HYGIENIA

Turvallisen ruoan puolesta

Sisäilmapalvelulla
estetään haitallisten
mikrobien toiminta
ja saavutetaan
merkittäviä säästöjä;
parempaa hygieniaa,
puhtaampaa ruokaa,
pienempää hävikkiä,
terveellisempi
työympäristö
sekä vähemmän
kustannuksia.

aktiivinen

puhdistaa epäpuhtaudet ilmasta ja pinnoilta

luonnollinen

puhdistaa sisäilman kuten luonto puhdistaa ilmaa ulkona

palvelu

terveyttä, puhtautta ja luotettavuutta

Parasta elintarvikehygieniaa
Toimimme vastuullisesti ja luottamuksella
yhteistyössä asiakkaan kanssa parempien
elintarvikkeiden, turvallisemman ruoan
ja työympäristön puolesta.
Sisäilmapalvelu on kustannustehokas
ja annamme sille tyytyväisyystakuun.
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Palvelusopimus
ja omavalvonta varmistavat laanassa kiinteistössä ympäri maailmaa.
dun ja mahdollistavat elinkaariajattelun mukaisen ja
ympäristöystävällisen toimintamallin. Energiakonsultit
DuctStation-sarjan puhdistimilla luodaan kohdenvalvoo puhdistuksen tehoa ja turvallisuutta koko palvenettua lisähygieniaa, joka on suunniteltu erityisesti
lusopimuksen ajan. Omavalvonnan keinoin mitoitetaan,
kylmiöihin ja elintarviketeollisuuteen. DuctStation
säädetään ja hallitaan puhdistustehoa aina kulloisenvähentää bakteereja, sieniä, homeita ja hajuja, elikin tarpeen mukaan. Omavalvonta antaa jatkuvaa timinoi VOC-yhdisteitä mukaan lukien etyleeni, joka
etoa sisäilman laadusta.
aiheuttaa tuotteissa kypsymisen ja pilaantumisen.
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ja tuloksia.äänettömästi, näkymättömästi, hajuttomasti
ja turvallisesti ympäri vuorokauden. Sisäilma-altisteiden vähentyessä henkilöstön sairauspoissaolot vähenevät ja
työviihtyvyys paranee. Siivouksen puhdistusteho paranee ja haitalliset kemikaalijäämät vähenevät.

Espanjassa tehdyssä tutkimuksessa vertailtiin appelsiinien
pilaantumista. Elintarvikkeiden säilyvyys paranee huomattavasti ActivPure-puhdistuksen ansiosta.
Appelsiinitestissä hedelmiä säilytettiin 6 viikkoa kahdessa
kylmähuoneessa 2 ºC lämpötilassa, toisessa oli DuctStation. Puhdistetun kylmähuoneen appelsiineista vain 10% oli
pilaantuneita ja puhdistamattomassa huoneessa appelsiineista 73% oli pilaantuneita.

ACTIVEPURE PUHDISTUSTEKNOLOGIAN TEHOKKUUS
Laboratoriotutkimus yleisten bakteerien sekä homeiden vähenemisestä ActivePure-puhdistuksen
vaikutuksesta. Taulukoissa on esitetty kahden 24 tunnin tutkimuksen keskiarvo.
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Fotokatalyysistä johtuva TiO2-pinnoitteelle kiinnittyneiden
Deinococcus geothermalis -solujen muodonmuutos.
(a, b) Deinococcus geothermalis E50051 kannan muodostamaa biofilmiä
(c, d) sama biofilmi UV-valon (360 nm) altistuksen jälkeen.
Lähde: Tekes “Likaantumattomat pinnat” -Helsingin Yliopisto

MISSIO
Ketään ei pidä asettaa eriarvoiseen asemaan
– kaikilla on oikeus puhtaaseen sisäilmaan.

ActivePure RCI -teknologia tuo ulkoilmankaltaiset luonnolliset puhdistajat sisätiloihin. Tekniikalla mahdollistetaan
otsonivapaa sisäilmanpuhdistus.

Yliopistot maailmalla ovat tutkineet fotokatalyysiä paljon,
Suomessa mm. Helsingin yliopisto ja Lappeenrannan
teknillinen yliopisto.

ActivTek on Nasan yhteistyökumppani ja Space Foundation
lifetime partner. Laitteita käytetään avaruusasemilla sekä
maassa Nasan kohteissa.

Tutkimuslaitosten sertifikaatit takaavat turvallisen
ja varman toimivuuden.

Kaikki laitteet ja komponentit täyttävät EU:n vaatimukset.
Ilmanpuhdistuslaitteilla on Medical Device class1 EU
-hyväksyntä.

ActivTek on USGBC-organisaation jäsen. LEED-hyväksytyt rakennukset säästävät energiaa, rahaa ja niillä on
positiivinen vaikutus käyttäjien hyvinvointiin.

Energiakonsultit Insto Oy
Puhelin: 020 728 8400
palvelut@energiakonsultit.fi
www.energiakonsultit.fi

SISÄILMAPALVELUT
Puhtaan sisäilman puolesta
ENERGIAPALVELUT
Toimiva taloudellinen kiinteistö

