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DEFINICJA „odwołuje się do jakości powietrza wewnątrz budynków, rozumianego jako skupiska zanieczyszczeń i
warunków termicznych (temperatura i wilgotność powietrza), które mają wpływ na zdrowie, komfort i wydajność
przebywających w pomieszczeniu”.

Generalnie spędzamy do 90% naszego czasu w pomieszczeniach, z czego 30-40% w miejscu pracy. Z tego powodu
zanieczyszczenie powietrza w pomieszczeniach jest bardziej niebezpieczne w stosunku do środowiska
zewnętrznego. Przypuszcza się, że 40% nieobecności w pracy spowodowane jest problemami związanymi z
jakością powietrza w pomieszczeniach biurowych.

PORÓWNANIE WARUNKÓW WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH
EPA (Agencja Ochrony Środowiska - USA), działając poprzez IEMB (Oddział Zarządzania Środowiskiem
Wewnętrznym) porównała poziom stężenia niektórych zanieczyszczeń powietrza zarejestrowanych w środowisku
wewnętrznym z poziomem odnotowanym w środowisku zewnętrznym. Analiza danych potwierdziła, że stężenia
zanieczyszczeń wewnątrz pomieszczeń w porównaniu ze stężeniami zewnętrznymi są na ogół od 1 do 5 razy
większe.

… ekspozycja w pomieszczeniach jest od 10 do 50 razy większa niż na zewnątrz

CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĘTRZNEGO

x5 batteribatteri
o

ZANIE CZYSZCZE N IA 
ZE WN Ę TRZN E

Atmosfera/woda/gleba…

CHARAKTERYSTYKA 
ŚRODOWISKA 
WEWNĘTRZNEGO

Materiały budowlane/meble...

INSTALACJE

Systemy kanałów 
wentylacyjnych…

DZIAŁALNOŚĆ LUDZI

Procesy 
metaboliczne/zwierzęta 
domowe/smog/wytwarzanie 
żywności…

PRZESŁANKA

JAKOŚĆ POWIETRZA WEWNĄTRZ BUDYNKU

1 bakteria 5 bakterii

NA ZEWNATRZ WEWNĄTRZ
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ZANIECZYSZCZENIE WEWNĘTRZNE - PRZYCZYNY
Codzienne czynności, takie jak gotowanie, ogrzewanie, palenie, uwalniają w powietrzu gazy i cząsteczki, wiele z
nich jest potencjalnie niebezpieczna dla ludzi.

Formaldehyd (trujący mieszkaniec pomieszczeń i składnik smogu) to kolejna potencjalnie niebezpieczna substancja
uwalniana przez materiały budowlane, powłoki i izolacje.

Kurz, pyłki, mikrocząsteczki wytwarzane przez samochody, dym, bakterie to tylko niektóre z substancji, które
ponownie osadzają się w powietrzu, aż rozmieszczą się na ścianach,, podłogach lub przedostają się do przewodów,
wentylacyjnych tworząc biofilmy.

NOWE METODY BUDOWY

Budynki nowej generacji powstają z wykorzystaniem materiałów o wysokim stopniu izolacji:
PRO -> gwarantują mniejszą dyspersję termiczną, co ułatwia podgrzewanie lub schładzanie, a tym samym 
zmniejsza zużycie energii.
CO N S  -> budynek do „oddychania” potrzebuje specjalnych systemów wentylacji, które z czasem, jeśli 
zostaną zanieczyszczone, stają się kolejnym czynnikiem zanieczyszczającym środowisko wewnętrzne

W I D O C Z N E  Z A N I E C Z Y S Z C Z E N I A  N I E W I D O C Z N E  Z A N I E C Z Y S Z C Z E N I A

activevir.pl



(1)
Biofilmy bakteryjne 
składają się głównie z 
materiału 
organicznego...

(2)
Korzystne warunki 
mikroklimatyczne 
(temperatura i wysoka 
wilgotność)

(3)
... razem stworzyły 
idealne środowisko do 
rozwoju bakterii, grzybów 
oraz mikroorganizmów

(4)
przewody dystrybucji 

powietrza sprzyjają 

przenoszeniu kurzu i 

mikroorganizmów do 

otoczenia

DYSTRYBUCJA 
POWIETRZA

WENTYLACJA I 
KLIMATYZACJA

PRZEPŁYW POWIETRZA

Z upływem czasu kanały wentylacyjne mogą łatwo stać się ofiarą mikroorganizmów takich jak bakterie,
pleśń, alergeny, nieprzyjemne zapachy i wirusy, które mogą spowodować infekcje u użytkowników
pomieszczeń, do których tymi przewodami transportowane jest powietrze

... POWIETRZE JEST GŁÓWNYM KANAŁEM który przenosi bakterie     
(«Bioaerozol»)

Zanieczyszczenia z drobnego kurzu, pyłków i zarodników pyłku są głównymi przyczynami chorób alergicznych
(uszkodzenia śluzówki, skóry, układu oddechowego). Bakterie, wirusy i grzyby, potencjalnie patogenne, są
przyczyną wielu chorób zakaźnych. Powodują również przyspieszone zużycie wyposażenia lokali.
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E N E R G E T Y C Z N E P O Ż A R

ZANIECZYSZCZENIA WEWNĘTRZNE - RYZYKO
HIGIE NICZN O- S AN I TAR N E

PROBLEM

PRZEWODY WENTYLACYJNE
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WYNIKI BADANIA 
HIGIENICZNO-SANITARNEGO

Spożywcza

Hotele

Handlowa

Przemysłowa

Szpitale

11%

89%

POZYTYWNY

NEGATYYWNY

TESTOWANE BUDYNKI 
W PODZIALE NA BRANŻE

5%

11%

37%

16%

31%

ZANIECZYSZCZENIA WEWNĄTRZ - EFEKTY

Z badań statystycznych przeprowadzonych na znacznej próbie budynków (112) wynika, że:
▶ 65% przewodów wentylacyjnych jest zanieczyszczona

▶ 65% systemu nie zapewnia odpowiedniej wymiany powietrza

▶ 35% spośród badanych budynków zaobserwowano problemy alergiczne

▶ 10% budynków jest zakażonych bakteriami chorobotwórczymi

▶ 8 % budynków zawiera w powietrzu unoszące się cząsteczki włókna szklanego

▶ 4% budynków w powietrzu wykryto powietrze zawiera tlenek węgla pochodzący ze spalin

DYSTRYBUCJA 
POWIETRZA

WENTYLACJA I 
KLIMATYZACJA

activevir.pl
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▶ T e c h n o l o g i a  PCO™ - lepiej znana jako utlenianie fotokatalityczne, została opracowana i jest 
stosowana przez NASA do odkażania środowiska przeznaczonego do misji kosmicznych, gdzie jednym z 
głównych priorytetów jest jakość i czystość powietrza.

▶ T e c h n o l o g i a  PCO™ - naśladuje i odtwarza to, co dzieje się w przyrodzie, poprzez fotokatalizę, 
proces, który dzięki połączonemu działaniu promieni UV słonecznych, wilgoci zawartej w powietrzu i 
niektórych metali szlachetnych występujących w przyrodzie, wytwarza jony utleniające i nadtlenki 
wodoru, które są w stanie zniszczyć większość toksycznych i zanieczyszczających substancji.

▶ Reakcja fotochemiczna generowana dzięki PCO ™ pozwala na niszczenie zanieczyszczeń 
(bakterii, wirusów i pleśni) przy użyciu naturalnego składnika aktywnego.

▶ Nadtlenek wodoru (H2O2), (H2O2), powstający w wyniku reakcji fotochemicznej w niewielkich ilościach -
poniżej 0,02 PPM - jest wysoce skuteczny w niszczeniu drobnoustrojów zarówno w powietrzu, jak i na 
różnego rodzaju powierzchniach.

Elektron 
wyrzucony z 
powierzchni Promieniowanie UV

TiO2 Powierzchnia katalityczna

Elektrony Jądra

Fotokataliza

ROZWIĄZANIE

TECHNOLOGIA PCO™



Nadtlenek wodoru (H2O2), rozprzestrzeniający się i przenoszony przez strumień powietrza, 
skutecznie działa odkażająco zarówno na powierzchnie kanałów, jak również znajdujące się w 
nich powietrze, ale także poprzez kontakt z tymi środowiskami.

Technologia PCO ™ Dust Dree wykorzystuje połączone działanie promieni UV, wytwarzanych przez 
specjalną lampę i struktury katalizatora wykonanej ze stopu metalu o strukturze plastra miodu. 
Stop metali składa się głównie z TiO2 (dwutlenku tytanu) i innych metali szlachetnych w 
mniejszych ilościach.
Wilgotne powietrze przepływa przez moduły Dust Free. Dzięki działaniu lampy UV o dużym 
natężeniu, uruchamia fotochemiczną reakcję utleniania, która wiąże atom tlenu z cząsteczką 
wody H2O. Nadtlenek wodoru (H2O2), rozprzestrzeniający się w otaczającym środowisku, 
umożliwia bezpieczną, skuteczną i w większości przypadków, całkowitą sanityzację.
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Moduł reakcyjny

AKTYWNE ODKAŻANIE

Struktura 
nanokatalityczna

Lampa UV o 
wysokiej 
intensywności

Struktura 
plastra 
miodu

Kosmiczna 
Technologia

Lampa 
UV

Katalizator  
/ stop

Rodniki hydroksylowe (• OH) 
+ nadtlenek wodoru (H2O2)

Rozkład bakterii, 
wirusów 

i zanieczyszczeń

Wynik rozkładu: 
CO2 + H2O

activevir.pl
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Dzięki reakcji fotokatalitycznej
wytworzony nadtlenek wodoru H2O2 jest w stanie 

zaatakować i zniszczyć strukturę molekularną 
zanieczyszczeń,

zabierają protony do komórki 
i powodują rekombinację wody

Dzięki środkom utleniającym, które są 
wytwarzane przez PCO ™, efekt odkażający 
występuje nie tylko w miejscu, w którym są one 
zainstalowane, ale również wewnątrz układu 
wentylacyjnego oraz w odkażanym środowisku.

Utrzymują i niszczą niektóre toksyczne 
substancje w miejscu ich instalacji.
Nie działają bezpośrednio na substancje 
toksyczne obecne w środowisku.

SYSTEMY PASYWNE SYSTEMY AKTYWNE

H O

H

H
H

H H

H

H H
H

▶ Tradycyjne filtry

▶ Lampy bakteriobójcze

PCO™ technologia 
utleniania 

fotokatalitycznego

RÓŻNICE TECHNOLOGICZNE

activevir.pl
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PCOTM z IPG

FUNKCJONALNOŚĆ FILTRÓW

CHARAKTERYSTYKA
Ozon (O3) jest wytwarzany z cząsteczek tlenu
pobudzanych poprzez wyładowania
elektryczne. Atom tlenu, jako rozpuszczony
rodnik, poszukuje związków organicznych do
wywołania reakcji utleniania.

ZALETY
Ozon (O3) jest gazem wysoce niestabilnym,
zdolnym do rozprzestrzeniania się w
oczyszczonym środowisku, utleniając
wszystkie związki organiczne. Jest również w
stanie zneutralizować nieprzyjemne zapachy.

W A D Y
Działanie ozonu może być bardzo
niebezpieczne zarówno dla ludzi, jak i dla
materiałów, jeśli jego ekspozycja przedłuża
się w czasie,. Nie oddziałuje na cząstki
nieorganiczne

CHARAKTERYSTYKA
Jonizacja jest wywoływana przez wyładowania 
elektryczne wysokiego napięcia.

ZALETY
Jony dodatnie i ujemne agregują zawieszone w
powietrzu mikrocząstki, które w miarę
powiększania się, zwiększenia ich ciężaru i
przechwytywania z otoczenia, przestają być
niebezpieczne dla człowieka.

W A D Y
Jest wysoce niestabilna, dlatego nie działa 
skutecznie na długich częściach instalacji.

Często wytwarza wysokie stężenia ozonu.

Instalacja musi być wyposażona w filtr zdolny 
do zatrzymania średnich cząstek stałych.

CHARAKTERYSTYKA
Zaawansowana technologia z utlenianiem
fotokatalitycznym. Wodoronadtlenki
systematycznie redukują mikroby i gazy w
klimatyzowanej przestrzeni. System IPG
wywołuje bipolarną jonizację bez
wytwarzania ozonu.

ZALETY
Dzięki różnorodności czynników
utleniających, technologia ta jest niezwykle
skuteczna w stosunku do większości
drobnoustrojów i gazów. Cząsteczka H2O2 i
wytwarzane utleniacze są bardziej stabilne
niż w przypadku normalnej jonizacji. To
sprawia, że sanityzacja jest bardziej
skuteczna również w przypadku dużych
instalacji oraz w środowiskach o
podwyższonym ryzyku.

W A D Y
Instalacja musi być wyposażona w filtr zdolny 
do zatrzymania średnich cząstek stałych.

DROBNY PYŁ

ŚREDNIE 
CZĄSTECZKI

CZĄSTECZKI ATM

MIKROBY / BAKTERIE

GRZYBY

PLEŚŃ

GAZ / PACIORKOWIEC 
ROPNY

ODORS

POWIERZCHNIE 
KLIMATYZOWANE

EFEKTYWNY

HE PA
F I L T R Y  

S Y N T E T Y C Z N E  
Ś R E D N I A  

W Y D A J N O Ś Ć

F ILTRY Z  
AKTYWNYM 

WĘGLEM

GENERATORY 
OZONU

GENERATORY 
JONÓW 

UJEMNYCH
PHI IPGUV

F I L T R Y  
E L E K T R O -

S T A T Y C Z N E

SYSTEMY AKTYWNE - RÓŻNICE

OZON JONIZACJA
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10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

GRONKOWIIEC ZŁOCISTY (MRSA)
O hrs 2 hrs 6 hrs 24 hrs

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

S. CHARTARUM
SYNDROM CHOREGO BUYNKU

Ohrs 2hrs 6hrs 24hrs

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ohrs
BAKTERIE COLI

2 hrs 6 hrs 24hrs
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

PACIORKOWCE
O hrs 2 hrs 6 hrs 24hrs

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ohrs
PSEUDOMONAS SPP.

2hrs 6hrs 24hrs

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ohrs
DROŻDŻAKI ALBICANDIS

2hrs 6hrs 24hrs

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

Ohrs
MYSI NOROWIRUS

2hrs 6hrs 24hrs

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ZAPALENIE WĄTROBY TYPU A
Ohrs 2hrs 6hrs 24hrs

10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%

100%

ŚWIŃSKA GRYPA (H1N1)
Ohrs 2hrs 6hrs 24hrs

KROPIDLAK CZARNY

Testy przeprowadzone przez amerykańskie laboratoria i uczelnie dowodzą skuteczności technologii 
utleniania fotokatalitycznego w niszczeniu bakterii obecnych w środowisku.
Testy zostały przeprowadzone w ciągu 24 godzin.

99%

KORZYŚCI STOSOWANIA TECHNOLOGII PCO™

REDUKCJA BAKTERII

activevir.pl
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Korzyści związane z instalacją modułów DUST FREE z technologią PCO ™ można 
podsumować w następujący sposób :

▶ Ciągła dezynfekcja umożliwia zmniejszenie ryzyka zanieczyszczenia i ekspozycji 24/24h

▶ Aktywne oczyszczanie kanałów, pomieszczeń i ich powierzchni

▶ Eliminacja zarazków, bakterii i wirusów, które namnażając się powodują rozprzestrzenianie się 
chorób i alergii

▶ Eliminacja zapachów

▶ Redukcja szkodliwych mikrocząstek obecnych w powietrzu, w tym bardzo drobnej materii, która nie 
jest ogólnie oczyszczana przez zwykłe filtry

▶ Redukcja skupisk pyłu

▶ Poprawa jakości powietrza w pomieszczeniach

▶ Redukcja okresowych przeglądów (i związanych z nimi kosztów) związanych z czyszczeniem instalacji 
wentylacji

▶ Redukcja interwencji serwisowych (i związanych z nimi kosztów) w celu odkażania i czyszczenia 
systemów wentylacji

KORZYŚCI...

activevir.pl
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70% 55%
ŚRODKI 
CHEMICZNE

DYM Z 
PAPIEROSÓW

KUCHNIA

63% 72%

AKTYWNA 24 H /  24 W KAŻDYM 
OCZYSZCZANYM POMIESZCZENIU

ELIMINUJE ZANIECZYSZCZENIA W 
KAŻDYM MIEJSCU POMIESZCZENIA

UNIKALNY SYSTEM DZIAŁAJĄCY 
RÓWNIEŻ NA POWIERZCHNIACH

BEZPIECZNIE I  EFEKTYWNIE 
USUWA BAKTERIE I  ZAPACHY

RED UKC JA  ZAPAC H ÓW

EFEKTY AKTYWNEJ SANITYZACJI

%

REDUKCJA BAKTERII  
I  PLEŚNI

ZWIERZĘTA 
DOMOWE

activevir.pl
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PRZEMYSŁ
Odkażanie instalacji i otoczenia.
Usuwanie chemicznych i biologicznych 
zanieczyszczeń. 
Zdrowsze środowisko pracy.

MEDYCYNA / SZPITALE
Usunięcie i zapobieganie rozprzestrzeniania 
bakterii 
Środowisko opieki zdrowotnej mniej narażone na 
zakażenia bakteryjne

SYSTEMY MIESZKALNE HVAC
Eliminacja bakterii, alergii i zapachów
Zdrowsze i wygodniejsze środowisko mieszkalne

B IURA /  MIEJSCA PRACY
Eliminacja bakterii, alergenów i zapachów 
Zmniejszony wskaźnik zachorowań

RESTAURACJE /  HOTELE
Eliminacja zapachów i bakterii.
Bardziej przyjemny i długotrwały pobyt w lokalu

TRANSPORT
Eliminacja bakterii
Mniejsza ekspozycja na skażenie bakteryjne 
Zdrowsze i wygodniejsze środowisko

ZASTOSOWANIE – GŁÓWNE SEKTORY

ŻYWNOŚĆ / TRANSPORT ŻYWNOŚCI
Eliminuje pleśń i bakterie
Lepsza ochrona = większa świeżość i lepsza jakość

activevir.pl
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Moduły sanityzacji można podzielić na dwie główne kategorie:

PRODUKTY

SYSTEMY WENTYLACYJNO-KLIMATYZACYJNE

FC-UNIT

Apartamentowce / 
Budynki mieszkalne

MICROPURE 5”

Biura / Wysokie budynki
ACTIVE 6 IPG

ACTIVE 12 IPG

Szpitale / Przemysł
AIR KNIGHT 7 IPG  

AIR KNIGHT 14IPG

activevir.pl
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KANAŁY 
WENTYLACYJNE

POKOJE

AQ MONITORING STAND ALONE

Kit Sani 1 e 2) D-BOX 
HOMESENSE

WALL
AK-IPG-INDUSTRIAL 
FC-CASE

activevir.pl
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S

W D

Maksymalny przepływ 
powietrza

1500 m3/h

Wymiary modułu (SxWxD)

Głębokość otworu

15,2 x 15,2 x 20,2 cm

14,5 cm

Waga 1,1Kg

Zasilanie 24 V 50/60 Hz

Pobór prądu 0,4 A

Maksymalna temperatura pracy 60° C

Pozostałe Bezpieczny przełącznik plug&play

System do monitorowania pracy lampy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

5”
D F14015-24V

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
▶ REZYDENCJE, BUDYNKI MIESZKALNE

▶ MAŁE I ŚREDNIE BIURA

▶ RESTAURACJE, HOTELE, SKLEPY

METODY INSTALACJI
▶ w systemach HVAC - ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja 
mieszkań

▶ w kanałach wentylacyjnych, zintegrowane z centralami 
wentylacyjnymi

◆ lampa UV wymaga wymiany co dwa lata

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PCOTM

Technologia PCO ™ wykorzystywana przez moduły Micropure bazuje na połączonym działaniu promieniowania
specjalnej lampy UV i katalitycznej struktury, wykonanej ze stopu metalu o strukturze plastra miodu, na bazie TiO2
(dwutlenek tytanu) oraz 3 innych metali szlachetnych.
Moduły Micropure, pod wpływem przepływu powietrza, wywołują reakcję fotochemiczną, w wyniku której powstają
związki hydroksylowe (• OH) i nadtlenek wodoru (H2O2) w małych ilościach - poniżej 0,02 PPM. H2O2 e • OH
umożliwiają odkażanie zarówno przepływu powietrza, jak i powierzchni kanałów, głównie dzięki wysokiej skuteczności
rozkładu patogenów.
Skuteczne przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniom, alergenom, zapachom, związkom organicznym i lotnym.

activevir.pl
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Maksymalny 
przepływ powietrza

2000 m3/h

6”

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PCOTM

Technologia PCO ™ wykorzystywana przez moduły Micropure bazuje na połączonym działaniu promieniowania
specjalnej lampy UV i katalitycznej struktury, wykonanej ze stopu metalu o strukturze plastra miodu, na bazie TiO2
(dwutlenek tytanu) oraz 3 innych metali szlachetnych.
Moduły Micropure, pod wpływem przepływu powietrza, wywołują reakcję fotochemiczną, w wyniku której powstają
związki hydroksylowe (• OH) i nadtlenek wodoru (H2O2) w małych ilościach - poniżej 0,02 PPM. H2O2 e • OH
umożliwiają odkażanie zarówno przepływu powietrza, jak i powierzchni kanałów, głównie dzięki wysokiej skuteczności
rozkładu patogenów.
Moduły ACTIVE są również wyposażone w dwa urządzenia z technologią ujemnej jonizacji, które sprawiają, że moduły
te są bardziej wydajne w redukcji zapachów i działają również na najdrobniejsze cząstki, których wdychanie jest
najbardziej niebezpieczne.
Skuteczne przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniom, alergenom, zapachom, związkom organicznym i lotnym,
najdrobniejszym cząsteczkom.

D F13070

Wymiary modułu (SxWxD)

Głębokość otworu

18 x 20 x 24 cm

17,5 cm

Waga 1,3 Kg

Zasilanie 24 V 50/60 Hz

Pobór prądu 1,4 A

Maksymalna temperatura pracy 60° C

Pozostałe Bezpieczny przełącznik  plug&play

System do monitorowania pracy lampy

W D

S

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
▶ BIURA, BUDYNKI MIESZKALNE

▶ SZKOŁY, RESTAURACJE, HOTELE, SKLEPY

METODY INSTALACJI
▶ w kanałach wentylacyjnych ▶ zintegrowane z centralą

▶ systemach HVAC ▶ w miejscu nawiewu powietrza

◆ lampa UV wymaga wymiany co dwa lata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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Maksymalny przepływ 
powietrza

3000 m3/h

12”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PCOTM

Technologia PCO ™ wykorzystywana przez moduły Micropure bazuje na połączonym działaniu promieniowania
specjalnej lampy UV i katalitycznej struktury, wykonanej ze stopu metalu o strukturze plastra miodu, na bazie TiO2
(dwutlenek tytanu) oraz 3 innych metali szlachetnych.
Moduły Micropure, pod wpływem przepływu powietrza, wywołują reakcję fotochemiczną, w wyniku której powstają
związki hydroksylowe (• OH) i nadtlenek wodoru (H2O2) w małych ilościach - poniżej 0,02 PPM. H2O2 e • OH
umożliwiają odkażanie zarówno przepływu powietrza, jak i powierzchni kanałów, głównie dzięki wysokiej skuteczności
rozkładu patogenów.
Moduły ACTIVE są również wyposażone w dwa urządzenia z technologią ujemnej jonizacji, które sprawiają, że moduły
te są bardziej wydajne w redukcji zapachów i działają również na najdrobniejsze cząstki, których wdychanie jest
najbardziej niebezpieczne.
Skuteczny przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniom, alergenom, zapachom, związkom organicznym i lotnym,
najdrobniejszym cząsteczkom.

D F13071

Wymiary modułu (SxWxD)

Głębokość otworu

18 x 20 x 35,5 cm

29 cm

Waga 1,4 Kg

Zasilanie 24 V 50/60 Hz

Pobór prądu 1,4 A

Maksymalna temperatura pracy 60° C

Pozostałe Bezpieczny przełącznik  plug&play

System do monitorowania pracy lampy

W D

S

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
▶ BIURA, BUDYNKI USŁUGOWE, HOTELE 

▶ RESTAURACJE, SZKOŁY, PRZEDSZKOLA
METODY INSTALACJI
▶ w kanałach wentylacyjnych ▶ zintegrowane z centralą

▶ systemach HVAC ▶ w miejscu nawiewu powietrza

◆ lampa UV wymaga wymiany co dwa lata
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Maksymalny 
przepływ powietrza

2500 m3/h

7”
D F09998

Wymiary modułu (SxWxD)

Głębokość otworu

Waga
Zasilanie

Pobór prądu

Maksymalna temperatura pracy

15 x 15,8 x 25,2 cm

17,5 cm

1,3 Kg

24 V 50/60 Hz

0,8 A

60° C

W

S

D

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PCOTM

Technologia PCO ™ wykorzystywana przez moduły AIR KNIGHT bazuje na połączonym działaniu promieniowania
specjalnej lampy UV i katalitycznej struktury, wykonanej ze stopu metalu o strukturze plastra miodu, na bazie TiO2
(dwutlenek tytanu) oraz 4 innych metali szlachetnych.
Moduły AIR KNIGHT, pod wpływem przepływu powietrza, wywołują reakcję fotochemiczną, w wyniku której powstają
związki hydroksylowe (• OH) i nadtlenek wodoru (H2O2) w małych ilościach - poniżej 0,02 PPM. H2O2 e • OH
umożliwiają odkażanie zarówno przepływu powietrza, jak i powierzchni kanałów, głównie dzięki wysokiej skuteczności
rozkładu patogenów.
Moduły AIR KNIGHT są również wyposażone w dwa urządzenia z technologią bipolarnej jonizacji, które sprawiają, że
moduły te są bardziej wydajne w redukcji zapachów i działają również na najdrobniejsze cząstki, których wdychanie
jest najbardziej niebezpieczne.
Skuteczne przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniom, alergenom, zapachom, związkom organicznym i lotnym,
najdrobniejszym cząsteczkom.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
▶ ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE, BUDYNKI KOMERCYJNE

▶ SZPITALE, LABORATORIA
METODY INSTALACJI
▶ w kanałach wentylacyjnych ▶ zintegrowane z centralą

▶ systemach HVAC ▶ w miejscu nawiewu powietrza

◆ lampa UV wymaga wymiany co dwa lata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Pozostałe Bezpieczny przełącznik  plug&play

System do monitorowania pracy lampy

activevir.pl
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Maksymalny przepływ 
powietrza

4000 m3/h

14”
D F09963

Wymiary modułu (SxWxD)

Głębokość otworu

Waga
Zasilanie

Pobór prądu

Maksymalna temperatura pracy

15 x 15,8 x 37 cm

30 cm

1,4 Kg

24 V 50/60 Hz

1,2 A

60° C

Pozostałe

W

S

D

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PCOTM

Technologia PCO ™ wykorzystywana przez moduły AIR KNIGHT bazuje na połączonym działaniu promieniowania
specjalnej lampy UV i katalitycznej struktury, wykonanej ze stopu metalu o strukturze plastra miodu, na bazie TiO2
(dwutlenek tytanu) oraz 4 innych metali szlachetnych.
Moduły AIR KNIGHT, pod wpływem przepływu powietrza, wywołują reakcję fotochemiczną, w wyniku której powstają
związki hydroksylowe (• OH) i nadtlenek wodoru (H2O2) w małych ilościach - poniżej 0,02 PPM. H2O2 e • OH
umożliwiają odkażanie zarówno przepływu powietrza, jak i powierzchni kanałów, głównie dzięki wysokiej skuteczności
rozkładu patogenów.
Moduły AIR KNIGHT są również wyposażone w dwa urządzenia z technologią bipolarnej jonizacji, które sprawiają, że
moduły te są bardziej wydajne w redukcji zapachów i działają również na najdrobniejsze cząstki, których wdychanie jest
najbardziej niebezpieczne.
Skuteczne przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniom, alergenom, zapachom, związkom organicznym i lotnym,
najdrobniejszym cząsteczkom.

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
▶ ZAKŁADY PRZEMYSŁOWE, BUDYNKI KOMERCYJNE

▶ SZPITALE, LABORATORIA
METODY INSTALACJI
▶ w kanałach wentylacyjnych ▶ zintegrowane z centralą

▶ systemach HVAC ▶ w miejscu nawiewu powietrza

◆ lampa UV wymaga wymiany co dwa lata

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Bezpieczny przełącznik  plug&play

System do monitorowania pracy lampy

activevir.pl



Maksymalny 
przepływ powietrza

800 m3/h

CHARAKTERYSTYKA TECHNOLOGII PCOTM

Technologia PCO ™ wykorzystywana przez moduły MICROPURE bazuje na połączonym działaniu promieniowania
specjalnej lampy UV i katalitycznej struktury, wykonanej ze stopu metalu o strukturze plastra miodu, na bazie TiO2
(dwutlenek tytanu) oraz 4 innych metali szlachetnych.
Moduły AIR KNIGHT, pod wpływem przepływu powietrza, wywołują reakcję fotochemiczną, w wyniku której powstają
związki hydroksylowe (• OH) i nadtlenek wodoru (H2O2) w małych ilościach - poniżej 0,02 PPM. H2O2 e • OH
umożliwiają odkażanie zarówno przepływu powietrza, jak i powierzchni kanałów, głównie dzięki wysokiej skuteczności
rozkładu patogenów.
Skuteczne przeciwko bakteriom, wirusom, pleśniom, alergenom, zapachom, związkom organicznym i lotnym.

3”

Wymiary modułu 12,6 x 7,9 x 5 cm
Waga 0,45 Kg

Zasilanie 230 V - 50/60 Hz

Pobór prądu 0,15 A

Maksymalna temperatura pracy

24

60° C

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DF09960

OBSZARY ZASTOSOWAŃ
▶ REZYDENCJE, BUDYNKI MIESZKALNE

▶ MAŁE I ŚREDNIE BIURA

▶ RESTAURACJE, HOTELE, SKLEPY

METODY INSTALACJI
▶ w kanałach wentylacyjnych, w części nawiewnej

◆ lampa UV wymaga wymiany co dwa lata

activevir.pl
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Idealny, okablowany zestaw, do prostego i szybkiego montażu w komorze doprowadzającej powietrze.
Zestaw składa się z urządzenia FC UNIT zamontowanego na metalowej klapie rewizyjnej, co pozwala na szybki montaż w 
komorach i kanałach wentylacyjnych. Okablowana skrzynka połączeniowa, umożliwia szybkie podłączenie lampy UV i 
zasilania.  
Zestaw SANI 1 : 1 FCUNIT z 1 zestawem montażowym + 1 skrzynka połączeniową
Zestaw SANI 2 : 2 FCUNIT z 2 zestawami montażowymi + 1 skrzynka połączeniową

Kod: KIT-SANI-1
Składnik zestawu Ilość Kod

MODUŁ FCUNIT 1 DF09960

Zestaw montażowy 1 BOTOLA

Skrzynka połączeniowa 1 TRASF-KIT-1

Kod: KIT-SANI-2
Składnik zestawu Ilość Kod

MODUŁ FCUNIT 2 DF09960

Zestaw montażowy 2 BOTOLA

Skrzynka połączeniowa 1 TRASF-KIT-2

SYSTEM DO 7 KW SYSTEM OD 7 DO 14 KW

Zestaw 
montazowy

Skrzynka

A -19,5 cm

B - 9,5cm

C - 21 cm

D -10,8 cm

A -13cm

B - 13 cm

H - 6 cm

AA

C

D B

B

ZESTAW DO SANITYZACJI

X2

SCHEMAT POŁACZENIA

ZAINSTALOWANY WEWNĄTRZ 

KOMORY NAWIEWU POWIETRZA

DZIAŁA ODKAŻAJĄCO

NA SYSTEM I OTOCZENIE WEWNĘTRZNE

activevir.pl
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