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lucht

De Ionisan ionisator is geïnspireerd door mechanismen 
die door de natuur worden gebruikt om de lucht te 
zuiveren door ionisatie.

De natuur gebruikt ionen om de lucht te zuiveren en schimmels, bacteriën en virussen te bestrijden.  
Hoe meer ionen er aanwezig zijn, hoe zuiverder de lucht. De effectiviteit van de werking in de natuur blijkt 
duidelijk uit de verschillende concentraties van ionen in verschillende natuurlijke omgevingen.

In gesloten omgevingen zijn er chemische en biologische vervuilende stoffen zoals  
schimmels, stof, virussen en bacteriën die een gevaar voor de gezondheid kunnen  
vormen, met wisselende reacties op de huid en de luchtwegen, met allergieën,  
astma en infecties tot gevolg.

Ionisan: geïnspireerd door de natuur
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Ionisan ionisatoren maken gebruik van dezelfde reacties die door de 
natuur worden voortgebracht, waarbij ionen worden opgewekt door 
de zon en de wind, om de lucht in gesloten omgevingen te zuiveren 
door middel van het bipolaire ionisatiesysteem.

Dankzij de bipolaire ionisatietechnologie worden superoxide-ionen geproduceerd.  
Deze ionen zijn in staat de eiwitstructuren waaruit de ziekteverwekkers die in de lucht 
worden opgebouwd, te vernietigen.

Het resultaat is schonere, gezondere lucht op een natuurlijke en eco-duurzame  
manier. Deze technologie produceert namelijk geen schadelijke  
bijproducten en maakt geen gebruik van chemicaliën. 

Het bipolaire ionisatiesysteem : 
Adem thuis de berglucht in!

lucht

2Dankzij een corona-ontlading, 
genereert Ionisan één stroom 

van positieve en negatieve ionen

3De ionen zijn krachtige oxidanten, 
binden zich aan micro-organismen

4Het resultaat is schonere  
en gezondere lucht
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Ionisan Smile

Ionisan Plus

Stand-alone ionisator geschikt voor luchtzuivering in kleine huishoudelijke en 
professionele omgevingen tot 150 m3. 

Ionisan Smile is volledig gemaakt van roestvrij staal en is gemakkelijk te installeren met 
een eenvoudige elektrische aansluiting. Bovendien is deze luchtreiniger gemakkelijk te 
onderhouden: gewoon stofzuigen en alle resten die de luchtstroom kunnen belemmeren, 
zonder filters of andere onderdelen te moeten vervangen.  

Dankzij zijn kleine formaat kan hij gemakkelijk in woningen en kantoren worden geplaatst.

•  Energieverbruik :   5 W

•  Gewicht :    1,2 kg

•  Afmetingen :   70 x 70 x 235 mm

•  Elektrische aansluiting :  240V 12V 50Hz

•  Twee standen snelheid

Stand-alone ionisator, ideaal voor het zuiveren van de lucht 
in middelgrote gesloten omgevingen tot 400 m3. 

Ionisan Plus kan met de bijgeleverde toebehoren aan de wand 
of het plafond, op de vloer of op een stabiele ondergrond 
worden geplaatst.

De installatie van deze luchtreiniger is snel en eenvoudig, 
terwijl het onderhoud minimaal is.

•  Energieverbruik :   80 W

•  Gewicht :    4,5 kg

•  Afmetingen :   230 x 235 x 235 mm

•  Elektrische aansluiting :  230V 50Hz

•  Twee standen snelheid

Tot

150 m3

Tot

400 m3



Ionisan Pod

Ook goed tegen allergieën, pollen, 
hooikoorts, virussen,...

Kleine stand-alone ionisator geschikt voor luchtzuivering van 
kleine gesloten ruimten tot 60 m3. 

De Ionisan Pod is compact en stil en is gemakkelijk te 
gebruiken en te installeren: hij kan op het bureau worden 
geplaatst en via USB op een computer worden aangesloten 
of thuis van stroom worden voorzien. Het kan ook werken met 
auto stroom. 

Deze luchtreiniger vergt niet veel onderhoud en schoonmaken 
gaat gemakkelijk met een eenvoudig wattenstaafje.

•  Energieverbruik :   5 W

•  Gewicht :    150 gr

•  Afmetingen :   70 x 70 x 75 mm

•  Elektrische aansluiting :  230V - 5Vdc / USB poort

Tot

60 m3

Alle voordelen van zuivere lucht
Ionisan ionisatoren kunnen in alle contexten worden gebruikt om een constante luchtzuivering te bereiken.

Constante luchtzuivering. Hierdoor is het minder nodig 
ramen te openen en warmteverlies te voorkomen.

Verwijdert geuren

Minimaal en eenvoudig onderhoud

Milieuvriendelijk, zonder gebruik van 
chemicaliën of giftige stoffen

Zeer efficiënte bipolaire technologie

Ook geschikt voor taxi's en autobussen!
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Eenvoudig te gebruiken

Gebruik in de aanwezigheid 
van mensen

Reinigt de lucht

Reinigt oppervlakken

Verwijdering van virussen, 
verontreinigende stoffen, pollen 
(VOC’s) en geuren

GEEN risico op chemische 
besmetting

Natuurlijk en ecologisch 
systeem

GEEN onderhoud nodig

Vermindert bacteriën

OZON UVC-STRALING DESINFECTIE- 
VERSTUIVER

HEPA FILTERIONISATIE

De voordelen van bipolaire ionisatie


