
 

 Pure & Clean eliminerer 99,96% af 
SARS-CoV-2 (Corona) vira i luften på 
under 3 minutter i forsøg udført af et 
uafhægigt FDA-godkendt laboratorium 
Forsøget blev udført udelukkende med ActivePure© teknolo-
gien fra Pure & Clean modellen og ægte SARS-CoV-2 virus. 
Efterfølgende opbygning bliver omgående elimineret. 

Fordele ved ActivePure© Pure & Clean 

 Den nye og forbedret  ActivePure© teknologi er den kraftigste overflader 

og luft renser der er udviklet som samtidig er ufarligt for mennesker, dyr 
og planter. 

 Sikre en omgående og kontinuerlig  dekontamination af luft og overfla-

der. 

 Gennem et årti med test og forsøg har ActivePure© teknologien bevist at 
den eliminerer mere end 99,9% af de almindelige forekommende luftbå-
rerne og på overflader liggende kontaminanter inklusiv vira, bakterier, 
skimmelsvamp, svamp, mug, VOC’er, røg, lugte og allergener. 

 Pure & Clean kombinerer flere komplementære teknologier, inklusiv  

positiv og negativ multipoint og RF ion generator, HEPA og aktivt kulfil-
ter. 

 Let at transportere grundet sin lille vægt og størrelse 

 Designet for nem rengøring og vedligeholdelse. 

 

Hvordan virker ActivePure© 

 Den patenterede ActivePure© teknologi bruger UVC lys og en katalysisk 

proces til at producerer super oxid molekyler og BrintOverilte molekyler 
der eliminerer kontaminanter i luften og på overflader, synlige og ikke 
synlige 

 Avanceret Aktiv PCO teknologi beskytter og renser miljøet kontinuerligt, 

24/7/365, omkring dig. 

 Ingen dyre forbrugsstoffer, kun naturens egen råstoffer i luften. 

 

ActivePure©  fakta der er værd at bemærke 

 Bruges af 29 professionelle sportshold og utallige X-games atleter 

 Primær teknologi i en Class II medicinsk enhed, godkendt af FDA 

 Optaget i Space Technology Hall of Fame i 2017 og er det eneste certifi-
cerede Space Technology  produkt i sin kategori 

 Igangværende 2 årigt dobbelt blindforsøg med Cleveland Clinic 

Beviset på at ActivePure© virker 
Omfattende uafhængige laboratorie forsøg har bevist at ActivePure© 

teknologien signifikant bl.a. har reduceret følgende kontaminanter og 

patogener: 

Den anvendte ActivePure© teknologi er baseret på en variation af den teknologi der oprindeligt 
blev udviklet til brug i den Internationale Rumstation og anerkendt som enestående og eneste 
Certified Space Technology i sin kategori. 

 SARS-Cov-2   H1N1  (Svine influenza)  

 E-coli 
 H1N1 Avian Flu & HPAI A(H5H1) 

(Fugle influenza) 

 Aspergillus Niger, 
(skimmelsvamp) 

 Stachybotrys Chartarum 
(Sort giftig skimmelsvamp) 

 Phi-X 174 DNA   Candida Albicans 

 Pseudomonas spp  Clostridium Difficile 

 MRSA (Methicillinresistent 
Staphylococcus Aureus)  

 VRE (Vancomycin resistent entero-
coccus),  

 MRS2 Bacteriophage RNA Virus   Nonresistent Staphylococcus Aureus  

 Legionella Pneumophila   Staphylococcus Epidermis  

 Hepatitis A   Streptococcus spp.  

 Murine Norovirus   Listeria Monocytogenes  

 VOC  (Flygtige organiske for-
bindelser) 

  Candida albicans  
(Gær svamp)  

Specifikationer                00746 Model: A1040A 

Teknologi 

ActivePure©  Celle, 2 stk installeret. 
Positiv og negativ multipoint og RF Ion  
generator, HEPA og aktivt kul filter. 
 
- KAN leveres med Ozon generator, med kun én  ActivePure celle 

Strøm forsyning 
Input 100-240 VAC 50/60 Hz ekstern strømforsy-
ning; 24 VDC, 1,5 Amp,  Max effekt  43 Watt 

Mekanisk Ventilator med 68-102 m3/min. 

Dimensioner 29,8  x  24,1  x  25,4 cm (HBD) 

Vægt 3,45 kg 

Drifts temperatur 1 - 38o Celsius 

Arbejdsområde: 
Op til 185 m2  Afhængig af lokalets  
indretning og antal personer til stede. 

Designet, udviklet og 
konstrueret i USA 

Optaget i Space Techno-
logy Hall of Fame i 2017 

PURE & CLEAN 

Info@Shepperton.dk 
Tlf: 7734 0560 

www.Shepperton.dk 

 
Eksklusiv forhandler af  

VentiTech© og  ActivTek© med  ActivePure© Technology 
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