PureSYS
De kwaliteit van de lucht die we vandaag inademen, zowel buiten maar in het bijzonder binnenshuis,
is gedurende de laatste jaren sterk in kwaliteit verminderd.
Een te hoog niveau van Co² zal niet alleen ons immuunsysteem aantasten maar ook onze alertheid
en werkcapaciteit verminderen door een slaperig gevoel, te vermijden voor thuiswerkers of studenten.
Dan zijn er nog de Volatiele Organische Componenten (VOC), synthetische en vieze geuren maar ook
ongewenste kookgeuren, fijnstof of schimmels veroorzaakt door vochtinfiltraties. Ozon welke wordt
voortgebracht door electronische toestellen, zoals computers ,servers en lazer printers welke ook nefast
zijn voor de gezondheid en zelfs met een open venster kunnen pollen allergische reacties verwekken.
Bent u een astma patient of hebt u een chronische aandoening zoals bronchitis of lijdt u aan een
longemfyseem dan zullen de gepantenteerde luchtfilters van PURESYS uw hoestbuien verzachten.
Bent u allergisch aan huisdieren dan kan Puresys ook hier een duurzame oplossing bieden.
Men hoopt uiteraard dat de COVID-19 nu achter de rug is maar het WHO heeft in juni 2021 een
waarschuwing de wereld ingestuurd dat het vaccinatieniveau in Europa 'lang niet voldoende' is om
een 4de golf in het najaar te voorkomen: 45 procent van de EU-bevolking heeft ten minste één dosis
gekregen, en maar 22 procent beide.
Dan zal de PURESYS All-In-One Mobile niet alleen de ongewenste luchtcomponenten vernietigen
maar zal ook de lucht steriliseren in 11 stappen en alle varianten van de COVID-19 vernietigen.
Deze filter kan perfect zijn plaats vinden op een tafel, boekenrek of meubel en met behulp van een
kleine optionele montagebeugel tegen een wand of muur bevestigd worden of en kan in een auto,
minibus of caravan de lucht zuiveren. Hij werkt zus zowel op 220VAC of op 12VDC .
De “Plug & Play” Puresys hoeft alleen maar een stopcontact en één set vervangfilters per jaar.

Met Puresys kan u terug opgelucht ademhalen.
De Puresys Mobile
kan vertikaal of
horizontaal gebruikt
worden thuis, in uw
bureel, handelszaak
of op verplaatsing.

Specificaties

Montagebeugel
voor voertuig of
wandmontage

Video demo

Afmetingen: 11.5 x 11.5 x 26 cm
Gewicht : 900 gr
verpakking : 18 x 16,5 x 30,6 cm
voeding : 240VAC of 12VDC
Stroomverbruik : 6 Watt
Capaciteit : 60 m³ / uur
Vloeroppervlakte : +/- 16m²
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