
Teknologi
ActivePure® Cell (2 inkluderet) 
Positiv og negativ Multipoint og RF 
Ion, HEPA og aktiveret kulstof filter

Strøm
Input Volt: 100 ~ 240 VAC; 50/60 Hz ekstern 
strømforsyning DC 24 Volts; 1.5 Amp. Max. 
strømforbrug: 43 Watts Max.

Mekanisk
Nominal Airflow: 1,13-1,69  
m3 blæser

Dimensioner  H: 29.8 cm x  B: 24.1 cm x D: 25.4 cm

Vægt 3.45 kg

Driftstemperatur 1ºC – 37ºC

Dækning
Op til 185 m2* 
*Afhængig af ophold i rummet 
og udformning af rummet

Garanti 3 års begrænset garanti

Model 00746 Model: A1040A 

• Ny og forbedret ActivePure® Teknologi er den mest effektive luft- og 
overfladerenser der nogensinde er opfundet. Samtidig er teknologien 
sikker at bruge imens der er mennesker og dyr tilstede i rummet

• Pure & Clean sørger altid for kontinuerlig rensning af overflader og 
luftrensning

• Over et årti med tests, har ActivePure® teknologien bevist at eliminere 
over 99,9% af mange gængse luftbårne samt urenheder på overflader.
Dette inkluderer vira, bakterier, skimmel, svampe, VOC'er, røg, allergener 
samt lugte

• Pure & Clean kombinerer flere komplementære teknologier som positiv 
og negativ Multipoint og RF ion, HEPA og aktiveret kulstof filter

• Pure & Clean er nem at transportere da den er let og kompakt

• Designet til at være nem at rengøre og vedligeholde

SÅDAN VIRKER DET
• Vores patenterede ActivePure® Teknologi bruger UVC lys samt en 

katalytisk proces til at producere super oxid molekyler og hydroperoxider 
der eliminerer vira og baktierer på overflader og i luften

• Aktiv advanceret PCO Technology beskytter og renser luften kontinuerligt
omkring dig

ACTIVEPURE® FAKTA
• Bruges af 29 professionelle sportshold og utallige X-games atleter

• Primær teknologi i en FDA-registreret Class II medicinsk enhed

• En del af Space Technology Hall of Fame 2017 og er det eneste 
certificeret "Space Technology" produkt i sin klasse

• Igangværende 2 års dobbelt blindforsøg studie med Cleveland Clinic

ActivePure® teknologien er baseret på en variation af teknologier, der oprindeligt blev udviklet til brug på 

den internationale rumstation, og er genkendt som værende eksklusiv Certiified Space Technology i sin 

kategori.

2017 Space Technology 

Hall of Fame Inductee

Designet, udviklet og samlet i 
USA.

MADE IN THE USA

GENNEMTESTET  TEKNOLOGI
Den patenterede ActivePure teknologi, er blevet testet i uafhængige 
laboratorier. Det er blevet bevist, at den signifikant reducerer 
følgende bakterier, forurenende stoffer og vira: 

• Aspergillus Niger 
(skimmelsvamp)

• Fugleinfluenza (virus)

• Bacillus atrophaeus (bakterie)

• Clostridium Difficile (bakterie)

• Candida Albicans 
(gærsvamp)

• E. Coli (bakterie)

• Hepatitis A (virus)

• Legionella Pneumophila 
(bakterie)

• Listeria Monocytogenes 
(bakterie)

• MRSA (stafylokokker) 

• MS2  RNA Virus

• Murine Norovirus

• Phi-X 174 DNA Virus

• Pseudomonas spp. 
(bakterie)

• SARS-Cov-2 Coronavirus

• Røg

• Stachybotrys Chartarum 
(svamp)

• Staphylococcus Aureus 
(bakterie)

• Staphylococcus Epidermis 
(bakterie)

• Streptokokker (bakterier)

• H1N1 (svineinfluenza)

• VOCs (flygtige organiske 
forbindelser)SPECIFIKATIONER

Pure & Clean  eliminerede 99,96% 
luftbåren SARS-CoV-2 virus 
indenfor 3 min. 

Testen blev udført i et 
FDA-godkendt militær laboratorie.
Testen blev udført kun ved brug af ActivePure teknologien i Pure 

& Clean modellen. Den samme teknologi, som tidligere har vist sig 

at fjerne 99,98% af SARS-CoV-2 på overflader indenfor 7 timer. 
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