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technologia Rci —  
ekologiczne rozwiązanie  
dla obiektów biurowych

W naszym społeczeństwie można 
zauważyć wzrost świadomości 
ekologicznej. Przejawia się 
on intensywnym rozwojem 
koncepcji zrównoważonego 
budownictwa. Głównym celem 
takiego budownictwa jest 
ograniczenie całościowego 
(negatywnego) wpływu budynku 
na środowisko naturalne oraz 
zdrowie człowieka.

Ponieważ budynki to skomplikowa-
ny produkt, na który składają się róż-
nego rodzaju materiały i komponen-

ty, to wybór każdego z nich ma bezpośred-
ni wpływ na status ,,ekologii budynku’’. 
O tym, jakie technologie będą wykorzysty-
wane, decyduje się już na etapie projekto-
wania. Stworzenie dobrego projektu ma 
kluczowy wpływ na koszt prac budowla-
nych oraz koszty eksploatacyjne budynku. 
Istotnym aspektem ekologicznego budow-
nictwa jest również zagwarantowanie od-
powiednich warunków w obiekcie. Budow-
la powinna być tak skonstruowana by gwa-
rantować swoim użytkownikom wygodę 
oraz podnosić ich produktywność (w przy-
padku obiektów biurowych). Aby zapewnić 
takie warunki, trzeba zadbać o odpowied-
nią temperaturę, oświetlenie oraz właściwą 
jakość powietrza w pomieszczeniach. 

Firma ActivTek Sp. z o.o. jest producen-
tem i dystrybutorem innowacyjnych urzą-
dzeń do uzdatniania powietrza, bazujących 
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na jedynej na świecie Aktywnej Technolo-
gii RCI. Urządzenia firmy ActivTek dzięki 
zaawansowanej technologii RCI doskonale:
– likwidują nieprzyjemne zapachy w po-

mieszczeniach oraz te z zewnątrz np.: 
zaciągane przez system wentylacji 
mechanicznej,

– usuwają zagrożenia mikrobiologiczne 
(wirusy, bakterie, pleśnie, grzyby, aler-
geny itd.) podnosząc jakość powietrza 
wewnątrz pomieszczeń oraz utrzymując 
kanały wentylacyjne w czystości,

– likwidują przyczynę występowania Syn-
dromu Chorego Budynku,

– wpływają na zmniejszenie kosztów 
związanych z eksploatacją instalacji 
wentylacyjnych.
W ofercie firmy znajdują się urządzenia 

typu INDUCT, które montowane są w ka-
nałach wentylacyjnych w mało inwazyjny 
sposób, do tego nie jest konieczna zmia-
na układu wentylacyjnego (pomijalne opo-
ry powietrza).

Urządzenia INDUCT umieszcza się 
w kanale wentylacyjnym wprowadzając 
charakterystyczną matrycę o właściwo-
ściach hydrofilowych do wnętrza kanału 
przez niewielki otwór rewizyjny. Po urucho-
mieniu urządzenia na matrycy rozpoczy-
nają się procesy prowadzące do powsta-
nia jonów ponadtlenkowych oraz wodoro-
tlenkowych. Powstające w ten sposób jo-
ny nie tylko likwidują zanieczyszczenia 
obecne w pobliżu matrycy, ale wyniesione 
wraz z powietrzem kontynuują swoje dzia-
łanie, likwidując nieprzyjemne zapachy, 

lotne związki organiczne (VOC) oraz nisz-
cząc drobnoustroje również wewnątrz 
pomieszczeń.

Produkty ActivTek jako przyjazne i bez-
pieczne dla użytkowników oraz środowiska 
(posiadają niezbędne certyfikaty w tym PZH 
i są zgodne z polskimi normami) wspiera-
ją koncepcję ekobudownictwa, przyczynia-
jąc się do uzyskania punktów w certyfikacji  
LEED w zakresie określonym w Zielonej 
Karcie Produktu. Zgodnie z zapisami za-
wartymi w wyżej wymienionym dokumen-
cie zastosowanie technologii RCI może po-
móc w uzyskaniu dodatkowych 2 punktów 
w kredytach: IEQ Kredyt 3.2 oraz ID Kredyt 
1 & IEQ Kredyt 10. Warto mieć na uwadze, 
że użycie produktu INDUCT w połączeniu 
z innymi produktami (zaakceptowanymi 
przez organ certyfikujący), silnie wzmocni 
osiągane rezultaty dla zachowania lepszej 
jakości powietrza, co bezpośrednio wpłynie 
na lepsze oszacowanie kolejnych kredytów. 
Na szczególną uwagę zasługują tu nastę-
pujące kredyty: EA Kredyt 1, IEQ Kredyt 3.1 
oraz IEQ Kredyt 5. 

Powszechnie uważa się, że technologia 
RCI już niedługo stanie się rozwiązaniem 
standardowym i będzie stanowić integral-
ną całość systemów wentylacyjnych szcze-
gólnie w obiektach biurowych, a tym sa-
mym przyczyni się do zmniejszenia absen-
cji chorobowej, zwiększy wydajność pra-
cowników oraz podniesie prestiż obiektu, 
w którym zostanie zastosowana.
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