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Jimco Mac 500 er et dansk produkt, produsert av 

JIMCO AS som mottok EU’s “Miljøpris” i år 2000 i 

kategorien: “Renere Teknologi” for sine 

miljøvennlige luftrensesystemer

Informasjon fra VUATEK AS Mac 500 Kompaktrenser-Ølbryggeri

Færre bakterier og soppsporer i 

ølbryggerier.

UV-lampe: 1x8W 

Spenning: 230V 

Forbruk: 25W 

Romvolum: 60m3 

Levetid.lampe: 8000timer/2 år

LxBxH:  310x90x90mm 

Mac 500 reduserer mikro-organismer, 

sopp og dårlig lukt i ølbryggerier.
Kompaktrenser-serien har kombinert UV-C og ozonlampe, 

dette gjør at den både renser luften fri for lukt og dreper de 

bakterier, virus og soppsporer som måtte være i luften og 

som passerer igjennom kompaktrenseren.

Fjerner generende lukt.

Mac 500 løser permanent luktproblemer av enhver art, 

uten bruk av kjemikalier!

Lukten kommer heller ikke tilbake, med mindre det er en 

konkret kilde som må fjernes. Dette er en miljøvennlig 

løsning, uten bruk av kjemikalier.

Lett å installere.
Mac 500 krever ingen særlig installasjon. En 

stikkontakt og en hylle eller reol høyt i rommet er alt.

Dårlig lukt kan ødelegge for de beste!

Jimco har små enkle apparater for å fjerne lukt, eller

redusere bakterier i områder, hvor det er viktig å ha

høy hygiene standard.

Miljøvennlige løsninger 

for sterilisering

Kontakt oss på Facebook, vuatek.no eller

tlf 952 77 523 for bestilling og mer informasjon!



VUATEK AS forhandler av Jimco Nor AS – www.jimco.no for mer informasjon

Jimco Nor leverer UV-C lamper til markedets

beste pris og med kort leveringstid i hele Norge!

Informasjon fra VUATEK AS Mac 500 Kompaktrenser-Avfallsrom

Færre bakterie, virus og soppsporer!
Mac 500 i avfallsrom, søppelrom og i mindre lagerromhindrer vekst av uønsket 

mikrober, virus, lukt og bakterier. I tillegg kommer et bedre arbeidsmiljø.

UV-lampe: 1x8W 

Spenning: 230V 

Forbruk: 25W 

Romvolum: 60m3 

Levetid.lampe: 8000timer/2 år

LxBxH:  310x90x90mm 

Lukt kan være vanskelig å bli kvitt.
Selv om rommet er godt ventilert, kan det være vanskelig å
fjerne lukt. Med Mac 500 kan du permanent løse
luktproblemer av ethvert slag uten bruk av kjemikalier.

Mac 500 reduserer mikro-organismer, 
sopp og dårlig lukt i avfallsrom.
Gjennom vitenskapelige forsøk har man påvist en god
effekt av UV-C teknologi på avfall. Forsøkene viser entydig og
betydelig reduksjon av bakteriell vekst og antall
bakterier totalt.

Forbedret inneklima, bedre arbeid!
Et dårlig inneklima i rommet vi beveger oss i påvirker vår
livskvalitet og helse negativt. Ubehagelig lukt kan i seg selv
skape ubehag, men innendørs luftforurensning er også kilde til
hodepine, pusteproblemer, utmattelse og astma. Alle disse
genene påvirker folks arbeid og konsentrasjon.

Lett å installere.
Mac 500 krever ingen særlig installasjon. En 

stikkontakt og en hylle eller reol høyt i rommet er alt.

Dårlig lukt kan ødelegge for de beste!

Jimco har små enkle apparater for å fjerne lukt, eller

redusere bakterier i områder, hvor det er viktig å ha

høy hygiene standard.

Miljøvennlige løsninger 

for sterilisering

Kontakt oss på Facebook, vuatek.no eller

tlf 952 77 523 for bestilling og mer informasjon!

JIMCO AS mottok EUs “Miljøpris” i år 2000 i kategorien: “Renere Teknologi” for sine miljøvennlige luftrensesystemer


