ELIXAIR
KANAŁOWY FILTR ELEKTROSTATYCZNY
Charakterystyka:
Filtr wykorzystujący pole elektrostatyczne do oczyszczania
powietrza z nano-cząstek. Montowany w kanale wentylacyjnym.
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Rysunek 2. Wymiary filtra E-416.
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ELIXAIR to urządzenia do usuwania z powietrza toksycznych
nano-cząstek, bez żadnych wymiennych filtrów mechanicznych,
łącząc w sobie działanie dwóch procesów: jonizacji powietrza
i elektrostatycznego przyciągania naładowanych cząstek.
Zawieszone w powietrzu cząstki, trafiają do komory urządzenia,
filtr wstępny zatrzymuje duże cząstki (włosy, sierść, większe
drobiny). Zbyt małe cząstki, które przechodzą przez filtr wstępny
są jonizowane. Naładowane ujemnie cząstki przyciągane są do
płyt kolektora, a jednocześnie są neutralizowane (zabijane)
i pozostają tam do czasu umycia komory. Po zainstalowaniu
dodatkowego filtra z węglem aktywnym możliwe jest usunięcie
zanieczyszczeń gazowych, powodujących nieprzyjemny zapach.
Filtr węglowy jest elementem wymiennym (termin wymiany co
6 lub 12 miesięcy).
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ELIXAIR jest kanałowym nano-oczyszczaczem powietrza,
przeznaczonym do stosowania w instalacji wentylacji. Filtr
ELIXAIR przechwytuje i zabija 99,8% nano-cząsteczek, czyli np.
WIRUSÓW (np. koronowirusa), BAKTERII, PLEŚNI i GRZYBÓW.
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Rysunek 3. Wymiary filtra E-1250.
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Tabela 1. Parametry filtrów ELIXAIR.
CZYSTE

POWIETRZE

Rysunek 1. Schemat działania systemu.

Zalety
• Prąd elektryczny wykorzystany w procesie oczyszczania
zabija wszystkie przechwycone WIRUSY oraz BAKTERIE
• Wirusy i bakterie nie tworzą kolonii na powierzchni filtra tak
jak może to mieć miejsce w przypadku filtrów włóknistych
(np. filtr HEPA)
• Nie trzeba utylizować brudnego filtra, wystarczy go umyć pod
bieżącą wodą z zastosowaniem płynu zmiękczającego brud
• Powstały na płytach filtra osad jest biologicznie neutralny
i nieaktywny
• Możliwość eliminowania SMOGU z nawiewanego powietrza
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ELIXAIR – Kanałowy filtr elektrostatyczny

Filtr

E-416

E-1250

Wielkość pomieszczenia

< 133 m2

< 340 m2

Maksymalny przepływ

400 m³/h

1 000 m³/h

Efektywność
oczyszczania

99,8 % w zakresie od PM0,1 do PM10

Średnica rury

Ø160

Ø250

Wymiary

300 x 255 x 510 mm

460 x 285 x 510 mm

Masa

10 kg

19 kg

Obudowa / kolor

stal ocynkowana / metaliczny

Napięcie zasilające
Zużycie energii

230 V, 50 Hz
3W

4W

Poziom hałasu

0 dB

Miejsce instalacji

do montażu w kanałach wentylacyjnych

Informacje dodatkowe

filtr wstępny + węgiel aktywny

wersja 7.0.0

STREFA CZYSTA
SMAYLAB

> 10 µm cząstki tej wielkości
przedostają się bez problemu
do nosa i gardła

METODA CZYSZCZENIA

Skuteczność filtracji

> 5 µm cząstki tej wielkości
mogą swobodnie przedostać
się do układu oddechowego

F3
F6
F7

> 2,5 µm cząstki tej wielkości
przedostają się głęboko do
układu oddechowego

HEPA
Filtr elektrostatyczny

Wielkość
cząstek

10 µm
pył PM 10

6 µm
pył PM 2.5

2 µm
pyłki

0,3 µm
bakterie

0,1 µm
bioaerozol
powietrza

0,03 µm
wirusy,
toksyny, pleśń

> 1 µm cząstki tej wielkości
mogą nawet przedostać się do
układu krwionośnego

Rysunek 4. Porównanie filtra elektrostatycznego z innymi technologiami.

Nano-filtr elektrostatyczny oczyszcza powietrze z:
•
•
•
•
•

wirusów
bakterii
pleśni i grzybów
smogu
pyłów zawieszonych
PM10, PM2,5

ELIXAIR

•
•
•
•

pyłków drzew i traw
kurzu
roztoczy
alergenów wziewnych

Rysunek 5. Wpływ cząstek na organizm człowieka.

Montaż
Filtr ELIXAIR jest przeznaczony do montażu w ciągu kanałów
wentylacyjnych, bez konieczności zachowania prostych
odcinków przed i za filtrem.

– Kanałowy filtr elektrostatyczny

Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego sposobu:

ELIXAIR - <D>
Gdzie:
D

Wielkość filtra
E-416 - filtr o średnicy przyłącza 160 mm
E-1250 - filtr o średnicy przyłącza 250 mm

Przykład zamówienia: ELIXAIR E-416
Przy zamówieniu wyłącznie filtra węglowego należy podać informacje wg poniższego sposobu:

FW - <D>
Przykład zamówienia samego filtra węglowego: FW E-416
wersja 7.0.0
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