
OCZYSZCZACZ POWIETRZA
DO ŚREDNICH I DUŻYCH POMIESZCZEŃ

MARSHAL 

Produkt przebadany
przez 

UNIWERSYTET
MEDYCZNY
W ŁODZI 

Funkcja oczyszczania powietrza oparta na dwuigłowej jonizacji
powietrza (NPBI)

Potwierdzona certyfikatem skuteczność neutralizacji 99,4 %
populacji wirusa SARS-CoV-2 w 30 minut

Wielkości urządzenia dopasowane do różnych aplikacji: 500 m3/h,
1000 m3/h lub 2000 m3/h

Ciągły, aktywny i nieprzerwany proces oczyszczania powietrza

Usuwa bakterie, wirusy, zarodniki pleśni i grzybów oraz nieprzyjemne
zapachy czyniąc powietrze czystym, świeżym i bezpiecznym 

Idealne rozwiązanie dla alergików

Urządzenie wyprodukowane przez polskiego producenta 
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JONIZACJA POWIETRZA?

ia wykorzystuje ładunek elektronów do stworzenia pola
o dodatnimi i ujemnymi jonami. Kiedy jony te poruszają się wraz

cząsteczkami, patogenami i molekułami gazów. Aktywne jony
ąc im molekuły wodoru, rozbijają molekuły szkodliwych Lotnych

ZO) i  skupiają razem mikrocząsteczki, które rosną do rozmiarów
wanie.

Aglomeracja cząsteczek
Dodatnio i ujemnie naładowane jony mają zdolność
do łączenia się z cząstkami zawieszonymi
w powietrzu, a te z kolei zaczynają się łączyć ze sobą
w procesie, który nazywamy aglomeracją.  W wyniku
aglomeracji wytrącane są zanieczyszczenia o bardzo
małych rozmiarach i masach, których nie jesteśmy
w stanie wychwycić poprzez zwykłą filtrację powietrza,
czyli kurz, zarodniki grzybów i pleśni, lotne związki
organiczne (LZO).  Dostępne są badania, które
potwierdzają, że stosowanie klasy filtracji MERV8
(G4) wraz z technologią bipolarnej jonizacji
z łatwością zastępuje filtr klasy MERV13 (F7).

Niszczenie mikrobów
Podczas oczyszczania powietrza, jony wyprodukowane
technologią NBPI atakują i zabijają wirusy, zarodniki
pleśni i bakterie. Jony odbierają cząsteczki wodoru
patogenom, uśmiercając je  i pozostawiając czyste
i zdrowe powietrze. Bakteriobójcze i wirusobójcze
właściwości technologii są potwierdzone przez
niezależne laboratoria.

Oczyszczacz powietrza Marshal przeznaczony jest do stosowania wewnątrz
pomieszczeń. Skutecznie oczyszcza powietrze z wirusów, bakterii, zarodników grzybów
i pleśni wewnątrz budynków. 

Usuwanie zapachów
Podczas procesu oczyszczania powietrza za pomocą
jonizacji NPBI, związki generujące zapachy chemiczne,
zwierzęce, kuchenne i inne  rozkładają się
na podstawowe, nieszkodliwe związki, pozostawiając
świeże powietrze, wolne od zapachowych lotnych
związków organicznych (VOC).

JAK DZIAŁA BIPOLARNA JONIZACJA POWIETRZA

Opatentowana technologia jonizacji NBPI wykorzystuje ładunek elektronów do stworzenia
pola plazmowego wypełnionego dodatnimi i ujemnymi jonami. Jony poruszają się i łączą
z unoszącymi się w powietrzu cząsteczkami wirusów. W wyniku takiego połączenia aktywne
jony dezaktywują patogen poprzez odebranie im cząsteczek wodoru.



Odporność i ergonomia urządzenia
Całość zamknięta jest w solidnej, metalowej konstrukcji odpornej
na uszkodzenia mechaniczne. Oczyszczacz powietrza jest wolnostojący
i mobilny – bez trudu można przenieść go do dowolnego pomieszczenia.
Jest także bezobsługowy – wystarczy włączyć urządzenie i ustawić pożądany
wydatek powietrza.

Skuteczność bipolarnej jonizacji powietrza w neutralizacji wirusa SARS-CoV-2 potwierdzają
badania niezależnego laboratorium Innovative Bioanalysis: zastosowanie jonizacji powietrza
neutralizuje cząsteczki wirusa w 99,4% w czasie 30 minut.

Ciągły proces oczyszczania powietrza

Oczyszczanie powietrza przebiega w sposób ciągły i nieprzerwany            
w obecności ludzi i zwierząt w pomieszczeniu. W wyniku tego, wirus           
 jest unieszkodliwiony już w momencie  pojawienia się w pomieszczeniu źródła
zakażenia (np. chorego bezobjawowego).

Bezpieczeństwo dla użytkowników

Technologia bipolarnej dwuigłowej jonizacji powietrza nie generuje
ozonu ani żadnych innych szkodliwych związków.

UNIKALNE KORZYŚCI W JEDNYM URZĄDZENIU

Ogromna ilość generowanych jonów

Liczba jonów dodatnich i ujemnych dochodzi do 400 milionów/cm3/s 
i w całości trafia do pomieszczenia.

SKUTECZNOŚĆ JONIZACJI W ZWALCZANIU WIRUSÓW I INNYCH PATAOGENÓW



      I                 I        I                        I      I                      I

Konstrukcja oczyszczacza powietrza Marshal charakteryzuje się solidną, metalową
obudową odporną na uszkodzenia mechaniczne, próby wandalizmu. Poza integralną
częścią, jaką jest jonizator w urządzeniu, montowany jest dodatkowo filtr powietrza
zatrzymujący inaktywowane przez jonizację i zaglomeryzowane cząsteczki wirusów
i wszelkich innych zanieczyszczeń.

Siłownie
Kluby, sale fitness

Obiekty użyteczności
publicznej 

Instytucje kultury

Gabinety lekarskie
Gabinety stomatologiczne,

Gabinety fjzjoterapeutyczne

Biura
 Powierzchnie biurowe

 Open space

Hotele, restauracje
Salony fryzjerskie

Gabinety kosmetyczne

Szkoły 
Placówki opiekuńcze

Domy pomocy społecznej

DLA KOGO PRZEZNACOZNY JEST OCZYSZCZACZ POWIETRZA MARSHAL

Sugerowana powierzchnia pomieszczenia, do którego przeznaczony jest oczyszczacz
to w zależności od wielkości urządzenia, od 50 m2 do 200 m2. Miejsca, w których
szczególnie należy zadbać o jakość i czystość powietrza  to m.in.: 

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OCZYSZCZACZA POWIETRZA MARSHAL
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