
Puritii Luchtzuiveringssysteem

Uw Puritii vertegenwoordiger:



Luchtverontreiniging 

Eén van ‘s werelds grootste moordenaars 

In 2013 stierven 7 miljoen mensen door luchtverontreiniging*. 

Zowel door het inademen van giftige lucht binnenshuis als buitenshuis.   

 

 

 

 

 

100 X gevaarlijker binnen.

 

Luchtverontreiniging binnenshuis is op dit moment 100 X erger dan 

luchtverontreiniging buitenshuis. Vergiftiging door verontreinigde lucht in 

woningen, scholen, kantoren en andere indoor gelegenheden koste in 2012 

aan 4.3 miljoen mensen het leven*. 

 

Onzichtbare moordenaars.

   

Indoor vergiftiging, verontreiniging is een onzichtbare moordenaar die jaarlijks 

meer doden veroorzaakt dan roken, verkeer en diabetes samen*. 

 

Zwangere vrouwen.

 

In Europa is zwakke kwaliteit van lucht de nummer één oorzaak van de 

voortijdige dood van meer dan 100.000 ongeboren

 

levens per jaar. 

 

Baby’s. 

 

Baby’s brengen 90% van hun leven door in een “beschermde” omgeving die 

vol is met onzichtbare gevaren. De geteste lucht in kinderkamers bracht in 

sommige gevallen 300 chemicaliën naar boven (buiten slechts 2!). 

Tijdens de ontwikkeling van hun organen en systemen zijn zuigelingen en 

jonge kinderen gevoeliger voor giftige stoffen. Hun smallere luchtwegen en 

kleinere longcapaciteit zorgen voor een snellere vergiftiging omdat de dosis 

van verontreinigende stoffen die zij ontvangen geconcentreerder zijn dan bij 

volgroeide systemen bij volwassenen. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Kinderen.

 

Onderzoek* heeft aangetoond dat luchtverontreiniging extreme invloed heeft 

op de ontwikkeling van kinderen met desastreuze gevolgen zoals: 

•  luchtweg infecties  

•  vroeg geboorte 

•  problemen bij de hersen ontwikkeling 

•  gevoeligheid voor allergieën 

•    veroorzaakt astma

• longkanker 
 

Ouderen.

 

Studie in Portugal heeft uitgewezen dat ouderen die 95% van hun tijd 

binnenshuis besteden, een zwaar verzwakt immuun systeem ontwikkelen 

doordat zij zich blootstellen aan hoge concentraties luchtvervuiling 

binnenshuis. 

 

Onzichtbaar gevaar tijdens verblijf op werk, school en thuis.

 

Binnenluchtverontreiniging is niet te verwaarlozen. Vaak totaal onzichtbaar is 

het één van de meest levensbedreigende situaties waarin we ons dagelijks 

bevinden. Of het nu op school, op ons werk of thuis is; We   stellen ons bloot 

aan grote risico’s. Luchtvervuiling heeft grote invloed op de prestaties van de 

bloedvaten en verhoogt het risico op hart- en vaatziekten. Luchtvervuiling 

wordt erkend als een serieuze bron van ademhaling aandoeningen, zoals 

longkanker, astma, COPD. 

* (onderzocht door de World Health Organization, WHO) 
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Draagbaar en krachtig luchtfiltersysteem,voor binnenshuis .
Verwijdert 99% van vervuiling.

11 delige filtratie. Energie efficiënte werking.

Het Puritii   Luchtzuiveringssysteem biedt draagbare en 

krachtige filtratie voor binnenshuis, van 7,4 kubieke meter per minuut. 

Het reinigt de lucht in uw huis of kantoor en gebruikt tot 50% minder energie*

Het proces verwijderd 99% van de vervuiling, verminderd de dreigende 

bacteriën, virussen, vluchtige organische stoffen en 

long-beschadigende deeltjes die astma, allergiën en andere 

ademhalings-, hart- en vaatziekten veroorzaken.

Puritii   is speciaal ontworpen om de luchtvervuiling binnenshuis 

aan te pakken. Dit is iets wat de World Health Organization (WHO) 

en de Environmental Protection Agency (EPA) één van de 

grootste bedreigingen op de menselijke gezondheid noemen. 

Het 11-delig filtratieproces bestaat uit een voor-filter, 

een hoofd-filter en een optionele na-filter ionisatie.

TM
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Deel 1-3

Deel 4-10

Deel 11



Het 3-delig voorfilter-proces maakt gebruik 
van een wasbare filter om kosten te besparen.
Het vangt grotere deeltjes (groter dan 10 micrometer)
in de lucht op de volgende manier:

Deel1: PolyMeshVoorfilter—Dit filter trekt statisch
grotere stofdeeltjes, huidschilfers en pluisjes aan.

Deel 2: MacroX-15 Voorfilter—Dit filter vangt kleinere deeltjes, 
zoals fijnere stof en pluisjes, tot zo klein als 15 micrometer

       (menselijk haar is 30-70 micrometer in diameter).

Deel 3: MacroX-10 Voorfilter—Dit filter vangt deeltjes
van 10-15 micrometer, zoals schimmel- en meeldauwsporen en 
huisstofmijt residu, wat in zelfs de schoonste huizen circuleert.

Deel 1-3

Deel 4-10

Het 7-delig hoofdfilter vangt gevaarlijke deeltjes in de lucht, 
die berucht zijn voor het veroorzaken van schade aan de 
longen. Deze zijn 10 micrometer tot zo klein als 0,3 
micrometer. Het absorbeert ook Vluchtige Organische 
Stoffen (VOS), zoals petrochemische dampen, ammonia, 
formaldehyde en vele anderen.

Deel 4: Macro X-10 Pre-HEPA Filter—Het pre-HEPA-filter vangt deeltjes
van 10 micrometer of groter op, die gemist zijn in het voorfilter.

Deel 5: HEPA Type Filter—Miljoenen sub-micron poriën, in deze hard 
werkende filter, vangen 100% van deeltjes van 2,5 micrometer en 
meer dan 99% van vervuiling van 0,3 micrometer of groter, 
waaronder bacteriën in de lucht en virussen.

Deel 6: Voor-VOS (Vluchtige Organische Stoffen) 
Diffusor—De VOS- delen van filtratie zijn bijzonder belangrijk voor 
diegenen met geurgevoeligheid en allergiën voor chemische stoffen. 
Deze eerste laag is een honingraat om de lucht gelijk te verspreiden 
door de delen die volgen.

Deel 7: Actieve Kool—Verkoolde korrels werken als een sponzen om een grote 
verscheidenheid aan gassen, chemicaliën en dampen te absorberen, 
waaronder residu van oplosmiddelen, petrochemische producten en geuren.

Deel 8: Zeoliet—De unieke moleculaire structuur van gekorrelde zeoliet, 
een poreus vulkanisch gesteente, absorbeert vervuiling in gasvorm, zoals 
waterstofsulfide, zwaveldioxide, benzeen en formaldehyde.

Deel 9: Kaliumpermanganaat—Kaliumpermanganaat is een oxidatiemiddel 
dat verdere geuren en schadelijke gassen, zoals ammonia, verwijdert.

Deel 10: Na-VOS (Vluchtige Organische Stoffen) Diffusor—
Dit deel verspreidt lucht uit het VOS (Vluchtige Organische Stoffen) filter, 
naar de ionisator.

11-delige filtratie



  Deel 11

  Optioneel gebruik van ionisatie-fase

  Dit deel van de filtratie bevat een ioniserende naald. 
Deze ioniserende naald geeft een milde statische lading 
af, wat voorbijgaande luchtmoleculen energie geeft, 
zoals een mini onweersbui, terwijl het een frisse, 
schone geur achterlaat.

  Deze activeert u met één druk op de knop, 
  wanneer nodig.

Het Puritii  Air Purification System wordt bediend met een handig 
electronisch bedieningspaneel, om de luchtfiltratie te besturen 
met:

Een filter service lampje voor meldingen voor vervanging en 
schoonmaken.

Een ionisator aan/uit instelling, voor diegenen die dit deel van de 
filter uit willen laten.

Snelheidsbedieningen, inclusief een lage snelheid en een Turbo-
instelling, waarmee het de lucht van een kamer, van 63 
vierkante meter, twee keer per uur filtert.

Een afstandsbediening voor gemakkelijk gebruik van het 
systeem.

Andere Functies

Het Puritii   Air Purification System is hoogst efficiënt. Het trekt 
de lucht sneller en stiller door de filter-delen dan menig groter 
systeem. Met de gelijkspanningsmotor vermindert het ook het 
energieverbruik tot 50%*. De wieltjes onder het apparaat zorgen 
voor makkelijke verplaatsing, zodat u snel de lucht in iedere 
kamer van uw huis kunt reinigen.

TM

TM



puritii   Korte SamenvattingTM

Het Puritii   Luchtzuiveringssysteem 
is een draagbaar luchtfiltratiesysteem 

met hoge capaciteit, dat snel en 
effectief de lucht in uw huis of 
kantoor filtert.

TM

Puritii verwijdert 99% van alledrie 
vervuilingscategoriën:

Deeltjes tot 0,3 micrometer,inclusief 
stuifmeel, stof, huisstofmijt deeltjes, 
huidschilfers van huisdieren, enz.

Vluchtige Organische Stoffen(VOS) uit 
rook, geuren, uitlaatgassen, dampen, 
chemicaliën, enz.

Bacteriën, schimmels en virussen in de lucht.

Het systeem gebruikt een gelijkstroommotor met 
grote capaciteit die:

7 kubieke meter lucht blaast.

Het energieverbruik tot 50% vermindert ten 
opzichte van luchtreinigers op wisselspanning.

Filtratie vindt plaats in een 11- delig proces dat:

Deeltjes tot 0,3 micrometer klein vangt.

Lucht creëert die vrij is van deeltjes, voor het 
reinigen van Vluchtige Organische Stoffen.
Gevaarlijke gassen, chemicaliën en geuren 
absorbeert.

Lucht ioniseert om het fris en schoon te 
maken.

Specificaties:**

   Stroomverbruik (watt) Luchtstroom (cfm) Geluid (db op 1m) Afmeting (mm)

Turbo 95      262 66,5 H 610
Hoog 35      185 58,5 B 356
Medium 15      140 51 D 305
Laag 5      95 43

*   tov wisselstroommotoren
** Specification to change as per engeneering design requirements

230V / 50Hz
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