Deep Clean Air Techniek - afgekort DCAT - Luchtzuiveringsapparaten
Nature’s way …. om de lucht die wij inademen te zuiveren
De technologie in het hart van de DCATproducten is gebaseerd op NASAonderzoek en feitelijk ontwikkeld voor de
bemanning
van
het
internationale
ruimtestation, om de blootstelling tegen
schadelijke verontreinigingen in de meest
kritische gesloten binnenruimte tegen te
gaan; De strategie van NASA was om
verschillende technologieën samen te
voegen in één systeem, samengevat en nu
bekend onder de naam;
ʻActivePureʼ.

ActivePure
Met ActivePure is er een technologie ontwikkeld welke dezelfde processen creëert en imiteert, zoals de
natuur vervuiling in de buitenlucht op natuur-eigenwijze elimineert. Het voordeel is dat dit
zuiveringssysteem ecologisch, natuurlijk en op geen enkel wijze een risico voor de gezondheid oplevert.
Natuurlijke processen:
§
§
§

Ionisatie - Zoals je die kent bij onweer
Oxidatie - zoals die door zonlicht ontstaat
Ozon - Wordt van nature gegenereerd door kortgolvige ultraviolette zonnestraling en verschijnt in
onze bovenste atmosfeer in de vorm van een gas.

ActivePure produceert middels een foto-Katalytische proces, Ionen en Oxidanten, o.a. ook een droog
waterstofperoxide dat ontstaat uit een reactie tussen een combinatie van verschillende UV-frequenties
(UVX) en titaniumdioxide.
UV-licht schijnt op een katalysator (Titaniumdioxide) die watermoleculen en zuurstof moleculen in de lucht
omzet in oxidanten die vervolgens organische (verontreinigde) moleculen en ziektekiemen aanvallen en
hun chemische verbindingen afbreken en deze veranderen in onschadelijke stoffen.
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ActivePure-technologie samengevat
Op basis van Ionisatie, oxidatie in combinatie met een foto-katalyserende proces, wordt er een mengsel van
ionen en krachtige oxidanten geproduceerd, die actief het probleem van vervuiling en blootstelling aan
ziektekiemen in de binnenruimten en op alle oppervlakten gaat opzoeken. Het systeem is daarom Proactief
waardoor het zich onderscheidt van de andere bestaande luchtzuivering technieken.
Een combinatie van verschillende UV-frequenties (UVX) en een fotokatalysator -Titanium verbinding creëert een mengsel van oxidanten (laag ozon, hydroxyl radicalen en waterstofperoxide).
Naast het ontstaan van de oxidanten, worden ook ionen uitgestoten om te helpen bij het verwijderen van
stof en ultrafijne deeltjes uit de lucht. Bij ionisatie komt er altijd ozon vrij, echter de ActivePure-technologie
breekt het ozonmolecuul tot ongeveer 90% ook weer af en vormt zeer krachtige oxidatiemiddelen,
daarmee genereert deze technologie een zeer laag ozonniveau; doorgaans onder 0,02 ppm.

- Ozon wordt als veilig beschouwd bij niveaus onder 0,05 ppm. -

Teststudies
Testen die zijn beoordeeld en gepubliceerd door twee
universiteiten die een reductie aantonen tot maar liefst
99,99% van schadelijke micro-organismen zoals;
schimmels, bacteriën en virussen, inclusief MRSA en
vogelgriep op oppervlakten

§
§

Kansas State University
Universiteit van Cincinnati

Aansprekende statistieken
Meer dan 90.000 levensbedreigend ziekten en bijna
19.000 doden zijn er naar schatting jaarlijks als gevolg
van een MRSA-infectie *

Ozon in een lage concentratie, in combinatie met het foto-katalytisch oxidatie
proces, gecreëerd door het ActivePure technologie, blijkt de
luchtverontreiniging in de gesloten ruimte drastisch te verminderen.

De draagbare unit van DCAT wordt al jaren in onze praktijk gebruikt.
We hebben talloze voordelen gezien bij de behandeling van
astmapatiënten. Het is aangetoond dat het effectief is bij patiënten
die allergisch zijn voor huisstofmijt. In alle onderzochte allergische
groepen is er een zeer sterke vermindering van de behoefte aan
geïnhaleerde geneesmiddelen na een week inzet van de DCAT-units
voorzien met het ActivePure-technologie”
Longarts: Dr. J. Westbroek,
Ziekenhuis Tjongeschans, Heerenveen.

ActivePure (RCI) verlaagd MRSA-infectie met 99,8% in 24
uur.
* Amerikaanse centra voor ziektebestrijding en -preventie

ActivePure-technologie is getest in zowel universitaire-, als ook in laboratoriumomgevingen; Ook wordt
het gebruikt in tal van commerciële en industriële omgevingen die te maken hebben met specifieke
risicovolle IAQ-problemen. Producten op basis van deze technologie worden momenteel internationaal
gebruikt in huizen, kantoren, ziekenhuizen, kinderdagverblijven, hotels en professionele sportfaciliteiten.
Het ʻFood Science Instituteʼ van de ʻKansas State Universityʼ heeft tests uitgevoerd om schadelijke
verontreinigingen in een productieomgeving te elimineren als een manier om voedsel te beschermen.
Onderzoek door het Department of Environmental Health aan de Universiteit van Cincinnati, gericht op
het beheersen van de binnen-lucht klimaat, hebben aangetoond dat door de inzet van het ActivePure
technologie, de verontreinigingen in de lucht, tot wel 50 keer sneller wordt verminderd ten opzichte van
een typische HVAC-filtratie systeem.
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Het is bewezen dat de technologie virussen,
schimmels, vluchtige organische stoffen en
bacteriën zoals MRSA, E-coli en Staph, in de
lucht en op het oppervlak vernietigt.

Laboratorium studies hebben aangetoond
dat met het ActivePure technologie in
slechts 15 minuten 99,99% van RNA type
pathogenen uit de dezelfde coronavirus
stam kan worden verwijderd.

Bedrijven en consumenten profiteren nu van deze baanbrekende technologie die ook het hart vormt van alle producten
van Deep Clean Air Techniek.

Wilt u meer weten hoe u uw gebouw, praktijk, maar ook medewerkers, klanten en of patiënten kunt beschermen?
Neem vandaag nog contact met ons op.
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