REN LUFT
- er en livsbetingelse
samt livskvalitet

Mennesket trækker vejret omkring 20.000 gange i døgnet.
Vi kan ikke selv afgøre, hvilken luft vi trækker ned i lungerne,
men må benytte os af den luft, der er til rådighed

Air-Tech

leverer:

Ren Luft til forbedring af luftkvaliteten indendørs.

Luftrenseren MAC500s

JIMCO A/S
CEO / Managing Director – Producent samt Udvikler

Jimmy K. Larsen
Oprindeligt blev kompaktrenseren MAC udviklet til at bekæmpe lugt og røggener i
mindre lokaler, men som en sidegevinst har det vist sig, at mange astmatiker/allergiker
og mennesker med KOL / nedsat lungefunktion, har fået en uvurderlig hjælp i
dagligdagen ved at anvende MAC500s.
MAC500s virker på den måde, at luften suges ind igennem apparatet og føres hen over
en speciel udviklet UV-C lampe, som ved hjælp af ultraviolet lys: sterilisere og dræber,
de bakterier, gær- og svampespore, vira etc. der måtte være i luften. Derudover
neutraliserer den luftbårne lugte og andre organiske stoffer.
Det anerkendte laboratorium " Analytical Laboratories (S) Pte. Ltd", i Singapore har bl.a
testet MAC500s, hvor den udførte test underbygger de gode erfaringer vi og
allergikerne allerede har erhvervet med MAC500s. Tabel 4,1 og figur 1, der er et
uddrag af denne test, viser bakterie- og svampespore- tællingen skematisk
I løbet af de første 5 minutter af testperioden, blev rummet tilført bakterier og
svampesporer, hvilket også kan aflæses de første 15 minutter i skemaet, hvor bakterieog svampespore tallet er på det højeste niveau.
Efter MAC500s har været i drift fra 15 til 30 minutter, ses et meget markant fald i
bakterie- og svampespore tallet og efter MAC500s har kørt i 60 minutter, er effekten af
MAC500s tydeligt, idet der nu er tale om 74% reduktion i bakterie tallet og hele 81,5%
reduktion af svampespore tallet!
Ved brug af MAC500s har mange astmatiker
allergiker således nedsat deres medicinforbrug
og nogle er sågar blevet helt medicinfrie.
Med venlig hilsen
JIMCO A/S

Jimmy K Larsen

FØLG OS PÅ FACEBOOK:
Air-Tech.dk, har som de eneste i DK - Luftrenseren JIMCO MAC500

Tak - fordi du valgte
luftrenseren MAC500s
Aftalen lyder på:
Luftrenseren MAC500s kan afprøves i 2 uger
fra modtagelses-datoen
HUSK:
- at stille luftrenseren HØJT (ca. 1.80 m)
Lad den være tændt døgnets 24 timer.
(Strømforbrug max: 0,95 kr. i døgnet)
Hvis vinduer og døre er lukket – Virker luftrenseren optimalt…
Hvis du anbefaler MAC500s til andre - og de køber en maskine hos os, skal
de huske: at opgive dit navn og kundenummer - derefter vil jeg ligge en
note i mit system, hvor du vil få 30% rabat på dit næste lampe-køb.

Ønsker du ikke at beholde luftrenseren,
returnerer du den på egen regning til Air-Tech
ALLE papirer sendes med retur
Luftrenseren MAC500s leveres tilbage i samme stand
som ved modtagelsen.
(Du kan evt. sende den med Post Nord, husk at få en kvittering)
Hvis du returnerer:
DU betaler portoen for returforsendelse,
samt vedlægger 100 kr.
(som dækker mine forsendelsesomkostninger.)
- eller de 100 kr. kan indsættes på konto:
Reg. Nr 2052 Konto: 0123 13 14 28
Air-Tech, vil kun have tilfredse kunder

Teknisk info:
Produkt

MAC500s

UV-C-lampe
Spænding
Strømforbrug
Anbefalet rumstr.
Ozonmængde
Lampens levetid
Støj
Tænd/sluk ur
Timer
Kabinet

1*8W
230V
Max. 95 øre pr. døgn
30-33 kvm
0,0175
8.000 timer
15– 30 db
Nej
Ja
Krom, Grå, Hvid & Sort (kan mikses)

Dimensioner:
Længde
Bredde
Højde

310 mm
90 mm
90 mm

Med model MAC500s må der gerne opholde sig mennesker samt dyr,
imens luftrenseren er tændt og behandler rummet!
Lad gerne MAC500s være tændt - når der luftes ud
Testet af BedriftSundhedsTjensten (BST) og mange flere…
- MAC500s ligger 80% under arbejdstilsynets grænseværdi mht. ozonudledning
Rapport samt analyser forefindes – Bestil blot hos AIR-TECH

ADVARSEL !!!
Før MAC500s åbnes skal den være slukket, og stikket skal være trukket ud af
kontakten.
Hvis MAC500s er åbent når den er tændt - er der fare for stråling fra UV-C lyset.
”– dette kan føre til smertefuld hornhindebetændelse (svejserøjne) og ”solskoldning”
1.1 Fig.1

1.2 Fig.2
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Betjening:
-MAC500s tændes og slukkes på Tænd/Sluk knappen (B-1)
Den røde lampe lyser for at indikere at MAC500s nu er tændt

8h
høj

8h

8h
16h

16h

lav
Timer tilstand

-Der kan skiftes mellem høj og lav hastighed vha. trykknappen (2)
Den røde lampe på knappen lyser når ventilator kører i høj hastighed. MAC500s starter altid i
Høj hastighed når det tændes.
-Ved tryk på Timerknappen (3) sættes MAC500s i Timer- tilstand. Når der trykkes på
Timerknappen vil ventilatoren kører i den aktuelle hastighed i 8 timer, hvorefter der skiftes til
den anden hastighed i 16 timer. Denne cyklus fortsætter indtil der trykkes på
timerknappen(3) igen, eller der slukkes for MAC500s. Den røde lampe på knappen indikerer
at apparatet er i Timer tilstand
-Når der er 5 drift timer tilbage vil Tænd/sluk lampen begynde at blinke. Når MAC500s har
været i drift mere end 8000 timer begynder alle 3 røde lamper at blinke og man hører et
akustisk signal ca. hver 30 minut. Lampen skal nu udskiftes – Bestil ny lampe i god tid.
-Når lampen er udskiftet Nulstilles Timetælleren ved at holde Timerknappen(3) og
Ventilatorknappen(2) inde i mere end 5 sekunder. Der høres 5 hurtige bip og apparatet er klar
til brug igen.
Produceret af JIMCO A/S - Modtog EU’s Miljøpris i kategorien: „Renere Teknologi”

Sådan gør du:
Tilslutning: Placer MAC500s på et fast underlag
Stik stikket ind i stikkontakten.
Tænd apparatet ved hjælp af den grønne driftslampe tænder.

Stil apparatet så højt som muligt!!
Funktion
Ved MAC500s opstår der under kontrollerede forhold UV-C lys, som i forbindelse med
luftens naturlige indhold af ilt (O2) frembringer redox (O3=ozon)) – præcis som ved solens
stråler.
Ved denne metode opstår ingen skadelige kvælstofilter (NOX).
O3 har den egenskab, at den forbinder sig med de organiske stoffer i luften,
f.eks. Nikotin, mados, pollen mm, og oxiderer disse…
- Derved dræbes samtidig de bakterier, vira, svampesporer, samt ethylen
der befinder sig i luften
Under rengøringsprocessen suges den lugtbelastede rumluft igennem MAC500s
og passerer JIMCOs specielle lampe, efterfølgende føres den behandlede og
desinficerede luft sammen med et O3 overskud tilbage til rummet.
Dette overskud sætter sig f.eks. i vægge eller tekstiler og ødelægger de lugtbærende
organiske stoffer.. På denne måde bliver lugten vedvarende reduceret.

Behandlingstid
Behandlingstiden kan udføres i 24 timer/ kontinuerligt, uden problemer
- Læs betjeningsvejledningen omhyggeligt igennem
- Og se nøje på billederne før du tager MAC500s t i brug første gang.
- Opbevar betjeningsvejledningen til senere brug
- Tilslut kun MAC500s til en godkendt stikkontakt.
- Placer MAC500s på et fast underlag.
- Til vægmontage kan du fastgøre apparatet ved hjælp af de udstansede montagehuller.
- Neddyk aldrig apparatet i vand.
- Vær opmærksom på, at børn ikke trækker stikket ud af stikkontakten.
Beskrivelse for MAC500s:
- Forbedrer allerede efter kort behandlingstid rumluften og
reducerer de luftbårne bakterier og vira.
- Virker uden brug af kemikalietilsætning eller filtre
- Ingen regelmæssig opfyldning
- Ingen udskiftning af filtre
- Lave anskaffelsesomkostninger
- Lave driftsomkostninger
- Enkel installation: Stil op….stikket i….Færdig!!!
- er CE-mærket
DANSK UDVIKLET - SAMT DANSK PRODUCERET

Tid til lampe skift

BLINK
BLINK

Når kontrollamperne blinker
Indikerer det, at din MAC500s har kørt/behandlet i 8.000 timer, og det er tid til ny lampe
Lampen kan bestilles på www.MAC500.dk webshop - Eller, du kontakter din forhandler
som vil sende en ny lampe til dig, sammen med brugervejledning
og 1 stk. unbrakonøgle str. 2,5
Levetid for JIMCO special UV-C lampe
Levetiden for JIMCO speciallampen er ca. 8.000 driftstimer. - Efter udløb af 8.000 driftstimer falder
virkningsgraden på lampen - dvs. hvis lugten ikke bliver elimineret, som den plejer - bør lampen
udskiftes.
8.000 driftstimer svarer til at kompaktrenseren kører kontinuerligt i et lille år.
Hvis effektiviteten forringes før de 8.000 driftstimer, bør man kontrollerer, om JIMCO speciallampen
er snavset til med f.eks. støvpartikler. Er dette tilfældet? Følg da rengøringsanvisningen..
Rengøring
For at opretholde den optimale ydelse af MAC500s, anbefaler vi:
- ved regelmæssig brug – at rengøre lampen og ventilatoren ca. hver 3. måned.
Ved indsættelse i stærkt tilsmudsede/støvede rum, bør dette gøres oftere.
- Hvordan man rengør MAC500s:
Sluk apparatet på kontakten (C), den grønne lampe slukker. Træk dernæst stikket ud af stikkontakten.
Rengør ydersiden af apparatet med en fugtig klud, anvend om nødvendigt lidt opvaskemiddel eller
rensemiddel.
(Følg anvendelsesbeskrivelsen på rengøringsmidlet).
Rengør lampen og ventilatoren med en ren blød klud.
Bortskaffelse:
Returner MAC500s til din forhandler eller tal med din lokale genbrugsstation.
Garantibestemmelser
På MAC500s giver JIMCO A/S 24 mdr. reklamationsret hvoraf de 12 mdr. er garanti.
Garantien er regnet fra salgsdatoen fra Deres MAC500s forhandler. Til eftervisning af dette må kvittering opbevares.
Indenfor den anførte garantiperiode dækker JIMCO A/S uden beregning alle mangler, der henhører under materiale- eller
fremstillingsfejl og yder efter eget valg garanti ved reparation eller ombytning af MAC500s
- Forudsætning for garantiydelsen er, at apparatet er anvendt efter sit formål og i henhold til betjeningsanvisningen.
Udholdt fra garantien er skader, der skyldes uhensigtsmæssig anvendelse, slid eller indgreb fra egen eller tredjemands
side.
Garantien omfatter ikke forbrugsstoffer – f.eks. lamper – eller slidgenstande som ventilator og heller ikke mangler der kun
påvirker værdien eller anvendelsesdueligheden af MAC500s i ringe grad.

Noter eventuelt på bagsiden af dette hæfte, hvornår du har lampeskift.

Kunde Referencer
Henning Strandby, Privatperson
"DET TROR JEG IKKE PÅ"
Vi er tre voksne mennesker, der hver dag ryger 10-15 cigaretter hver
- hver eneste dag.
- Hvordan vil du så ha, at jeg skal tro på at sådan en lille kasse med et rør i, skal
kunne fjerne røg og lugt fra både stue og køkken???
- Du kan jo prøve.. sagde Air-Tech. - Og som sagt så gjort...
Jeg skyndte mig hjem og fik den installeret oven på dækketøjsskabet, som
næsten når op til loftet.
Den skulle stå så højt som muligt - Efter nogle dage kom nogle af vores venner på
besøg (ingen af dem ryger). Jeg spurgte dem om de kunne lugte noget?, og begge
sagde nærmest i munden på hinanden: - Er I holdt op med at ryge???
- Det samme har jeg spurgt andre om og alle siger, at de ikke kan lugte cigaretlugt
hos os mere.
Når vi er i køkkenet kan det ikke undgås, når vi steger og braser, at det til tider
lugter/dufter lidt stærkt, men denne lugt forsvinder ligeledes i løbet af næsten
ingen tid.
Det allerbedste med MAC500 er nok, at luften hele tiden bliver renset for diverse
bakterier, nikotin og lign. - noget som vor lille barnebarn nyder godt af.
Dette har været en af de bedste investeringer vi nogen sinde har gjort.
Så har du børn og børnebørn eller blot vil have fjernet en eller anden form for
lugt, kan jeg anbefale at inviterer i en Jimco MAC500.
- Verdens bedste og nemmeste form for et bedre indeklima.
"NU TROR JEG PÅ DET”
NB. Hjælper også hvis du hoster meget...
ALLE BURDE HA EN MAC500

Rens din luft – med sund fornuft

Kunde Referencer
Louise Rost, Astma patient:
“Har haft allergi og astma i 18 år og tager dagligt 3 forskellige slags medicin. Jeg
hørte om MAC500 og tænkte at jeg da kunne gøre et forsøg, men vidste godt, at
det ligesom det meste andet ikke virker.
JEG TOG FEJL.
– Det er helt fantastisk at vågne op uden tilstoppet næse. Tænk at det virkelig er
rigtigt.
Jeg kan virkelig anbefale den til personer med luftvejsproblemer”.
Munkebjerg Hotel, Vejle:
“Vi havde igennem længere tid problemer med dårlig lugt i et rum, hvor vi
opbevarer madaffald i plast-beholdere med låg på.
Vi fik en luftrensermodel MAC500, og efter 2 dage var der en bedring af luften i
rummet, og efter en uge var der ingen ubehagelig lugt tilbage.
Derfor ingen tvivl, luftrenseren som både steriliserede samt fjernede den dårlige
lugt er for os en billig måde at løse problemet på, – og vi kan hermed give
luftrenseren vores bedste anbefaling”.
Birgit Sommer, KOL patient:
Jer er utrolig glad for min luft-renser..
Jeg har jo desværre KOL. så er meget afhængig af frisk luft i mit hjem.. - Jeg har
lige prøvet at slukke MAC500, da vi ikke fyrer mere.. - Men måtte erkende at det
ikke var nogen succes, da jeg faktisk fik en dårlig vejr-trækning.. Så nu kører den
igen..

Elin Rasmussen, Astma & Allergi
Igennem de sidste par måneder har vi på min arbejdsplads haft en luftrenser
MAC500 installeret. Da jeg har allergi og astma som bliver behandlet med
medicin, er jeg meget overfølsomover for luftforurening.
Siden MAC500 er blevet installeret, kan jeg mærke en meget stor forskel, idet det
føles som frisk luft i rummet hele tiden, selvom der ryges cigaretter.
Derfor er jeg meget glad for at min arbejdsplads har købt en
luftrenser, da miljøet er blevet meget bedre end tidligere.

Se flere referencer på vores hjemmeside
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MAC500
-En effektiv løsning i følgende
-områder/situationer:
Mados - efter madlavning
Træthed i hovedet, efter en dag i et indelukkede kontor
På teenagerværelset Astmatisk bronkitis – gør det nemmere at trække vejret
Allergi for katte / hunde / parfume mm.
Brændeovn "lugt” – bliver fjernet
Tobak /nikotin lugt fjernes
Kælder der "lugter” – fjerner skimmelsvampesporer
Partikler fra stearinlys – bliver steriliseret
Nedsat immunforsvar - afhjælpes ved sygdom
Nedsat lungefunktion – afhjælpes med rent indeklima
Hunde / katte "lugt" i bryggerset – våd hund og fra kattebakken
Svamp i mund og lunger efter kemobehandling – forsvinder gradvis
Bilen - aircon bliver renset op for bakterier
Autocamper / Campingvogn / Båd – får et rent lækkert indeklima
Omklædningsrum – desinficeres og lugten forsvinder
Toiletter - desinficeres og føles lækre
Hotelværelser / Hytter / Sommerhus / campingvogn / båd - Lugtgener fjernes
Soveværelset Hos Frisør / Negleteknikker mm
Læge / Tandlæge - klinik / venteværelse – fjerner smitte luftbårne vira
Kølerum - får frugt og grønt til at holde længere - op til 14 dage længere
Katte / hunde opdrætter - formindsker smitte blandt dyrene
Plejehjem / Bosteder – Lugt af: nikotin / tobaks lugt / inkontinens mm
Klasseværelser - skal have et rent indeklima
Børnehave, pude-rum, mm. - Kom bakterierne til livs
Lugtsanering af/ved oliefyret
Børneeksem – healer hurtigere i rent indeklima
Sår heling - går hurtigere i rent indeklima
Hussalg – før fremvisning lav en lugtsanering
Trafikforurening’s lugt - når vinduet har været åben i storby

OZ1000 - OZ1000T - OZ2000
- En effektiv løsning i følgende
områder/situationer:

Der må IKKE opholde sig mennesker eller dyr
når OZ’ern behandler et rum!

Lugtsanering af hotelværelser/boliger før indflytning af nye lejere,
beboere / gæster.
Sanering af stærktlugtende maler og lakerings opgaver
Desinfektion af køkkenet
Lugtsanering / desinfektion af køleskab / kølerum
Sanering af mug og skimmel i badeværelset/brusekabinen
Skader i forbindelse af tørstegning i køkkenet
Lugtsanering af gilde-sal / forsamlingshus
Lugtsanering i affaldsrum/skakte, etc.
Lugtsanering efter skadedyr – rotter/mus etc.
Rensning af konference - og mødelokaler
Oversvømmelse af vand i kældre – den sure lugt bliver fjernet
Skimmelsvampe – alle luftbårende svampespore bliver fjernet
Sanering af lugt belastede biler – samt aircon
Fjernelse af røg lugt, i barer
Sanering af lugt fra tæpper og møbler efter rengøring
Lugtsanering i Krematorier
Luftsanering af lastrum
Lugtsanering i riste rum på Centralrenseanlæg
Lugtsanering i slambehandlings rum
Lugtsanering i Pumpestationer, i åbent land
Skadeservicefirmaer, til oprydning
Lugtsanering af brandskader
Sanering Kloakoverløb i rum
Sanering af Lig fund
Rensning af omklædningsrum

Rens din luft med sund fornuft
- Forhandler teknologien, der giver dig et sundt indeklima

NOTER / Lampeskift / Anbefalinger:

AIR-TECH – Mjølbyvej 7 – DK 5900 Rudkøbing

