
 

SPECIFIKATIONER: 

Fresh Air Mini (AP 1000) 

Teknologi 
ActivePure©  RCI Celle
(udskiftelig). 
Ozon (O3) generator 

Betjening 
Elektronisk fjernbetjening og 
manuel betjening 

Strøm 
110-240 VAC 50/60Hz  
Strømforbrug: 21Watt 

Mekanisk 

ON/OF knap 

Blæser: 3 hastigheder 

Skift mellem normal, skaler-
bar Ozon og sanerings mode. 

Filter 
Vaskbart/udskifteligt elektro-
statisk støvfilter 

Ozon (O3) mængde Max 100 mg/time 

Dimensioner 16,5 x 16,5 x 17,8 cm 

Vægt 2 kg 

Drifts temp. 2o - 93o C 

Arbejdsområde Op til 70 m2  / 168m3 

Fresh Air Mini med ActivePure® teknologi eliminerer luftens indhold af 

patogene bakterier, vira, mug, skimmelsvamp, lugte, allergener og VOC  

m.v væsentligt, samtidig med at de også elimineres på alle overflader, i 

revner og sprækker som luften kommer i berøring med. Efterfølgende 

forebygger ActivePure® teknologien smitte i luften og på overflader ved 

øjeblikkeligt, i realtid, at eliminerer nye kontamineringer. ActivePure® 

teknologien er udviklet af NASA til brug i den Internationale Rumstation.  

 

ActivePure® teknologien eliminerer bl.a. 99,96% af SARS-CoV-2 (Covid 

19) virus i luften på under 3 minutter i et forsøg udført af et 

uafhængigt, FDA godkendt, laboratorie udelukkende med ActivePure® 

teknologi og ægte levende SARS-CoV-2 virus. Efterfølgende opbygning 

elimineres øjeblikkeligt i real tid. 

 

Fordele 

 Den patenterede ActivePure© teknologi, eliminerer op til 99,96%+ af 
kontaminanter i luften og på overflader (også de usynlige). Enkelt 
betjening  - manuel og elektronisk fjernbetjening 

 Desinficerer overflader og luften, fjerner VOC’er røg og lugte 

 Reducerer luftbårne kontaminanter og allergener der kan forårsage 
astma og allergi symptomer. 

 Renser og  forfrisker luften og fjerne lugte kontinuerligt ved hjælp af 
naturens egne processer.  

Hvordan virker den? 

 Den patenterede ActivePure© producerer Brintoverilte gas og kraft-
fulde oxidanter der omgående eliminerer alle kontaminanter på 
overflader, i luften og alle steder som luften kommer i berøring med. 
Ozon (O3) virker på sammen måde men er betydeligt kraftigere. 

 ActivePure® RCI celle er altid tændt..  
Ozon produktionen: Normal mode: Ingen Ozon (O3) produktion;  Ska-
lerbar Ozon (O3) mode: Ozon (O3) produktion i 12 sekunder (20%) og 
ingen produktion i 48 sekunder (80%) i minuttet. Sanerings mode: 
Konstant Ozon (O3) produktion.  

 Skal ikke have tilført forbrugsstoffer, men bruger naturens egne na-
turlige råstoffer i luften omkring os. MILJØVENLIG 

 ActivePure© teknologi er blevet testet og bevist virksom mod patoge-
ne bakterier, vira, skimmelsvamp, svamp, mug , VOC, allergener og 
lugt mm på overflader og alle steder som luften kommer i berøring 
med. 

 Flere indstillinger for at tilpasse og optimerer brugen afhængig af 
hvad og hvordan der ønskes at blive renset , lige fra biler, både, hotel 
værelse, auto camper, hytter, udhuse til toiletter, skralderum og alle 
andre steder der har brug for at få luften renset. 

 Fresh Air Mini (AP1000) med ActivePure® 

Eksklusiv forhandler af VentiTech© og  ActivTek©  med  ActivePure© Technology 
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