
Prezračevanje z zdravim zrakom brez prahu

Vse bolj očitno je, da je onesnaževanje zraka 

problem, ki vpliva na vse nas. Ne samo v velikih 

mestih, ampak povsod po svetu, kjer je prisotna 

trgovina in industrija, se sprošča prah. Pure induct 

je rešitev, ki zagotavlja zanesljivo zaščito pred 

onesnaženim zrakom, medtem, ko še vedno 

omogoča ustrezno količino zraka.

Čist zrak
Modul Pure induct je nameščen v vtočnem kanalu 

med prezračevalno napravo in bivalnimi prostori. Vsi 

delci prisotni v zraku, škodljivi prah, zelo fini prah, 

virusi, bakterije, cvetni prah in plesen se ujamejo v 

zbiralnikih. To pomeni, da so vsi onesnaževalci 

odstranjeni iz zraka, da bi bil čistejši in boljši za vaše 

zdravje.

Delovanje
Pure induct uporablja pozitivno ionizacijo za lov 

prašnih delcev. Sistemski modul vsebuje palico z 

velikim številom igel nameščenih na njej. Te igle so 

pod električno napetostjo, tako da se delci, ki 

potujejo vzdolž igle, električno napolnijo. Konec 

modula vsebuje tri zbiralnike, ki tudi nosijo statični 

naboj. Ti zbiralniki privlačijo statično nabite delce iz 

zraka in jih ulovijo. Tako se prah odstrani iz zraka in v 

prostore vstopi čist zrak.



Varnost
Mnogi sistemi, ki temeljijo na ionizaciji sproščajo ozon. 

Ozon je zelo škodljiv za zdravje. Izredno napredna 

tehnologija Pure Induct zagotavlja, da se ne tvorijo 

škodljivi ozon ali drugi stranski produkti. S tem je Pure 

Induct popolnoma varen.

Vgradnja in vzdrževanje
Po vgradnji v prezračevalni sistem vzdrževanje skorajda 

ni potrebno. Tako kot navadne filtre je potrebno 

zbiralnike pravočasno zamenjati. Življenska doba 

kolektorja je odvisna od onesnaženosti okolice. Ko boste 

videli koliko nečistoč je Pure induct ujel iz zraka in 

preprečil, da končajo v vaših plučih, boste prijetno 

presenečeni.

Prednosti

Čista in zdrava notranja klima

Majhen zračni upor vodi k nizki porabi

energije

Popolnoma avtomatsko delovanje

Popolnoma varno

Veliko bolj učinkovit kot HEPA filtri

Dimenzije (D×Š×V)                    900 × 370 × 350 mm

Premer                                        200 mm

Učinkovitost                                99%

Poraba energije                           14 W

Napetost                                      230 V / 50 - 60 Hz

Maksimalni pretok                       600 m3/h

Pure induct se vgradi v vtočni kanal ob napravi 

Podaljšana učinkovitost
Zbiralniki Pure induct imajo odprto strukturo, tako da se za 

razliko od HEPA filtrov ne napolnijo hitro in zato ostanejo 

učinkoviti dlje časa. Poleg tega je padec tlaka precej nižji 

kot pri HEPA filtrih, kar je prednost, ker ventilator deluje 

pri nižji hitrosti in sta zato poslediščno manjša poraba 

energije in hrup. Kjer je kakovost zraka takšna, da navadni 

filtri, kot je G4 ali celo F7, ne zadostujejo, je Pure Induct s 

svojimi posebnimi kolektorji najboljša rešitev za 

prezračevalni sistem z rekuperacijo toplote.

Pure induct je učinkovit proti:

•   Grobem prahu

•   Finem prahu (PM10-PM2.5)

•   Izredno finem prahu in nano delcem

•   Mikrobiološkim onesnaževalcem kot so: virusi,

     bakterije, plesni spore in cvetni prah

•   Hlapljivim organskim spojinam in vonjavam z opcijskim

     aktivnim ogljenim filtrom z odprto strukturo.

Tehnični podatki


