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You’ll

www.cleanair-europe.com
find more information on the AOP technology and the testresults on our website:

Advanced AOP technology

The Clean Air Europe air conditioning and heat duct air purification systems use the advanced AOP (Photohydroionization)
technology , which significantly reduces odors, pollutants, VOC’s, smoke, mold, bacteria and viruses in indoor air.
The HVAC-AOP cells are easy to mount into air conditioning and heating systems air ducts, where most sick buildings’
problems originate. When the HVAC system is operating, the Clean Air HVAC-AOP cell creates an advanced friendly
oxidation process consisting of hydroperoxides, ozonide ions, super oxide ions, and hydroxide ions.
These friendly oxidizers revert back to oxygen and hydrogen after the oxidation of the pollutant.

Clean Air HVAC GA models are suitable for larger spaces, producing up to 40,000 m3 of purified air per hour.
See technical specifications for more details.

The AOP cell unit size is scaled to accommodate the various air flow rates of different HVAC systems. Locate the air
blower capacity of your HVAC system, then choose the Clean Air HVAC-AOP model that corresponds that flow rate .

HVAC GA

Technical specifications*
Method of production   
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Capacity m3/h

HVAC GA Duct Probe

14
cm

14,0” = 35,6 cm
9,0” = 22,9 cm

A/P HVAC 9GA
                AOP

12V with 230V adapter
3,31

"9
500-11.000

A/P HVAC 9HO GA
AOP
12V with 230V adapter

6,12
OH"9

11.000-17.000

A/P HVAC 14GA
  AOP
12V with 230V adapter

2,91
"41

17.000-30.000
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DESINFIOINTILAITE ILMAKANAVAAN

Patentoitoidulla PHI (Photohydroionisaatio) tekniikalla on jo yli kymmenen vuoden ajan ratkaistu huonon sisäilman aiheuttamia ongelmia teollisuu-
dessa, julkisissa rakennuksissa ja yksityiskodeissa. Tekniikka mahdollistaa ongelmatilojen käyttämisen rakenteiden korjaamiseen asti. Korkeaa 
hygieniaa vaativissa tiloissa tekniikka pienentää merkittävästi ilmassa ja pinnoilla olevien mikrobien määrää.
PHI kenno asennetaan tuloilmakanavaan. Kenno vähentää tuloilmasta hajuja, orgaanisia yhdisteitä, homeita, viruksia ja bakteereita. Tuloilman 
mukana puhdistusvaikutus leviää myös sisätiloihin. 
Lisätietoja PHI kennon vaikutuksista sisäilmaongelmiin, www.tutkimustietoa hapetustekniikasta.
Laiteen toiminta perustuu kahta aallonpituutta säteilevän UV-valon ja nelimetallisen katalyytin synnyttämään reaktioon. Reaktiossa syntyvävät 
hapettajat (friendly oxidizers) tuhoavat haitalliset mikrobit hajoittamalla niiden solurakenteen. Haihtuvat orgaaniset yhdisteet ja hajut häviävät 
hapettajien rikkoessa niiden molekyylirakenteet.

TURVALLISUUS
PHI tekniikkaan tuottama aktiivinen happi on ryhmä oksidantteja jotka tunnetaan nimellä hydroperoksidit. Hydroperoksiidit ovat olleet luonnollinen 
osa ympäristöamme 3,5 miljardia vuotta. Hydroperoksideja muodostuu ilmakehään aina kun seuraavat kolme komponenttia ovat läsnä: epästa-
biilit happimolekyylit, vesihöyry ja energia. Noudattamalla valmistajan mitoitus- ja asennusohjeita jäävät sisätiloihin syntyvien hapettajien määrät 
pienemmiksi kuin hyvälaatuisessa ulkoilmassa.
Hapettajat palautuvat reaktioajan jälkeen takaisin hapeksi. Tästä Clean Tech tuotteesta ei siis jää kemikalijäämiä. Laite soveltuu luonnonmukai-
suutensa vuoksi käytettäväksi myös luomutuotannossa.
Kaikki kennot toimivat 12 voltin jännitteellä ja 230 V verkkolaite on kanavan ulkopuolella. UV-valo on suojattu rikkoutumattomalla PPC pinnoituksella. 
Laiteilla on vaatimuksenmukaisuustodistukset (CE ) ja TUV sertifi kaatti. Yli miljoona PHI laitetta on käytössä kaikkialla maailmassa.

TULOILMA

PHI KENNO

PUHDAS ILMA

ILMAKANAVA

PHI-kenno asennettuna 
kanavaan



NORKETEK OY
Puh: (09) 2303 400, 040 5578 111

esko.vanhanen@norketek.fi 
Saukontie 42, 05450 Nukari

www.norketek.fi
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PHI-kenno

Asennuslevy

Sähköyksikkö

Toiminnan
merkkivalo

Kiinteä sähkö-
johto, pituus
1 900 mm

Toiminnan
merkkivalo

PHI-212 JA PHI-212 HO
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PHI-kenno

Asennuslevy

Sähköyksikkö

Toiminnan
merkkivalo

Kiinteä sähkö-
johto, pituus
1 900 mm

Toiminnan
merkkivalo

PHI-357 JA PHI-357 HO263
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PHI-kenno

Sähkö-
yksikkö

Asennuslevy

Irrotettava
pienjännite-
johto, pituus
1 700 mm

MINI-PHI-12

Pienjännitejohdon päässä oleva muun-
taja asennetaan ilmanvaihtokanavan
ulkopuolelle kuivaan sisätilaan.

Muuntajaan liitettävän sähköjohdon
pituus on 1 700 mm.

MAAHANTUONTI JA TEKNINEN NEUVONTA

Norketek Oy
Puhelin (09) 2303 400
Faksi (09) 2303 401
www.norketek.fi

Tuote Ilmavirta
dm3/s

Jännite
V

MINI-PHI-12 20...550 12

PHI-212 445...2 780 230

PHI-212 HO 2 780...4 440 230

PHI-357 4 440...8 330 230

PHI-357 HO 8 330...12 220 230

Puhdistimien mitoitustaulukkoMITOITUS JA ASENNUS

PHI-ilmanpuhdistimista valitaan tuote,
joka vastaa ilmanvaihtokanavan kokoa ja
ilmanvaihtokoneen puhaltimen ilmavir-
taa. PHI-kennon toiminta on tehokkainta
alle 6 m/s -virtausnopeuksilla. Kenno ei
aiheuta painehäviötä kanavassa.

PHI-puhdistimet asennetaan ilmanvaih-
tokanavaan tai -koneeseen. Kennoja voi-
daan asentaa rinnakkain tai peräkkäin.
Eri tilavaatimusten mukaisia asennuksia
voidaan tehdä putkiston haaroihin.

Ilmanpuhdistinta voidaan käyttää myös
poistopuolella eliminoimaan ympäristöl-
le aiheutuvia hajuhaittoja.

Mini-PHI-12 asennetaan kokonaan il-
manvaihtokanavan sisälle. Muissa mal-
leissa ainoastaan pyöreä kenno tulee il-
makanavan sisälle. Pyöreissä ilmanvaih-

HUOLTO

PHI-kennon laskennallinen käyttöikä on
25 000 tuntia. Kenno on itsepuhdistuva.
Kennon vaihtoa suositellaan vähintään
kahden vuoden välein.

toputkissa käytetään asennuksessa
apuna lähtökaulusta. Ilmanpuhdistimien
asennuksen saa suorittaa vain ammatti-
taitoinen asentaja.

Virrankulutus on 60...90 W.

ENERGIAN SÄÄSTÖ
Laitteiden energian kulutus on äärimmäisen pieni. Yhden normaalivalaisimen sähkönkulutuksella pystyy puhdistamaan yli 10.000 m3 ilmaa tun-
nissa. Kennot eivät aiheuta painehäviöitä putkistoissa joten puhaltimien tehoja ei tarvitse lisätä. Kennojen pitkä elinkaari, vaihtoväli 3 vuotta on 
myös osa taloudellisuutta.

MITOITUS
Ota selville tuloilmakoneen ilmamäärä ja valitse siihen sopiva PHI kenno. Kennoja voidaan  asentaa myös poistoilmakanaviin estämään hajujen 
leviäminen ympäristöön. 

Kenno Mini PHI 12 PHI 212 212 HO 357 357 HO

Ilmavirta m3/h 425-1600 1600-11.000 11.000-17.000 17.000-30.000 30.000-44.000

W 10 W 13,3 W 21,6 W 19,2 W 32,4 W

Kennon pituus kts. piirustus 22,9 cm 22,9 cm 35,6 cm 35,6 cm

Asennuslevyn halkaisija 14 cm, asennusreikä 5 cm. Lopullinen mitoitus riippuu vaadittavasta hygieniatasosta, autamme mielellämme mitoituksessa.

ENNEN JÄLKEEN
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