
 

 

 

De ionisator voor een gezond  binnenklimaat: 

Ionisator met zelfreinigende zenders 

Onderhoudsvrij 

Kan worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen 

 

 

Ionisator - Bipolaire ionentechnologie 

De ionisator is een luchtzuiveringsapparaat, op basis van een gepatenteerde, bipolaire ionisatietechnologie, 

dat speciaal ontwikkeld is om de lucht, van uw leefomgeving, te transformeren in een gezonde, zuivere en 

kwalitatieve natuurlucht.  

De zonne- en aardse thermische energieën in natuurlijke omgevingen, creëren positieve en negatieve 

zuurstofionen. Deze ionen reinigen en vernieuwen de buitenlucht door het verwijderen van schadelijke, 

verontreinigende stoffen zoals bacteriën, virussen, schimmels en sporen. 

De ionisator genereert dezelfde positieve en negatieve ionen net zoals die in de natuur. Door de 

bovengenoemde schadelijke verontreiniging te elimineren, wordt de binnenlucht gezuiverd en verfrist. 

De ionisator is een compacte elektronische module die eenvoudig kan worden geïntegreerd in 

verschillende luchtbehandelingsproducten: zoals centrale airconditioners (kanaalsystemen), 

luchtbehandelingssystemen, ventilatiesystemen, ventilatoren en meer. 

  



 

 

 

Hoe werkt de Ionisator? 

 

        

 

 

 

 

 

    

 

 

 

  

De ionisator maakt gebruik van een corona-

ontladingssysteem om zuurstofmoleculen O2 

+ en O2- te genereren. 

Deze moleculen hebben een zeer hoge 

chemische activiteit. Er wordt 

waterstofperoxide (H2O2) gevormd door 

een reactie van deze zuurstofmoleculen 

met de watermoleculen (H2O) uit de lucht. 

Schadelijke stoffen worden door deze 

waterstofperoxide- en watermoleculen 

omkapseld.  

Doormiddel van een chemische reactie, 

breken oxidanten de eiwitstructuur van 

schadelijke stoffen af en maken hen 

onschadelijk. 



 

 

 

Technologische Highlights: 
 

De ionisator genereert natuurlijk voorkomende zuurstofionen. Hierdoor wordt de binnenlucht, die we 

inademen, gezuiverd.  

 

• Neutraliseert schadelijke stoffen , zoals virussen, bacteriën, schimmels en schimmelsporen, in de lucht 

• Neutraliseert geuren 

• Vermindert allergische effecten bij allergielijders 

• Ontlaadt statische elektriciteit en voorkomt elektrostatische ophoping 

• Gezondheidsvoordelen bevestigd door vooraanstaande internationale onderzoeksinstellingen 

• Voldoet aan de Amerikaanse norm voor het genereren van ozon 

• De ionisator is - RoHS, EMC, CE & UL gecertificeerd 

• Zelfreinigende emitters (gepatenteerd) - onderhoudsvrij 

• Communicatiepoort - kan worden geïntegreerd in gebouwbeheersystemen 

 

 

Bewezen technologie 
De bipolaire ionisatietechnologie van de ionisator werd, in samenwerking met wereldberoemde 

onderzoeksinstellingen, getest op het elimineren van een breed scala aan schadelijke stoffen. Hierdoor is 

het bewijs geleverd dat de ionisator werkt. 

 

 

  



 

 

 

toepassingen: 

De ionisator kan in verschillende systemen geïntegreerd worden.  

Toepassingen: 

• Luchtbehandelingssystemen  

• Blowers en ventilatiesystemen – kanaalsystemen 

• Airconditioners : thuis, in openbare gebouwen 

• Bevochtigers en ontvochtigers 

• Liften 

• Statische controle 

 

Technische gegevens van de Ionisator: 

 


