
Toepassingen

ActivePure technologie



Luchtkanalen, WTW units en airconditioning systemen

In slechts enkele minuten kunt u toptechnologie op het gebied van luchtzuivering inbouwen in uw HVAC-
installatie en de door u geplaatste installatie optimaliseren met de Active pure technologie. De Induct maakt 
gebruik van uw bestaande HVAC ventilator om veilige oxidanten en superionen in uw gehele pand te brengen. 
Daarmee verbetert tevens de kwaliteit in uw hele HVAC systeem.

Het eerste wat een op een kanaal gemonteerde Induct doet, is het zuiveren van de luchtkanalen, die vaak de 
oorzaak zijn van ziekten en allergieën in een faciliteit omdat ze besmet zijn met virussen, bacteriën en 
schimmels. 

Inbouw in systemen kan tijdens de opbouw installatie fase, maar ook eenvoudig later uitgevoerd worden. 

Eenvoudige installatie/verplaatsbaar

Continu schone lucht in de gebouwen met de DCAT Induct

Geen filters nodig 

Duurzaam en energiezuinig



Scholen en kleuterscholen
Gezond schoolleven - begin met zuivere lucht

Kinderen hebben 4 keer meer lucht per kg lichaamsgewicht nodig dan de volwassenen, daarom is het zo belangrijk om te 
zorgen voor de luchtkwaliteit die onze kinderen inademen. Micro-organismen in de lucht zijn niet neutraal voor de 
gezondheid, ze kunnen potentieel gevaar opleveren, vooral voor kinderen met een verzwakt immuunsysteem.

Met de DCAT Plafondunit realiseert u een gezonde leer- en werkomgeving voor uw leerlingen en leerkrachten. DCAT 
systemen bieden de hoogste luchtkwaliteit dankzij de innovatieve en enige actieve RCI-technologie ter wereld. De in de lucht 
aanwezige stofdeeltjes bestaande uit schadelijke stoffen, bacteriën, pollen, virussen, schimmels, etc. worden door de DCAT 
Planfondunit afgevangen. Tevens worden alle onaangename geurtjes op natuurlijke wijze gezuiverd (muffe lucht, 
onaangename geurtjes, lichaamsgeuren, etc.). De Plafondunit is een zelfstandig natuurlijk luchtsysteem die geplaatst wordt in
een verlaagd plafond, als vervanging van een bestaande plafondtegel. 

In tegenstelling tot alle andere luchtzuivering producten heeft het DCAT systeem geen filters nodig om de lucht te zuiveren, 
waardoor de lucht echt zuiveren en schoon blijft. Filters slibben langzaam dicht en werkt al snel niet meer optimaal waardoor
er “ongezonde” lucht in de klaslokalen binnen dringt. Hierdoor ontstaat o.a. hoofdpijn, vermoeidheid, irritatie aan keel, neus 
en oren, duizeligheid, droge ogen, tranende ogen, verstopte neus, benauwdheid, ademhalingsmoeilijkheden of misselijkheid. 
Met het DCAT systeem wordt het proces van natuurlijke luchtreiniging na gebootst. 



Agrarische Markt (DCAT BOX)
RCI-systeem winnaar van de competitie voor 'Innovatief landbouwproduct 2019’

Het RCI systeem won in de categorie "Veeteeltgebouwen en hun uitrusting". 
De jury van de competitie waardeerde de effectiviteit van RCI-technologie in 
de strijd tegen ziekteverwekkers, wat volgens deskundigen een reële 
mogelijkheid biedt om het risico op voedselvergiftiging bij mensen, 
bijvoorbeeld salmonella, te verminderen en antibiotica en chemische 
desinfectie in de veehouderij te verminderen of zelfs te elimineren.

• preventie van vogelgriep (H5N1) (H5N8) en varkensgriep (AH1N1);

• verlenging van de houdbaarheid van producten, granen en planten;

• eliminatie van irritante en onaangename geuren;

• het verwijderen van bedreigingen door bacteriën (E-coli, Salmonella, enz.) 
evenals virussen en schimmelsporen;

• gunstige voorwaarden bieden voor het fokken van planten en dieren;

• verminderen van de concentratie van giftige gassen in de veehouderij;

• veiligheid voor mensen, dieren, planten en het milieu - een oplossing die 
gevaarlijke chemicaliën perfect vervangt;

• verhoging van de standaard en het prestige van de boerderij.



H5N8

Ductstation geïnstalleerd in vleeskuikenstallen om bacteriën en 
ammoniak te verminderen.
Resultaten: 40 % reductie antibiotica in vergelijking met de stallen 
zonder onze technologie en 80% reductie ammoniak.



Visverwerking
Verse vis 4 dagen langer houdbaar in koelcel 

Recent is er onderzoek gedaan bij Versvishandel Jan van As in Amsterdam door Nutrilab op verschillende vissoorten in 
koeling.

Behaald resultaat - citaat uit onderzoek: ” Conclusie: 

Op basis van de onderzoeken is een waarneembaar verschil tussen de visfilets die zijn opgeslagen in de koelcel met 
luchtbehandeling DCAT en de visfilets die zijn opgeslagen in een koelcel zonder de luchtbehandeling. Zowel microbiologisch 
als smaak technisch zijn de filets uit Koelcel A met DCAT luchtbehandeling, beter dan de filets uit de andere koelcellen. 

Nutrilab: Het onderzoek toont aan dat het zinvol is om de koelcellen te voorzien van de DCAT boxen.” 

Een zuivere lucht, zoveel mogelijk vrij van schimmels, bacteriën en virussen, is essentieel om de voedselveiligheid te kunnen
borgen. ActivePure® technologie is een unieke methode om dit te bereiken in de voedingsindustrie. 



Ziekenhuizen
Unieke continu en desinfecterende technologie. 

Bescherm uw patiënt en personeel vanaf het moment dat ze uw faciliteit betreden.

De natuurlijke katalysator. 

Bewezen effectief tegen een breed spectrum van klinisch relevante pathogenen. 

Veilig te gebruiken in bezette ruimtes.  

Continue vermindering van pathogenen. 

Geen verstoring of vertraagde toegang tot klinische gebieden. 

Voortdurend eliminatie geuren. 

Geen operator vereist. ("No-Touch") 

Geen kapitaaluitgaven. 

Geen parameters voor gevoelig gebruik 



MRSA
Testresultaten geven aan dat de DCAT-eenheden met RCI®-technologie micro-organismen op oppervlakken in een 
gecontroleerde omgeving materieel verminderen of elimineren. De resultaten toonden aan dat bacteriën met 99,99% waren 
verminderd, schimmels met 95% waren verminderd.



Woningmarkt
Ontworpen om de risico's voor de luchtkwaliteit binnenshuis te verminderen. 



U merkt direct het verschil
DCAT verlengt de levensduur van uw bestaande verwarmings- en airconditioningsysteem door vuil, stof en ander vuil op te 
vangen voordat het door het filter binnendringt, waardoor de spoelen en ventilator worden beschadigd waardoor uw 
systeem effectief blijft werken. Een beschermd HVAC-systeem gaat langer mee, bespaart u geld op uw energierekening.

Verontreiniging verminderen. Maak je je zorgen over wat er in je huis wordt gebracht? Verontreinigingen van school, 
kinderdagverblijf of kantoor volgen ons naar huis op handen, kleding en schoenen en landen op onze deurknoppen, 
werkbladen en vloeren. DCAT bevat ActivePure-technologie, waarvan bewezen is dat het tot 99% van alle 
oppervlakteverontreinigingen vernietigt. Bovendien schrobt, zuivert en reinigt deze baanbrekende technologie de lucht die u 
inademt door ongeveer 90% van de luchtverontreinigende stoffen te verminderen. 

Verminder irriterende deeltjes. Gebrek aan slaap, niezen, jeukende, tranende ogen ... het is een allergieseizoen. Stof, 
schimmel, pollen of veel van de andere verontreinigende stoffen kunnen irritatie en allergiesymptomen veroorzaken. Deze 
verontreinigingen kunnen worden verminderd met DCAT.  ActivePure Technology maakt gebruik van gespecialiseerde 
lichtgolven samen met een eigen katalytisch proces dat enviro-schrobben moleculen van zuurstof en waterstof creëert die 
uw lucht zuiveren en irriterende deeltjes verminderen die allergiesymptomen kunnen irriteren.  



Overige Segmenten 
Gezondheidszorg: De betaalbare ActivePure technologie biedt kleinere faciliteiten de mogelijkheid om ook een gezonde 
omgeving te creëren, in vergelijking met kostbare behandelingen die maar weinig mensen zich kunnen veroorloven.” 
Onderhoud is minimaal. 

Cleanrooms: ActivePure werkt door een evidence-based droge waterstofperoxide-oplossing te gebruiken die de schil van 
ziekteverwekkers en sporen bij contact explodeert.Omdat deze oplossing wordt uitgevoerd met de luchtstroom, reist het 
overal naartoe om verontreinigingen onmiddellijk te neutraliseren waar ze voor het eerst beginnen, zelfs als de dader een 
geliefde teddybeer is die om 3:00 uur naar de eerste hulp wordt vervoerd ”

Rental Markt:Voor een tijdelijke op een noodoplossing heeft DCAT duurzame standalone producten die men eenvoudig kan 
plaatsen in alle ruimtes. De standalone producten voorzien van de zelfde technologie die in de Induct en in de box zit heeft 
daarnaast ook ionisatienaalden en een speciale antennen die een ionisatiebereik heeft van 30 m².

Industrie:De kracht van DCAT is dat we alle onaangename geuren verwijderen zodat de mensen in een prettige 
werkomgeving hun werk kunnen verrichten. De DCAT box is snel en eenvoudig te installeren en het effect is direct merkbaar.

Groente, fruit, vlees .Zoals we bewezen hebben samen met Nutrilab dat we de verse vis 4 dagen langer houdbaar kunnen 
houden met de DCAT BOX, werkt het ook op de houdbaarheid van vlees, groente en fruit. Met de inzet van onze 
luchtreiniging optimaliseert u uw inzet en investeringen in uw HACCP beleid. De ruimtes waar nu al hygiëne voorop staat daar 
kunt u nu ook de luchtkwaliteit beheersen met tal van aangetoonde voordelen: minder afval, verbeterde hygiëne, hogere 
opbrengst, langer houdbaarheid producten, geen geur problemen/overlast, minder ziekteverzuim.



ActivPure technologie
• Iedereen maakt zich steeds meer zorgen over hun mogelijke blootstelling aan allergenen, schimmels, VOS en 

luchtverontreinigende stoffen, en om een goede reden: allergieën treffen steeds meer mensen en 
ademhalingsproblemen zoals astma blijven toenemen.

• Met ActivePure ® -technologie kunt u verder gaan dan traditionele luchtzuiveringssystemen door niet alleen muffe 
geuren te elimineren en stof te verminderen, maar ook schadelijke verontreinigingen in de lucht en op de 
oppervlakken van uw huis te elimineren.

• Veiligheid. ActivePure ® is veilig voor zowel mensen als huisdieren en wordt elke dag in huizen over de hele wereld 
gebruikt.

• ActivePure ® is de enige gecertificeerde ruimtetechnologie die in samenwerking met NASA is gemaakt om de 
gezondheid van astronauten aan boord van het internationale ruimtestation te beschermen.



Contact

Deep Clean Air Techniek 

Veenweg 38G | 7336 AG Apeldoorn | 055-790 88 08 | 06-83043710| 
info@deepcleanairtechniek.nl
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