
 

SPECIFIKATIONER: 

ActivTek® Hydra 

Teknologi Ozon (O3) pære 

Strøm 
110 - 240 VAC 50/60/Hz 

Strømforbrug: 

Ozonpære  
Levetid : 900 timer 
Op til 6 stk samtidigt 

Mekanisk 
Tænd/sluk knap 

2,5 m tilkoblings slange 

Ventilator 99,4 m3/time 

Dimensioner HBL 18,4 x 23,8 x 69,8 cm 

Vægt 7,7 kg 

Drifts temp. 2o - 93o C 

Ozon (O3) mængde 
Op til 1,540 g/time. 

1 pærer yder 0,255 g/time 

Arbejdsområde Op til 180 m3/time 

ActivTek® Hydra er et selvstændig, kompakt industriel lugt kontrolsy-

stem. 

Hydra er ideel til at reducerer lugt udslip og  arbejde kontinuerligt og 

automatisk. Hydra er designet for at eliminere kraftige lugtgener, 

specielt i vandbehandlings anlæg hvor Svovlbrinte (Hydrogen Sulfid) 

(H2S) ofte  er et problem. Én Hydra enhed kan reducere H2S koncen-

trationer på op til 900 ppm med op til 96%. 

Hydra kan også installeret parallelt med køkkenudsugningen og ind-

blæse vores kraftige oxidanter  luftkanalerne og reducere lugten med 

op til 98%. Parallel montering bevirker en mere effektiv behandling af 

høje koncentrationer og giver generelt et bedre resultat.  

 

Beskrivelse 

 Selvstændig kompakt industriel lugtkontrol system 

 Fuldautomatisk 

 Kan monteres på væggen 

 Tilsluttet alm 220 VAC udtag 

 Bruger ingen  dyre forbrugsstoffer, kun luftens naturlige råstoffer 

 

Kan med fordel bruges til 

 Vandbehandlings anlæg 

 Recirkulations anlæg 

 Eksos lugtproblemer 

 Køkken udsugning 

 Kloaksystemer 

 Renovering af kontaminerede bygninger efter vandskader mv 

 

Hvordan virker den? 

 Hydra er en Ozon (O3) generator der  levers med 2 Ozon pærer 

installeret, og som kan udvides  op til 6 pærer i alt, således at der 

produceres en kraftig  Ozon gas til eliminering af bakterier, vira, 

mug, svamp VOC og lugte. 

 Hydra er designet til brug i lokaler uden tilstedeværelse af menne-

sker og dyr og planter. 

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