
Fremtidens teknologi
POWER PACK PRODUKTER

EMFANG



PP 3305
PP-Mini-6 IP uden vib.
Max. 1 meter emfang
PP-D15 aflader

Vare nr. 3305  

PP 3309 
1/2” PP-Combi IP uden vib.
Max. 4 meter emfang

Vare nr. 3309 

PP 3307
PP-Combi 24 IP uden vib.
Max. 2 meter emfang

Vare nr. 3307  

Power Pack (PP)
 ॕ Reduceret brandfare
 ॕ Lugt af mados bliver fjernet eller kraftigt reduceret
 ॕ Et bedre sug og meget lettere og billigere rengøring
 ॕ Virksomheden sparer penge

Fordele:

Placering i emfang



En Power Pack er en katalysator.  

Den fungerer med et langtidsholdbart 
batteri, og uden at benytte Ozon eller 
UV.

Enkeltdelene er af rustfri stål. 
Systemet er godkendt til brug i 
forbindelse med vand.

Værktøj til at udskifte batteri  
i Power Pack.

Det er købers forpligtigelse at 
udskifte Power Pack batteriet 
½ årligt og rengøre udstyret 
for optimal funktion. Udstyret 
mister sin funktionsevne såfremt 
batteriskift ikke foretages.

Bemærk!
PP har den utrolige evne at den opløser fedt inden det 
suges op i aftrækskanalerne. Dette giver en væsentlig 
nemmere rengøring, både i dagligdagen men også i 
produktionen generelt. Denne forbedrende rensning er 
vedvarende.

PP arbejder i fugtigt miljø og opløser hen over tid al 
fedt den er i forbindelse med. Af denne årsag er det af 
yderste vigtighed at emfang, aftræks rør, fedtfiltre mv er 
grundigt rengjorte når PP monteres. Såfremt dette ikke er 
sket opløses gammelt fedt og kan løbe baglæns i aftræks 
rør eller dryppe ud af de mindste åbninger i emfang 
installationen.

Følgerne af manglende forberedelse før installationen 
stilles InnoCleaner ikke ansvarlig overfor.
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Funktion
Power Pack (PP) til emfang i restauranter og storkøkkener. Et korrekt dimensioneret og installeret Power Pack system 
sikrer virksomheden mod fedtbelægninger i emfang og i ventilationskanaler. Det giver en reduceret brandfare, et bedre 
sug og meget lettere og billigere rengøring. Virksomheden sparer penge. Power Pack aflader den ophobede spænding 
med et batteri*, og kræver derfor minimal vedligeholdelse. 
Det påhviler kunden før montering at sikre rengjorte ventilationskanaler og emfang.*

*Der kan monteres fast aflader hvor der er strøm tilgængelig
*Evt. erstatningskrav bortfalder ved fravigelse

Forhandles og installeres af: Udviklet af:

Biotech Innovation ApS
Bouet Møllevej 10
DK-9400 Nørresundby

  info@biotech-i.dk
   +45 6467 9267
  www. biotech-i.dk

Biotech Innovation ApS

Komplette prissæt 
Inkl. montering.

Emfang
Leje/mdr

Vejl. pris DKK 
ekskl. moms

PP 3305 PP-Mini-6 IP uden vib. 
Max. 1 meter emfang, PP-D15 aflader 680,-

PP 3307 PP-Combi 24 IP uden vib.
Max. 2 meter emfang 880,-

PP 3309 1/2” PP-Combi IP uden vib.
Max. 4 meter emfang 1.400,-

Delene er af syrefast stål

Power Pack Systemet opløser ikke fedt. Det nedbryder fedtet. På samme måde som fedt nedbrydes i en forbrænding. 
Blot lidt langsommere og uden varmeudvikling. Nedbrydningen er ikke en exotermisk proces. Men derimod en kold 
proces.
I forbindelse med mad, er de mest almindeligt forekommende fedtstoffer – både vegetabilske og animalske fedtstoffer- 
palmitin-syre, C15H31COOH (eller C16H32O2).

Dette fedtstof kan ved iltning (koldforbrænding) nedbrydes til vand og kultveilte. Kemisk ser det sådan ud:
2 C15H31COOH + 47 O2 = 32 H2O + 32 CO2

Processen ses oftest som en forbrænding, enten ved at en organisme fordøjer fedtet og omsætter det til energi eller ved 
en afbrænding under afgivelse af varme – kaldet kold forbrænding. Når fedtet er nedbrudt er det ikke længere fedt.  
Men bliver til, H2O og CO2 som ikke belaster renseanlæg og miljøet.

 VA godkendt 
(VA 3.19/20115)

Produktet er godkendt  
til brug i fødevarer




