HYVINVOINTI JA TERVEYS
Puhtaan sisäilman puolesta

Sisäilmapalvelulla estetään
haitallisten mikrobien
toiminta ja saavutetaan
merkittäviä säästöjä;
parempi hygienia ja potilasturvalllisuus, puhtaampi
sisäilma, terveellisempi
työympäristö ja vähemmän
sairauspoissaoloja.
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Toimimme vastuullisesti ja luottamuksella
yhteistyössä asiakkaan kanssa paremman
hygienian ja työympäristön puolesta.
Sisäilmapalvelu on kustannustehokas
ja annamme sille tyytyväisyystakuun.
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ACTIVEPURE PUHDISTUSTEKNOLOGIAN TEHOKKUUS
Laboratoriotutkimus yleisten bakteerien sekä homeiden vähenemisestä ActivePure-puhdistuksen
vaikutuksesta. Taulukoissa on esitetty kahden 24 tunnin tutkimuksen keskiarvo.
Staphylococcus
0h

2h

6h

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2h

6h

2h

6h

2h

6h

6h

0h

2h

6h

24 h

6h

24 h

Prosentuaalinen väheneminen
0h

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

24 h

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Candida albicans

24 h

6h

2h

6h

Stachybotrys
0h

24 h

2h

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Prosentuaalinen väheneminen

2h

Prosentuaalinen väheneminen

0h

Pseudomonas spp.

24 h

Prosentuaalinen väheneminen

Prosentuaalinen väheneminen

Listeria

2h

Prosentuaalinen väheneminen
0h

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

0 hrs

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

Streptococcus spp.

24 h

Bacillus spp.

24 h

Prosentuaalinen väheneminen

Prosentuaalinen väheneminen

0h

Prosentuaalinen väheneminen

0h

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

MRSA

0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

E-coli

24 h

© 2014 ActivTek. Kaikki oikeudet pidätetään.

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
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