TECHNISCH INFORMATIEBLAD:
ACTIEVE ZUURSTOFFUNCTIES
Hoe werkt het?
Luchtzuivering met EOLIS Air Manager ac�eve zuurstof is gebaseerd op de genera�e van Ozon (O3) in een constant gereguleerde
concentra�e. Desinfec�e met ozon is een veelgebruikt proces bij de behandeling van water. Ozon is een van nature in de lucht
aanwezig, krach�g oxida�emiddel dat reageert met organische of anorganische verbindingen en micro-organismen doodt.

Hoe wordt Ozon aangemaakt?
EOLIS Air Manager maakt gebruik van een Corona-ontladingsbuis om Ozon te genereren door middel van doorstroming van in de
omgevingslucht aanwezige dioxygen (O₂) door een elektrisch veld. Dit proces is vergelijkbaar met de genera�e van ozon in de lucht �jdens
onweersbuien.
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Er zijn twee verschillende manieren van ac�eve zuursto�ehandeling ontwikkeld om aan alle behoe�en te voldoen:
•
MODUS 1 (Constante modus): is vooral eﬀec�ef bij het verwijderen van geuren (sigare�en, lichaamsgeuren, ...). Ozon
wordt in kleine hoeveelheden gegenereerd waarbij de concentra�e aangepast is aan het volume van de ruimte en onder
40 μg/m3 blij� (door de WHO aanbevolen waarde: gemiddeld 100 μg/m3 in 8 uren).
•
MODUS 2 (Deep Clean 60 min modus): reinigt de kamerlucht grondig door micro-organismen en hardnekkige geuren te
elimineren. Ozon wordt in grote hoeveelheden gedurende 15 minuten gegenereerd. Deze behandeling vereist dat de
ruimte gedurende 1 uur niet wordt gebruikt.
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Tests uitgevoerd met een EOLIS Air Manager 1200S in een ruimte van 75m³, op snelheidsniveau 1 en met Perform+ ﬁlters

Een veilige technologie van NatéoSanté
Ac�eve zuurstofproduc�e door corona-ontlading is in hoge mate medisch betrouwbaar en kan zo vaak als gewenst worden herhaald zonder vermindering van levensduur van de EOLIS Air Manager. Ozon wordt naar speciﬁeke behoe�e gegenereerd door de in de lucht
aanwezige zuurstof en wordt dus niet geaccumuleerd. Ozon breekt weer af tot zuurstof (O₂) door chemische reac�es met de
verschillende schadelijke stoﬀen die in de lucht aanwezig zijn. Als er kleine sporen ozon achterblijven, worden deze geabsorbeerd door
het ac�eve koolstoﬃlter.

