
REFERENCER
Efter syv måneders brug er det lige så rent som i 
starten, mens det plejer at være belagt med 4-5mm 
fedt.
Et par måneder efter rengøring, kan vi normalt se en 
tynd fedthinde. Det ser vi ikke nu.
Udsugningsfiltrene plejer at være fuldstændig 
mættet og dryppe af fedt. Nu er der kun et tyndt lag 
fedtfilm på filtrene. 
Selvom det er syv måneder siden de blev gjort rent, 
er det som om det var i går.
Reference: Fra film om Tivoli, der har Power Pack 
monteret.

”Projektet har vist, at der efter montering af en PP 
ikke har været behov for at foretage en egentlig 
rensning, men kun behov for at skifte filtre og 
rengøre bundbakken overfladisk. Der er således 
sparet udgifter til at rengøre anlæg og kanalsystem.”
Reference: Teknologisk Institut

PRISNIVEAU
Power Pack ligger i prisniveauet fra knap kr. 10.000 til 
omkring kr. 40.000. Antallet af Power Packs afhænger 
af størrelsen på de enkelte emfang.

HVAD GØR EN POWER PACK (PP)?
PP nedbryder fedtbelægninger i aftrækskanaler.

DET BETYDER:
� at indeklimaet bliver forbedret 
� at lugtgener reduceres med op til 80% i hele rummet
� at suget ikke bliver mindre med tiden 
� at der ikke længere er nogen brandfare i aftrækskanalen
� at man ikke længere behøver at bruge tid og penge på at 

rense aftrækskanalen. Kun filtret i emfanget skal rengøres 
som sædvanligt.

HVAD ER EN POWER PACK (PP)
En PP er en katalysator, der fjerner statisk elektricitet. Det 
medfører, at fedtets struktur nedbrydes.

Power Pack nedbryder fedtet ligesom fedt nedbrydes i en 
forbrænding. Det sker blot på en langsommere måde og 
uden varmeudvikling. Nedbrydningen er dermed en kold 
proces og ikke en exotermisk proces.

PP bruger ingen strøm og er dermed meget klimavenlig. PP er 
stort set vedligeholdelsesfri.

PP består af en lukket stålbeholder, der indeholder 
specialbehandlet vand, en forlænger og en aflader.

PP er godkendt til brug i føde- og drikkevarer (VA-godkendt, 
3.19/20115).

PP’s virkning er blåstemplet af Teknologisk Institut
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