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Optimum 4000 lugtsaneringssystem 
Optimum 4000 er et alsidigt tørdamp lugtsanerings-
system, der hurtigt og sikkert eliminerer dårlig lugt vha. 
en enkel, spildsikker, udskiftelig duftpatron. Optimum 
4000 er oprindelig udviklet til brug i sygeværelser med 
kræftpatienter og anvendes nu globalt i klinikker, på hotel-
ler og indenfor skadesaneringsbranchen.

Engangspatron fi ndes i fl ere dufte og i to styrker (sælges særskilt):
Standard – holder typisk 90 dage 
High-output – holder typisk 120 dage

Ny 3 x industripatron kan også anvendes i situationer, hvor der 
kræves en mere kraftfuld behandling.
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Anvendelser:

•  Undersøgelsesværelser
•  Sygeværelser til længere-

varende behandling
• Laboratorier

• Ikke-ryger områder i hoteller
• Rengøringsservice
• Rygerområder 
• Dyrlægeklinikker
• Tandlægepraksis

• Lobbyområder
• Institutioner
• Kapeller
• Hjemmepleje 



Produktdatablad

Placering
Da tørdampen er tungere end luft, anbefales det at anbringe 
apparatet så højt oppe som muligt. Enheden placeres på en 
hård, fl ad overfl ade og bør kun anbringes et sted, hvor den er 
synlig under normal drift. Optimum 4000’s for- og bagside må 
ikke tildækkes. Ved anvendelse inden for områder, hvor sik-
kerheden er i højsædet, kan der købes et vægbeslag med lås, 
således at enheden kan monteres fast og man derved undgår 
uautoriseret adgang til reguleringsknappen. Som alle andre 
elektroniske enheder bør Optimum 4000 ikke anvendes i nær-
heden af vand.

Egenskaber og fordele
Optimum 4000 afgiver en ufarlig tørdamp, når den lugtneu-
traliserende væske, der er forseglet i patronens indvendige 
membran, diffunderer ud via membranens overfl ade, idet luf-
ten passerer forbi. Fjern ganske enkelt låget fra patronen og 
indsæt denne fra apparatets bagside og indstil den ønskede 
tørdampstyrke. Den tørdamp, der udsendes fra Optimum 
4000 bæres vha. luftstrømme hurtigt ud i hele det område, der 
skal behandles og vil permanent fjerne lugt, som er indkapslet 
i porøse overfl ader (beklædning, loftsbeklædning, tæpper og 
gardiner). Patronen indeholder en patenteret formel med na-
turlige æteriske olier og harpikser. Vaportek produkterne inde-
holder ingen petroleum destillater og ingen ozonforbrugende 
kemikalier. 

►  Bedre end vådfoggere – efterlader ingen fugt, praktisk talt 
lydløs og behandler større områder

►  Bedre end gel – indeholder en sikker formulering og bedre 
aktive ingredienser

►  Bedre end ozonapparater – anvender ufarlige æteriske 
olier, oxiderer ikke materialer og kræver ingen evakuering 
af behandlingsområder

Styrkereguleringen sørger for komplet kontrol i forbindelse 
med ethvert lugtproblem. En termisk beskyttet indbygget blæ-
ser arbejder stille og bruger kun 16 W strøm. Den udskiftelige, 
ufarlige patron er forseglet for at lette brugen. Der er derfor 
ingen problemer i forbindelse med gel, væsker og trykspray. 
Standardpatronen har en typisk levetid på 90 dage, mens high-
output patronen typisk holder 120 dage (levetiden kan variere 
afhængig af den valgte indstilling). Den nye 3X industripatron 
kan også anvendes i situationer, hvor en kraftigere behandling 
er påkrævet. Apparatet dækker et areal på op til 1858 m2 sva-
rende til et frit område med målene 10,5 x 12 x 15 m.

Specifi kationer
• Behandler områder op til 1858 m2

• Praktisk talt lydløs drift

•  Stabil konstruktion med vinylbeklædt stålhus 
med plastiklåg i begge ender

• Dimensioner: H x B x L = 13 x 13 x 30 cm

• Vægt: ca. 2 kg

• Termisk beskyttet motor med 183 cm jordledning

• UL - godkendt

• 5 års begrænset garanti

• Fremstillet af Vaportek i USA
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