I Danmark med
dokumentasjon fra Teknologisk Institutt i København.
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”Jeg har kun rosende ord tilovers for Nordiccos kæmpe
ventilatorer. Deres systemer har til fulde levet op til vores
forventninger. Siden installeringen har vi realiseret
varmebesparelser på 35%.”
Karl Juul, Teknisk Servicechef, Norddjurs Kommune.

Caircell med ActivePure®
750/2000/5000/10000

Caircell 750
100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm. 17 watt strømforbruk.
Størrelse; Høyde 24 cm – Bredde 24 cm – Dybde 17 cm
Vekt; 1,2 kg
Maks temperatur; 90 grader

Caircell 2000
100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm. 19 watt strømforbruk.
Størrelse; Høyde 24,5 cm – Bredde 24,5 cm – Dybde 28,5 cm
Vekt; 1,2 kg
Maks temperatur; 90 grader
Caircell 5000
100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm. 20 watt strømforbruk.
Størrelse; Høyde 24,5 cm – Bredde 24,5 cm – Dybde 43,2 cm
Vekt; 1,8 kg
Maks temperatur; 90 grader
Caircell 10000
100~240 VAC 50/60 Hz ekstern strøm. 37 watt strømforbruk.
Størrelse; Høyde 24,5 cm – Bredde 24,5 cm – Dybde 43,2 cm
Vekt; 3,6 kg
Maks temperatur; 90 grader

Caircell systemet er et rent ActivePure produkt ment for installering i ventilasjonsystemer
med ubegrensede bruksområder. Det vil si at har du etter ventilasjon, vil du kunne installere
et sånt system alt etter dimensjon.
De fleste av våre produkter leveres med ActivePure som en del av rense mekanismen.
Caircellen har kun denne teknologi og vil bidra med å rense kanalene for muggsopp og andre
biologiske forurensinger som måtte befinne seg i det skjulte rørnett. Kan leveres med små
mengder ozon som da også vil fjerne evt. lukt som kan være problem. Om du ønsker ActivePure
(RCI teknologi) med inn i lokalet, blir enheten plassert så plasmaet følger luften med ut i lokalene.
Størrelse: 24cm høy – 24cm bred – 17 – 43cm lang
Vekt: 1,2 – 3,6 kg
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Hydra Ozon

Hydra Ozon er et ren spikret luktreduksjons anlegg til industrianlegg med utfordringer med
avtrekksluft i bruksområder som: Større søppelrom – Slakterier – Brannsanering – Avløpsanlegg – Resirkulasjonsanlegg – Ventilasjonskanaler – Fiske røykingsovner – Storkjøkken –
Gatekjøkken – Fast food restauranter – Pumpehus – Parkeringsanlegg og andre steder der
lukt og muggsopp er utfordringen. Hydra har også egenskap til å rense vann for mikrober.
Dette luktkontrollsystemet produserer opp til 1.540 mg/time med ozon. Leveres inkl.
plastslange som gjør installeringen ekstremt
fleksible spesielt om det er vanskelig å komme til. Ozon mengden kan justeres alt etter
forhold av organiske eller kjemiske gasser som skal oksideres.
Størrelse: 18,5cm høy – 24cm bred – 70cm lang
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«Et annet tiltak er at vi har tatt i bruk ny teknologi i senteret.
Selskapet Ventitech benytter teknologi
utviklet av NASA for å drepe mikrober i luften.”
Ragne Farmen, prosjektleder HelseCampus.

STAVANGER LEGEVAKT
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NASA Space Foundation
Hall of Fame

Kan benyttes med personer i
rommet
Dreper umiddelbart luftbårne
virus, bakterier og muggsopp
(aktiv teknologi) - uten
oppsamling eller tid til direkte
eksponering
Trenger lang tid til å drepe
luftbårne virus, bakterier, mugg
og patogen, med behov for
oppsamling eller eksponeringstid
Dreper virus, bakterier og
muggsopp på overflater (aktiv
teknologi)
Farlig, forbudt utstyr eller kan
forårsake utilsiktet skade
Hurtig reduksjon av potensialet
for smittespredning
Fjerner flyktige organiske
forbindelser (VOC)
Fjerner PM 2,5 partikler eller
det som er mindre
Reduserer HVAC anleggets
funksjonalitet
Ofte behov for renhold eller
skifte av deler
Kan bare brukes i rom uten folk
eller er farlig å rengjøre
Klarert av Food and Drug Adm.,
USA som Class II medisinsk
utstyr
Karbo-sertifisert
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ActivePure® - teknologien sammenlignet med metoder benyttet i andre luftrensere
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VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS O
DECONTAMINATION OF SARS-COV-2

VERIFICATION OF THE EFFECTIVENESS OF ACTIVEPURE® TECHNOLOGY IN
DECONTAMINATION OF SARS-COV-2 ON SURFACES
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Om du har spørsmål rundt noen av våre produkter, eller ønsker å bestille, ta gjerne kontakt med oss på:
post@ventitech.no, +47 932 73 651

