NATURALNE
OCZYSZCZANIE POWIETRZA

Poznaj nowe urządzenia ﬁrmy Sharp
oczyszczające powietrze i wytwarzające
duże stężenia jonów Plasmacluster
Plasmacluster i Plasmacluster HD są znakami handlowymi ﬁrmy Sharp.

Nowe oczyszczacze powietrza firmy Sharp, wytwarzając
jony Plasmacluster w dużym stężeniu, szybko i efektywnie
oczyszczają całe pomieszczenie. Urządzenia te usuwają
lotne alergeny i inne szkodliwe substancje

Technologia Plasmacluster *
Wyładowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie
i emisja jonów dodatnich i ujemnych, takich samych,
jakie wystepują w naturze. Opracowana przez firmę
Sharp technologia Plasmacluster pozwala na wysoce
efektywne usuwanie unoszących się w powietrzu
zarodników pleśni i wirusów.
Zdobywca nagrody za innowacyjność podczas
Narodowej Ceremonii Nagród za
Innowacyjność 2008 organizowanej przez
Japoński Instytut Wynalazczości
i Innowacyjności (JIII)
*Opatentowane przez
firmę Sharp
(patent nr
3680121)

1

jony
1 Uwolnione
Plasmacluster

unoszące się
2 Atakują
w powietrzu drobnoustroje

do atmosfery
3 Powracają
jako woda

Rodnik hydroksylowy (OH)

Woda
(H2O)

Wodór (H)

Białko

Jony Plasmacluster to takie same jony dodatnie
i ujemne, jakie występują w naturze.
Mogą przetrwać przez dłuższy czas, ponieważ
otaczane są przez cząsteczki wody i uwalniane
do atmosfery.

Jony tworzą rodniki hydroksylowe, które są silnie
utleniające tylko wtedy, gdy przylegają
do powierzchni pleśni i wirusów. Natychmiast
usuwają wodór z powierzchni białek,
powodując ich zniszczenie.

Rodniki hydroksylowe (OH) łączą się z wodorem
(H), tworząc wodę (H2O), która powraca
do atmosfery.

Moduł generujący wysokie stężenie jonów
Jony Plasmacluster to takie same jony, jakie występują w naturze, więc
można je generować w wysokim stężeniu w środowiskach mieszkalnych.

Taki sam typ jonów jak w środowisku naturalnym
Jony Plasmacluster to dodatnie i ujemne jony, które przywierają
do powierzchni unoszących się w powietrzu drobnoustrojów, tworząc
silnie utleniające rodniki hydroksylowe fizycznie uszkadzające i usuwające
białka z powierzchni unoszących się drobnoustrojów. Ponieważ są one
identycznie z występującymi naturalnie jonami, mogą występować
w wysokim stężeniu w mieszkaniach.

Cząsteczki wody otaczają jony, przedłużając ich okres istnienia
Moduł Plasmacluster jest zainstalowany w sposób umożliwiający jego
wymianę. Moduł ten wykorzystuje wysokie napięcie i dużą liczbę
wyładowań elektrycznych do wytwarzania dodatnich i ujemnych jonów
o wysokim stężeniu. Ponieważ dodatnie i ujemne jony otaczane są przez
cząsteczki wody, mogą przetrwać przez dłuższy czas.

Laboratoria testowe pracujące zgodnie z normą GLP* zebrały
wiarygodne dane potwierdzające bezpieczeństwo technologii
Plasmacluster.
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Przetestowane przez: Mitsubishi Chemical Safety Institute
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Cząsteczki wody otaczają jony,
przedłużając ich okres istnienia
* GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne) to system zarządzania urządzeniami testującymi i procedurami
testowymi, mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego przeprowadzanych testów.
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Technologia jonów Plasmacluster o wysokim
technologia oczyszczania powietrza z bakterii,
Technologia Plasmacluster to oryginalny, opracowany przez firmę Sharp system oczyszczający
powietrze poprzez emisję bezpiecznych dodatnich i ujemnych jonów, które występują również
w naturze. Rozwiązanie to dezynfekuje i oczyszcza powietrze z unoszących się pleśni, wirusów
i alergenów. Zalety tego systemu zostały potwierdzone przez oficjalne instytucje testujące
w Japonii i na całym świecie.

Potwierdzona skuteczność jonów Plasmacluster
Redukcja
alergenów
pochodzących
od roztoczy

Redukcja
pleśni

Odchdy
roztoczy

Martwe
roztocza

Jony Plasmacluster rozcinają i usuwają białka
z unoszących się w powietrzu alergenów
pochodzących z odchodów i martwych ciał
roztoczy.W ten sposób minimalizowane
jest ich negatywne oddziaływanie.

Jony Plasmacluster rozcinają błonę komórkową
w unoszącej się w powietrzu pleśni i usuwają z niej
białko, zapobiegając jej działaniu.

쐽 Skuteczność
w redukcji
alergenów
pochodzących
od roztoczy
unoszących się
w powietrzu

쐽 Redukcja
unoszącej się
w powietrzu
pleśni

Usunięto
50%

Pozostało:
100%

99,9%

100
Pozostało (%)
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80
60

Usuwanie
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Naturalne obumieranie

Z jonami Plasmacluster
(3000 jonów/cm3)

0

Z jonami Plasmacluster
Bez jonów
(3000 jonów/cm3)
Plasmacluster
앫Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter.
앫Sposób testowania: Działanie alergenów roztoczy kurzu w zanieczyszczonym pomieszczeniu
(o powierzchni ok. 13 m2) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu stosując metodę ELISA (test
immunoenzymatyczny). Firma Sharp przekształciła wyniki i obliczyła wartość średnią (stężenie
jonów Plasmacluster: 3000 jonów/cm3).

30 60 90 120 150 180 195
(minuty)
앫Przetestowane przez Ishikawa Health Services Association, numer raportu testowego:
1206843, 24 sierpnia 2000 r.
앫Sposób testowania: Jony Plasmacluster były emitowane do pomieszczenia doświadczalnego
o powierzchni około 13 m2, a ilość unoszącej się w powietrzu pleśni mierzono za pomocą
próbnika. Na podstawie przybliżonych wartości pomiarowych firma Sharp sporządziła wykresy
(stężenie jonów Plasmacluster: 3 000 jonów/cm3).

Redukcja
przylegających
zapachów

Jony Plasmacluster niszczą i usuwają wystające
i zaostrzone fragmenty białek w unoszących się
w powietrzu wirusach, przyczyniając się
do zmniejszenia ich działania.

Jony Plasmacluster usuwają wodór
z przylegających cząsteczek zapachu, niszcząc
i usuwając jego składniki.

쐽Redukcja
unoszących się
w powietrzu
wirusów

100%

50%

Pozostało:
100%

99% usuniętych
w ciągu 10 minut

10%
Z jonami Plasmacluster
Bez jonów
(7000 jonów/cm3)*
Plasmacluster
앫Przetestowane przez Retroscreen Virology Ltd., Wielka Brytania, raport testowy PNT-PCS-003,
21 października 2005 r.
앫Sposób testowania: Wirusy unosiły się w zbiorniku o powierzchni 1 m2, a następnie mierzono
procent usuniętych wirusów (stężenie jonów Plasmacluster: 7000 jonów/cm3).
* Wyniki nie dotyczą modeli z serii FU i KC-C. Średnie stężenie jonów było mierzone w środku pomieszczenia
na wysokości 1,2 m nad podłogą dla rekomendowanej powierzchni pomieszczenia przy docelowym stężeniu
7000 jonów dla urządzeń KC-860E/850E/840E pracujących w trybach oczyszczającym i nawilżającym przy
maksymalnym przepływie powietrza.

쐽Zmniejszenie
zapachu dymu
papierosowego

Intensywność zapachu

Usuwanie
wirusów

3

3,1

Obniżenie stężenia przykrych
zapachów do niewyczuwalnego poziomu

w ciągu około 2 godzin

2

2,0
1
0
Naturalny
spadek

Z jonami Plasmacluster
(5000 jonów/cm3)

앫Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation,
raport testowy 080882-3, 27 listopada 2008 r.
앫Sposób testowania: Skuteczność usuwania zapachów zbadano korzystając z kawałka tkaniny
przesiąkniętej składnikami dymu papierosowego, oznaczając poziom zapachu
w sześciostopniowej skali. Firma Sharp zebrała i przeliczyła uzyskane wyniki (stężenie jonów
Plasmacluster: 5000 jonów/cm3).

Chociaż oczyszczacze powietrza mogą dezaktywować unoszące się w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie są one w stanie stworzyć całkowicie sterylnego środowiska.
Firma Sharp nie gwarantuje, że generator będzie zapobiegał infekcjom bakteryjnym.

3

stężeniu: udoskonalona
którą wyróżnia wyjątkowa wydajność

Zwiększenie stężenia powoduje
zwiększenie efektywności

Wymienione poniżej instytucje zbierały dane na temat pracy
generatorów jonów Plasmacluster wyprodukowanych między
październikiem 2000 a grudniem 2008 r. i rejestrowały
wykorzystanie tych produktów.

Zmniejszenie
wzrostu
przylegającej
pleśni

Zarodniki grzybów
pleśniowych

Powierzchnia, na której
rozwinęła się pleśń

Od 50 do100%
powierzchni całkowitej
Od 25 do 50%
powierzchni całkowitej

Test przeprowadzony przez:
Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia), raport testowy 13-0214-2 z 12 kwietnia 2002 r.
Seoul University (Korea) z 15 września 2003 r.
Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, raport testowy nr 10530 z 15 grudnia 2003 r.
Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia), raport testowy 00313 z 2 lutego 2004 r.
Retroscreen Virology, Ltd. (UK), raport testowy PNT-PCS-003 z 21 października 2005 r.

Alergeny
w
powietrzu
Pleśń
unosząca się
w powietrzu

Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia), 25 września 2003 - 31 marca 2004 r.
Asthma Society of Canada
Ishikawa Health Service Association (Japonia), raport testowy 1206843 z 24 sierpnia 2000 r.
Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), październik 2004 r.
Ishikawa Health Service Association (Japonia), raport testowy 1206843 z 24 sierpnia 2000 r.
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Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention, raport testowy nr 10530 z 15 grudnia 2003 r.
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Drobnoustroje
unoszące się
w powietrzu

1

0
Pleśń rozwijająca się
naturalnie

Przylegający zapach

Japan Spinners Inspecting Foundation, raport testowy 080882-3 z 27 listopada 2008 r.
Uniwersytet Lübeck (Niemcy) z 22 kwietnia 2002 r.

Przylegająca pleśń

Japan Food Research Laboratories, raport testowy 208070714-001 z 23 lipca 2008 r.

Wyniki testów potwierdzających działanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone
przez te same instytucje testujące w tym samym czasie nie zostały pokazane.

쐽 Zakres działania technologii Plasmacluster
– dowód zaufania to 20 milionów* urządzeń
sprzedanych na całym świecie
We współpracy z innymi firmami firma Sharp poszerzyła zastosowanie
technologii Plasmacluster na wymienione poniżej dziedziny.

Jony Plasmacluster zwiększają szybkość usuwania
zapachów. W zależności od sposobu użycia oczyszczacza,
intensywny przepływ powietrza o wysokim stężeniu
jonów Plasmacluster może również zmniejszyć
intensywność zapachu potu, którym przesiąkły ubrania.
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Intensywność zapachu

Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia), raport testowy 00313 z 3 grudnia 2004 r.

Harvard School of Public Health (USA), raport testowy MF01-2007 z 9 marca 2007 r.

Wzrost szybkości
usuwania
przylegającego
zapachu
(1,5 raza szybciej)
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Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia), raport testowy 13-0214-2 (dla bakterii) / 13-0214-3 (dla MRSA) z 12 kwietnia 2002 r.

Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy), październik i listopad 2004 r.
Z jonami Plasmacluster
(30 000 jonów/cm3)*

앫Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.
앫Sposób testowania: Firma Sharp wytwarzała jony w zbiorniku o objętości 2,6 m3, w którym hodowano
pleśń na płytkach PVC przez pięć dni, a następnie przekazano je do instytucji testującej. Obszary
wzrostu pleśni porównano zgodnie z normą JISZ2911. Wykresy wykonała firma Sharp (stężenie jonów
Plasmacluster: 30 000 jonów/cm3).
앫Wyniki testów: nr 208071183-001 z dnia 30 lipca 2008 r.
* Wyniki nie dotyczą modeli z serii FU i KC-C. Średnie stężenie jonów było mierzone przy ścianach
pomieszczenia o powierzchni równej połowie rekomendowanej dla urządzeń KC-860E/850E/840E
pracujących w trybach oczyszczającym i nawilżającym przy maksymalnym przepływie powietrza.

쐽 Usuwanie
zapachu dymu
papierosowego
z ubrań

Przedmiot testu
Unoszące się
w powietrzu
wirusy

Jony Plasmacluster o wysokim stężeniu redukują ilość
pleśni unoszącej się w powietrzu i zmniejszają rozwój
przylegającej pleśni.
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쐽 Skuteczność potwierdzona przez
13 instytucji na całym świecie

Klimatyzacje
samochodowe

Samochodowe
oczyszczacze
powietrza

Samochodowe
generatory jonów
Plasmacluster

Klimatyzacje
dla autokarów
turystycznych

Windy

Systemy
w miejscach
dla palaczy

Jonizatory
centralne

Całodobowe
systemy
wentylacji pięter

Sauny
parowe

Podgrzewacze
wody/suszarki

Oświetlenie
Plasmacluster

Toalety
z wbudowanym
bidetem

Systemy ogrzewania/ Całodobowe
/wentylacji/suszenia systemy wentylacji
domów
w łazienkach/
prysznicach

Grzejniki
gazowe

Oczyszczacze
powietrza
dla dzieci

Systemy
sanitarne

Z jonami Plasmacluster
Zwiększona szybkość usuwania zapachów:
(stężenie jonów: 5000 jonów/cm3)

około 1,5 raza szybciej

3
2
1

Z jonami Plasmacluster
(stężenie jonów: 10 000 jonów/cm3)*

0
앫Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation. 80 minut Po dwóch godzinach
앫Sposób testowania: Skuteczność usuwania zapachów zbadano korzystając z kawałka tkaniny
przesiąkniętej składnikami dymu papierosowego, oznaczając poziom zapachu
w sześciostopniowej skali. Firma Sharp zebrała i przeliczyła uzyskane wyniki (stężenie jonów
Plasmacluster: 10 000 jonów/cm3).
* Wyniki nie dotyczą modeli z serii FU i KC-C. Średnie stężenie jonów było mierzone przy ścianach
pomieszczenia dla rekomendowanej powierzchni pomieszczenia przy docelowym stężeniu
7000 jonów dla urządzeń KC-860E/850E/840E pracujących w trybach oczyszczającym
i nawilżającym przy maksymalnym przepływie powietrza.

Centralne systemy
klimatyzacji
w domach

Systemy
oczyszczania powietrza
w pociągach

*Całkowita liczba produktów Sharp Plasmacluster i urządzeń generujących jony Plasmacluster
wprowadzonych na rynki w Japonii i na całym świecie między październikiem 2000 a grudniem 2008 r.

Rzeczywista liczba jonów i ich sprawność dezynfekcyjna/oczyszczająca zależy od warunków w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora.
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Opracowana przez firmę Sharp technologia
wydajnego przepływu i cyrkulacji powietrza pozwala
na szybkie usuwanie kurzu
Szybkie usuwanie
kurzu w ciągu

jedynie

8 minut

dla pokoju o powierzchni 13 m2

Wydajne zasysanie powietrza o przepływie

8m /min
3

Nowy system przepływu szybko i efektywnie usuwa kurz
Jony Plasmacluster niszczą 99,9% alergenów
pochodzących od roztoczy unoszących się
w powietrzu i zapobiegają ich wzrostowi.
Prawie cały kurz zawarty w powietrzu krąży w pomieszczeniu
bez opadania na podłogę. Strumień jonów Plasmacluster
uwolnionych do powietrza usuwa efekty działania tego kurzu.

Około 80% kurzu stanowią
mikroskopijne cząsteczki
o rozmiarach od 0,3 do 0,5
mikrona
앫Przetestowane przez firmę Sharp
앫Sposób testowania: zawartość kurzu unoszącego
się w typowym pomieszczeniu mieszkalnym
została zmierzona testerem cząstek.

Symulacja obrazów urządzenia KC-860E
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Bez jonów
Plasmacluster
Z jonami
Plasmacluster
(3000 jonów/cm3)

Zatrzymuje wzrost
alergenów

Zmiana stężenia alergenów
pochodzących od roztoczy
(pg/cm3)

Wzrost liczby alergenów pochodzących
od roztoczy jest blokowany nawet
w zanieczyszczonym pomieszczeniu.

Wartość początkowa 1
Wartość początkowa

Po czterech tygodniach

Martwe roztocza

Odchody roztoczy

앫Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter.
앫Sposób testowania: Działanie alergenów roztoczy kurzu domowego w zanieczyszczonym
pomieszczeniu (o powierzchni ok. 13 m2) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu stosując metodę
ELISA (test immunoenzymatyczny). Firma Sharp przekształciła wyniki i obliczyła wartość średnią
(stężenie jonów Plasmacluster: 3000 jonów/cm3).
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Nowo opracowana długa i szeroka dysza zaprojektowana w oparciu
o parametry aerodynamiczne zapewnia szybszy i stabilniejszy
przepływ powietrza.
Kąt
Co więcej, ustawienie jej pod
20°
kątem 20° umożliwia szybszą
cyrkulację powietrza
w pomieszczeniu,
Szeroka dysza
pozwalając na wyjątkowo
szybkie usuwanie kurzu
i cząsteczek nawet
z odległych obszarów
pomieszczenia.
Długa dysza

Mikroskopijne cząsteczki
kurzu pozostają w powietrzu

Nowa dysza ustawiona pod kątem
20° zapewnia efektywny przepływ
i cyrkulację powietrza

Wydajny wlot powietrza przez tylny
panel z kratką
Zwiększono objętość przepływu
powietrza o ponad 1,2 raza*
w stosunku do poprzednich modeli.
Dodatkowo wlot z kratką powietrza
filtruje kurz i zanieczyszczenia
z wpadającego powietrza.
Ta unikalna konstrukcja pozwala
na efektywne usuwanie kurzu ze
wszystkich miejsc w pomieszczeniu.

Tylny panel wlotowy z kratką

Symulacja obrazu urządzenia KC-860E
* Przybliżona wartość dla urządzenia KC-860E w porównaniu do poprzedniego modelu KC-6500E.

Filtry o wysokiej wydajności zapewniają
efektywne usuwanie kurzu i cząstek
zapachowych przez długi okres użytkowania
Strumień jonów Plasmacluster o wysokim stężeniu

Wysokiej jakości filtr HEPA *2
zatrzymuje ok.

99,97

*
%

kurzu
Obrotowy mechanizm
nawilżający

Obrotowy filtr nawilżający
(przeciwbakteryjny, przeciwpleśniowy)
Zbiornik
(do nawilżania)

Zmywalny filtr usuwający zapachy

Filtr zbierający kurz
(przeciwbakteryjny filtr HEPA)

Pojemnik

Symulowany obraz

Tylny panel
(mikronowa siatka wstępnie filtrująca)

* Wydajność usuwania cząstek odnosi się do filtra HEPA, a nie do wydajności w stosunku do całego pomieszczenia.

KC-860E

Prawie dwukrotnie

*1

większa prędkość usuwania kurzu

*1 Przybliżona wartość dla urządzenia KC-860E
w porównaniu do poprzedniego modelu KC-6500E.
앫Wydajność usuwania kurzu: 150%*
앫Objętość filtrowanego powietrza:
130%* (od 5,1 m3/min
do 6,6 m3/min)
razy*

1,5

100

Pozostało (%)

80
60
40
20

szybsze usuwanie
kurzu przy tej
samej objętości
filtrowanego
powietrza Poprzednia
konstrukcja
wlotu powietrza
Przepływ powietrza
pod kątem 20°

0

60
10
20
30
40
50
Czas działania (min)
앫Przetestowane przez firmę Sharp
앫Sposób testowania: Procent pozostałych cząstek
unoszącego się kurzu zmierzono w pomieszczeniu
o objętości około 13 m3 przy jednorodnym
przepływie powietrza.
* Przybliżona wartość dla urządzenia KC-860E
w porównaniu do poprzedniego modelu KC-6500E.

Przepływ powietrza pod kątem 20°

Ilustracja
Opracowana przez firmę Sharp unikalna,
aerodynamiczna konstrukcja zapewnia wydajny
przepływ powietrza – szybko pochłaniany jest kurz
i inne cząstki nawet z odległych miejsc pomieszczenia.

Efektywny przepływ powietrza przez umieszczoną pod
kątem 20° dyszę w kształcie lejka znacząco zwiększa
prędkość zasysania kurzu
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Wysokiej jakości filtry usuwają cząsteczki
kurzu o mikronowych rozmiarach

Profilowana
powierzchnia

Filtr wstępny
nie wymaga
wymiany

Wstępny filtr pozwala zachować wysoką wydajność filtra
HEPA, chroniąc wnętrze oczyszczacza przed dostaniem się
mikroskopijnego kurzu. Kurz można łatwo wytrzeć lub
500μm
zmyć z filtra bez konieczności zdejmowania panelu.
Mikronowy filtr siatkowy
Nie ma potrzeby wymieniania wstępnego filtra.
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Zmywalny filtr
usuwający
zapachy

Zmywalny filtr usuwający zapach

Zdolność filtra do usuwania zapachów może być łatwo
przywrócona* poprzez okresowe zmywanie kurzu
i innych nieczystości. Filtr można myć wielokrotnie,
więc nie ma potrzeby jego wymiany.
* W zależności od warunków użytkowania i sposobu mycia może nie być możliwe
przywrócenie pierwotnej wydajności.
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Przeciwbakteryjny*1 filtr HEPA*2
zatrzymuje cząsteczki kurzu nawet
o rozmiarach 0,3 mikrona
*1

*2

Przeciwbakteryjny filtr HEPA zatrzymuje 99,97%
cząstek kurzu o rozmiarach 0,3 mikrona, zapewniając
niemal doskonałe usuwanie kurzu. Taką wydajność
można utrzymać przez długi czas użytkowania.
*1 Przetestowane przez Japan Synthetic Textile Inspection Institute Foundation.
*2 Filtr usuwa ponad 99,97% cząsteczek kurzu o rozmiarach 0,3 mikrona.
*3 Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced

Sciences of Matter.
*4 Przetestowane przez: Chinese Center for Disease Control and Prevention (CCDC),
Laboratory for Infectious Disease Prevention and Control.

Usuwanie alergenów, wirusów
i zapobieganie namnażaniu bakterii

Ilość bakterii

Jony Plasmacluster niszczą 99,9%
unoszących się w powietrzu alergenów
pochodzących od roztoczy. Jednocześnie
zapobiegają ich wzrostowi.

Filtry bez zabezpieczenia
przeciwbakteryjnego
(namnażanie bakterii)

Zapobieganie
namnażaniu bakterii

Filtry z zabezpieczeniem przeciwbakteryjnym

99,8% alergenów pochodzących

Czas

z odchodów roztoczy jest usuwanych.*4

99,9% alergenów pochodzących
od pyłków jest usuwanych.*4
99,9% wirusów jest usuwanych.*4
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Wydajne nawilżanie powietrza jeszcze
bardziej zwiększa efektywność działania
jonów Plasmacluster
ne
Wydaj nie
a
nawilż

Nawilżanie poprzez odparowywanie nawilża
skórę w wyniku przenikania do niej bardzo
małych cząsteczek wody (1 nm = 1/1 000 000 mm)

Komfortowe samopoczucie
zapewnia wilgotność na
poziomie 60%

Cząsteczka odparowanej
wody (pary wodnej)

Obrotowy dysk filtrujący
automatycznie uruchamia się
i zatrzymuje, w celu
utrzymania wilgotności
w pomieszczeniu na
poziomie 60%*, co zapewnia
komfortowe warunki.

ok.

Jon
Plasmacluster

3000 – 15 000 nm

ok.

od 2 do 9 nm
H 2O
H 2O

H 2O

Płynna
cząsteczka wody
ok.

H 2O

H+

H 2O

H 2O

0,4 nm
* Efektywność nawilżania zależy od pory roku, a także od
rozmiarów pokoju i panującej w nim temperatury.

Nawilżanie zwiększa wydajność
działania i odporność jonów
Plasmacluster

Obrotowy filtr nawilżający
z czujnikiem wilgotności

Cząsteczki wody zbierają się wokół dodatnich i ujemnych
jonów Plasmacluster, zwiększając ich rozmiary i podwajając
ich wytrzymałość oraz szybkość oczyszczania powietrza.
Jon dodatni lub ujemny

Jon Plasmacluster

Lepsze
oczyszczanie
powietrza

Cząsteczki wody

Nawilżanie i jony Plasmacluster

앫Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.
앫Sposób testowania: Jony Plasmacluster były emitowane do pomieszczenia doświadczalnego
o powierzchni 8 m2, a ilość unoszącej się w powietrzu pleśni mierzono za pomocą próbnika.
Na podstawie przybliżonych wartości porównano dwie sytuacje: z nawilżaniem i bez nawilżania.

Nawilżanie blokuje cyrkulację kurzu
i pyłków, a także ich przyczepianie się
do ubrań i innych tkanin
Działanie w trybie z nawilżaniem i jonami Plasmacluster jest 3,5 razy*
bardziej wydajne w redukowaniu ładunków statycznych, zapobiegając
cyrkulacji pyłków i ich przyczepianiu się do zasłon oraz ubrań.
15-krotne zmniejszenie

Brak jonów
Plasmacluster

Z jonami Plasmacluster
(tryb strumienia
Ion Shower)

앫Przetestowane przez firmę Sharp.
앫Sposób testowania: Zasymulowano
przyczepianie się pyłków do naładowanego
ubrania, a następnie wypuszczono jony
Plasmacluster. Tkaninę odkurzono kilka razy,
a następnie sprawdzono ją za pomocą
mikroskopu elektronowego.
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ładunków elektrostatycznych

Elektryczność statyczna (kV)

Pyłki nie są usuwane z ubrań tylko przez
ich zdmuchiwanie. Strumień jonów
Plasmacluster powoduje zmniejszenie
ładunków, a co za tym idzie odczepianie
się pyłków od tkanin.

1
0

*1앫Przetestowane przez: Japan
Włączone oczyszczanie
Spinners Inspecting Foundation.
powietrza z nawilżaniem
앫Sposób testowania:
standardowy test JIS Z 2801.
앫Mechanizm filtracji
Nawilżanie
Nawilżanie wyłączone
przeciwbakteryjnej: filtr
infuzyjny z czynnikami
przeciwbakteryjnymi.
앫Wynik testu: 99% usunięte.
*2앫Przetestowane przez: Japan
Spinners Inspecting Foundation.
Przeciwbakteryjny*1
앫Sposób testowania:
i przeciwpleśniowy*2
metoda halo.
filtr nawilżający
앫Mechanizm filtracji
przeciwpleśniowej: filtr
infuzyjny z czynnikami
Obracający się dysk
Dysk filtra
przeciwpleśniowymi.
filtra nawilżającego
nawilżającego
앫Wynik testu: 99% usunięte.
zatrzymany

Zapobieganie pleśni w okresie
wilgotnym
Jony Plasmacluster o wysokim stężeniu redukują pleśń unoszącą się
w powietrzu i zmniejszają rozwój pleśni na różnych powierzchniach.
Wysokie stężenie jonów Plasmacluster stwarzają warunki utrudniające wzrost
czarnej pleśni na powierzchniach takich jak guma we framugach okien.

3,5
-krotne*
zmniejszenie

3
2

Czujniki temperatury i wilgotności stale sprawdzają warunki
w pomieszczeniu, automatycznie włączając i wyłączając funkcję
nawilżania, żeby utrzymać optymalny poziom wilgotności.
Filtr nawilżający ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwpleśniowe.

ładunków
elektrostatycznych

3,1kV
0,7kV

0,2kV
Z jonami
Brak jonów
Nawilżanie
Plasmacluster Plasmacluster i jony Plasmacluster

쐽 Zmiana elektryczności statycznej
w wyniku nawilżania i działania
jonów Plasmacluster

앫Przetestowane przez firmę Sharp.
앫Sposób testowania: Płytkę naładowaną
elektrycznie do wartości około 3 kV umieszczono
w szczelnym pojemniku o objętości 1m3
i zmierzono elektryczność statyczną po
włączeniu nawilżania i uwolnieniu jonów
Plasmacluster (stężenie jonów Plasmacluster:
30 000/cm3).
* Przybliżona wartość przy porównywaniu dwóch
sytuacji: włączone i wyłączone nawilżanie.

앫Przetestowane przez: Japan Food
Research Laboratories
앫Wynik testu: nr 20807071183-001,
30 lipca 2008 r.
앫Sposób testowania: Firma Sharp
wytwarzała jony w zbiorniku o
objętości 2,6 m3, w którym hodowano
pleśń na płytkach PVC przez pięć dni,
a następnie przekazano je do instytucji
testującej. Obszary wzrostu pleśni
porównano zgodnie z normą JISZ2911.
Wykresy wykonała firma Sharp.
(Stężenie jonów Plasmacluster: 30 000
jonów/cm3)

Jony Plasmacluster
(30 000/cm3)*
Powierzchnia, na której
rozwinęła się pleśń: od 25 do
50% powierzchni całkowitej

Pleśń rozwijająca się
naturalnie
Powierzchnia, na której
rozwinęła się pleśń: od 50 do
100% powierzchni całkowitej

Efektywność działania jonów Plasmacluster zależy od
rozmiarów i rozkładu pomieszczenia, a także od trybu
pracy oczyszczacza.
* Średnie stężenie jonów zmierzono dla urządzenia
KC-860E pracującego w trybie oczyszczania i nawilżania
z maksymalnym przepływem powietrza w pomieszczeniu
o rozmiarze równym połowie zalecanego.

Efektywność usuwania kurzu jest oceniana
w jedenastostopniowej skali
1
Bardzo brudno
(KC-860E)

Czysto

2

Cztery czujniki sprawdzają
i kontrolują warunki panujące
w pomieszczeniu
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Cztery czujniki rejestrujące kurz, zapachy, temperaturę*
i wilgotność przez cały czas monitorują powietrze
w pomieszczeniu.
1 Czujnik kurzu
Czujnik kurzu sprawdza ilość kurzu
w pomieszczeniu i informuje o nim
w jedenastostopniowej skali, posługując
się różnymi kolorami (KC-860E).

Wydajne usuwanie utrzymujących
się kłopotliwych zapachów
Funkcja nawilżania wraz z jonami Plasmacluster szybko usuwa zapachy
pochodzące od zwierząt i papierosów, które wsiąkły w zasłony, kanapy
i inne tkaniny.

쐽 Usuwanie zapachu dymu papierosowego z ubrań

Intensywność zapachu

Nawilżanie i jony Plasmacluster

Niszczenie cząsteczek
składowych zapachów

Redukuje
zapach do
niewyczuwalnego
poziomu w około
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80

Naturalne
obumieranie

minut.

3
2
1

Z jonami Plasmacluster
(stężenie jonów:
10 000 jonów/cm3)*

2 Czujnik zapachów

3 Czujnik wilgotności

Czujnik zapachu wykrywa niechciane
zapachy i informuje o nich
w trzystopniowej skali
przy pomocy kolorów.

Wilgotność w pomieszczeniu jest
mierzona z dokładnością do 1%.
Uwaga: Nie jest możliwe ustawienie żądanej
wilgotności (KC-860E/850E).

* Czujnik temperatury jest zainstalowany, żeby dostosowywać wilgotność do temperatury, ale nie ma
wskaźnika dla tego czujnika.

Łatwy w obsłudze panel sterowania
Z panelu sterowania łatwo jest korzystać – posiada bezpośrednie
przyciski uruchamiające samo oczyszczanie, oczyszczanie z nawilżaniem
i strumień jonów Plasmacluster. Specjalny wskaźnik informuje
o konieczności wyczyszczenia filtra.
Przycisk trybu Clean Air (oczyszczania)
Przycisk resetowania
Przycisk Power ON (włączenie)
Przycisk trybu CLEAN ION
filtra
SHOWER (strumień jonów)

0

Symulowany obraz

1

2

3

4 godziny później

쐽 Zmiana elektryczności statycznej w wyniku nawilżania i działania
jonów Plasmacluster

앫Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation.
앫Sposób testowania: Skuteczność usuwania zapachów zbadano korzystając z kawałka tkaniny przesiąkniętej składnikami dymu papierosowego,
oznaczając poziom zapachu w sześciostopniowej skali. Firma Sharp zebrała i przeliczyła uzyskane wyniki (stężenie jonów Plasmacluster
10 000 jonów/cm3).
* Stężenie jonów zmierzono przy ścianach pomieszczenia o rekomendowanych rozmiarach dla docelowego wysokiego stężenia jonów Plasmacluster
przy urządzeniu działającym w trybie oczyszczania i nawilżania z maksymalnym przepływem powietrza.

Funkcja punktowego usuwania
zapachów

Intensywność zapachu

Funkcja punktowego usuwania zapachów łagodnie usuwa w ciągu
nocy przykre zapachy z ubrań i odzieży wierzchniej poprzez emisję
skupionego strumienia
jonów Plasmacluster.
Naturalny
spadek

Redukuje
zapach do
niewyczuwalnego
poziomu w około

2

3

godziny

2
1

3,1
1,9

0
Z jonami Plasmacluster
(stężenie jonów: 100 000 jonów/cm3)*

앫Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation
앫Sposób testowania: Skuteczność usuwania zapachu testowano na kawałku tkaniny nasączonym składnikami
zapachu potu poprzez rejestrację intensywności zapachu w sześciostopniowej skali (stężenie jonów
Plasmacluster: 100 000 jonów/cm3).
* Stężenie jonów wytworzone, gdy generator KC-860E pracował z ustawionym dużym przepływem
i zmierzone w pobliżu tkaniny, na którą skierowany był strumień powietrza.
Uwaga: Skuteczność usuwania przykrego zapachu z ubrań zależy od typu i intensywności zapachu
oraz rodzaju tkaniny. Zapach nie jest usuwany z obszarów tkaniny, które znajdują się
daleko od strumienia. Modele z serii FU i KC-C nie posiadają tej funkcji.

Przycisk
włączenia/wyłączenia
jonów Plasmacluster

Przycisk szybkości
wentylatora
Przycisk regulacji światła
Przycisk trybu CLEAN Air
wskaźników
& Humidify (oczyszczanie
z nawilżaniem)

Przycisk Power OFF
(wyłączenie)
(KC-860E)

Zmniejszenie wydatków domowych
i ciche działanie
Ekonomiczne nawet przy użytkowaniu przez cały rok
1/5*1 opłat za prąd w stosunku do sytuacji, gdy używany jest osobno
nawilżacz i oczyszczacz powietrza.
*1 Wartość przybliżona w porównaniu do sytuacji, gdy używany jest jednocześnie oczyszczacz
i nawilżacz powietrza.

Ciche działanie w nocy
Oczyszczanie z nawilżaniem działa cicho, generując hałas na poziomie
jedynie 24 dB, co jest mniej więcej wartością odpowiadającą
warunkom panującym w cichej czytelni. Oczyszczanie bez funkcji
nawilżania pracuje jeszcze ciszej.
KC-860E

KC-850E

KC-840E

praca z niską wydajnością praca z wysoką wydajnością praca z niską wydajnością praca z wysoką wydajnością praca z niską wydajnością praca z wysoką wydajnością

27dB 51dB 24dB 48dB 24dB 42dB
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Oczyszczacze powietrza Plasmacluster
Wysokie stężenie jonów Plasmacluster

Zbliżenie fragmentu
obudowy:
marmuropodobne
wykończenie

KC-860E-W (biały)

48 m2

(rekomendowany rozmiar pomieszczenia*1)

KC-860E

Model

KC-860E
Generator wysokiego stężenia
jonów PCI i wentylator

System oczyszczania powietrza
Tryby emisji jonów Plasmacluster

Wł./Wył.

Wskaźnik trybu Plasmacluster

Tak
System nawilżania

Nawilżanie

Pojemność zbiornika
Wydajność nawilżania*2

Pilot zdalnego sterowania
Rekomendowany
rozmiar pomieszczenia*1

4,3 l
730 ml/h
Nie

Bez nawilżania

48 m2

Z nawilżaniem*2

33 m2

Rekomendowany rozmiar pomieszczenia*2 dla pracy w trybie jonów Plasmacluster

33 m2
3 (maks./śred./niska)
automatyczne i usuwająca pyłki

Prędkości pracy wentylatora
Napięcie/częstotliwość (V, Hz)
Moc wejściowa (W)
(maks./śred./niska)

Naturalne parowanie

220–240, 50/60
Bez nawilżania

56/19/5,5

Z nawilżaniem

56/21/8,8

Pobór mocy w trybie czuwania (W)

0,7

Prąd roboczy (A)

0,50

Funkcja inwertera

Tak

Przepływ powietrza
(maks./śred./niski) (m3/h)

Bez nawilżania

396/240/84

Z nawilżaniem

396/240/120

Poziom hałasu
(maks./śred./niski) (dB)

Bez nawilżania

51/39/17

Z nawilżaniem

Program specjalny
Zbieranie kurzu
Rodzaj filtra

Usuwanie przykrych zapachów
Filtr wstępny
Nawilżanie

Okres trwałości filtra

Czujnik

Tak
Tak
do 5 lat

Filtr nawilżacza

do 2 lat

Zapachu

Tak

Kurzu

Tak
Tak

Wskaźnik kurzu

Tak (11-stopniowy)

Wskaźnik zapachu

Tak (3-stopniowy)
Tak
(jasne/przygaszone/wyłączone)

Przycisk regulacji światła wskaźników
Długość przewodu zasilającego (m)

2,0

Rodzaj wtyczki

Typ C (2-stykowa)

Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm)

398 x 627 x 288

Waga netto (kg)

11,0
Filtr HEPA

Filtr wymienny

Przeciwbakteryjny filtr HEPA
Zmywalny filtr usuwający zapachy

Filtr zbierający kurz/usuwający zapachy/Filtr HEPA

Temperatury i wilgotności
Wskaźnik zanieczyszczenia

50/39/25
Strumień o wysokim stężeniu
jonów Plasmacluster

FZ-C150HFE

Filtr zbierający kurz/usuwający zapachy

FZ-C150DFE

Filtr usuwający zapachy

FZ-C100MFE

Ze względu na technikę druku nie możemy zagwarantować 100% wierności odwzorowania kolorów.
*1 Rekomendowany rozmiar pomieszczenia: obliczono w oparciu o wytyczne standardu
JEM1467 opracowanego przez Japan Electrical Manufacturers’ Association.
*2 Warunki pomiarów: 20°C, wilgotność 30% (JEM1426)
*3 Rozmiar pomieszczenia, w którym można zmierzyć 7000
3
jonów na m w środku pomieszczenia (na wysokości około 1,2 metra nad podłogą), gdy urządzenie jest umieszczone obok okna i działa z maksymalną wydajnością.
•Dostępność instrukcji obsługi
w poszczególnych językach może ulec zmianie.
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Zbliżenie fragmentu
obudowy:
kryształowy wzór,
błyszczące
wykończenie

Zbliżenie fragmentu
obudowy:
kryształowy wzór,
błyszczące
wykończenie

-R (czerwony)

-B (czarny)
KC-840E-W (biały)

KC-850E-W (biały)

38 m2

(rekomendowany rozmiar pomieszczenia*1)

KC-850E

Model
System oczyszczania powietrza
Tryby emisji jonów Plasmacluster
Wskaźnik trybu Plasmacluster
System nawilżania
Nawilżanie

Pojemność zbiornika
Wydajność nawilżania*2

Pilot zdalnego sterowania
Rekomendowany
rozmiar pomieszczenia*1

KC-840E

KC-850E

KC-840E

Generator wysokiego stężenia
jonów PCI i wentylator

Generator wysokiego stężenia
jonów PCI i wentylator

Wł./Wył.

Wł./Wył.

Tak

Tak

Naturalne parowanie

Naturalne parowanie

4,0 l

3,0 l

600 ml/h

450 ml/h

Nie

Nie

Bez nawilżania

38 m2

26 m2

Z nawilżaniem*2

28 m2

21 m2

Rekomendowany rozmiar pomieszczenia*2 dla pracy w trybie jonów Plasmacluster
Prędkości pracy wentylatora
Napięcie/częstotliwość (V, Hz)
Moc wejściowa (W)
(maks./śred./niska)

26 m2

(rekomendowany rozmiar pomieszczenia*1)

28 m2

21 m2

3 (maks./śred./niska)
automatyczne i usuwająca pyłki

3 (maks./śred./niska)
automatyczne i usuwająca pyłki

220–240, 50/60

220–240, 50/60

Bez nawilżania

41/11,6/3,8

26/9,5/3,7

Z nawilżaniem

40/13,5/6,8

21/11,5/6,1

Pobór mocy w trybie czuwania (W)

0,7

0,7

Prąd roboczy (A)

0,38

0,25

Funkcja inwertera

Tak

Tak

Przepływ powietrza
(maks./śred./niski) (m3/h)

Bez nawilżania

306/168/60

210/132/48

Z nawilżaniem

288/168/84

186/132/54

Poziom hałasu
(maks./śred./niski) (dB)

Bez nawilżania

47/35/15

45/34/15

Z nawilżaniem

47/35/22

42/34/20

Strumień o wysokim stężeniu
jonów Plasmacluster

Strumień o wysokim stężeniu
jonów Plasmacluster

Program specjalny
Zbieranie kurzu
Rodzaj filtra

Okres trwałości filtra

Czujnik

Wskaźnik zanieczyszczenia

Przeciwbakteryjny filtr HEPA

Przeciwbakteryjny filtr HEPA

Zmywalny filtr usuwający zapachy

Zmywalny filtr usuwający zapachy

Filtr wstępny

Tak

Tak

Nawilżanie

Tak

Tak

Filtr zbierający kurz/usuwający zapachy/Filtr HEPA

do 5 lat

do 5 lat

Filtr nawilżacza

Usuwanie przykrych zapachów

do 2 lat

do 2 lat

Zapachu

Tak

Tak

Kurzu

Tak

Tak

Temperatury i wilgotności

Tak

Tak

Wskaźnik kurzu

Tak (9-stopniowy)

Tak (5-stopniowy)

Wskaźnik zapachu

Tak (3-stopniowy)

Nie

Tak
(jasne/przygaszone/wyłączone)

Tak
(jasne/przygaszone/wyłączone)

Przycisk regulacji światła wskaźników
Długość przewodu zasilającego (m)
Rodzaj wtyczki
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm)
Waga netto (kg)
Filtr HEPA
Filtr wymienny

2,0

2,0

Typ C (2-stykowa)

Typ C (2-stykowa)

378 x 586 x 265

360 x 550 x 233

9,0

8,0

FZ-C100HFE

FZ-C70HFE

Filtr zbierający kurz/usuwający zapachy

FZ-C100DFE

FZ-C70DFE

Filtr usuwający zapachy

FZ-C100MFE

FZ-C100MFE

10

Substancje w powietrzu
Pyłki, sierść zwierząt, kurz (roztocza), a nawet pleśń często
niekorzystnie wpływają na jakość powietrza w pomieszczeniach mieszkalnych.
Konwencjonalne oczyszczacze powietrza wyposażone
w kilka ﬁltrów mogą oczyścić powietrze, ale szybko się
zużywają. Urządzenie ﬁrmy Sharp z generatorem jonów
Plasmacluster i funkcją nawilżania jest w stanie usunąć
szkodliwe substancje w bezpieczny i niezawodny sposób.
Świeżość jak podczas spaceru przez las.
Ludzie odczuwają pozytywny wpływ świeżego i czystego
powietrza na organizm. Dzieje się tak na przykład podczas
spaceru w lesie lub nad rwącym potokiem. Ten efekt jest
rezultatem przede wszystkim wysokiego stężenia jonów
ujemnych.
W naturalnym środowisku obecne są one w świeżym
i wilgotnym powietrzu, ponieważ powstają w wyniku
rozkładu cząsteczek wody na naturalne składniki H+ i OH-.

Dystrybucja:

KC-930E

Oczyszczacz powietrza
z funkcją nawilżania

FU-Y30E

Oczyszczacz powietrza

Weź głęboki, kojący oddech
Technologia emisji skoncentrowanych
jonów Plasmacluster wykorzystuje
do oczyszczania powietrza
w pomieszczeniach takie same jony,
jakie spotykamy w warunkach naturalnych
KC-930E

Sharp. Dobry klimat w Twoim domu

Przed użyciem oczyszczacza powietrza
z generatorem jonów Plasmacluster

Pleśń unosząca się
w powietrzu

Pyłki

Unoszące się
w powietrzu
wirusy

Po użyciu oczyszczacza powietrza
z generatorem jonów Plasmacluster

Kurz

Zapach dymu
papierosowego
Odchody roztoczy
i martwe roztocza

Zapachy
pochodzące od zwierząt

Wnętrza pomieszczeń pełne są widocznego kurzu

Kurz unoszący się w pomieszczeniu jest szybko usuwany
powietrze dobrze oczyszczone

Potwierdzona skuteczność jonów Plasmacluster
Usuwanie alergenów pochodzących od roztoczy

Usuwanie pleśni

Jony Plasmacluster rozcinają i usuwają białka z unoszących się w powietrzu alergenów
pochodzących z odchodów i martwych ciał roztoczy, zmniejszając ich działanie.

Jony Plasmacluster rozcinają błonę komórkową w unoszącej się w powietrzu pleśni
i usuwają z niej białko, zapobiegając jej działaniu.

 Skuteczne usuwanie alergenów pochodzących od roztoczy unoszących się w powietrzu
100%

99,9%

Bez jonów
Plasmacluster

Z jonami
Plasmacluster
(3000 jonów/cm3)

Przetestowane przez Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter.
Sposób testowania: działanie alergenów roztoczy kurzu domowego w zanieczyszczonym
pomieszczeniu (o powierzchni około 13 m2) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu, stosując
metodę ELISA (test immunoenzymatyczny). Firma Sharp przekształciła wyniki i obliczyła
wartość średnią (stężenie jonów Plasmacluster: 3000 jonów/cm3).

Pozostało (%)

Pozostało:
100%

10%

Naturalne obumieranie

80
60

Usuwanie

40
20 Z jonami Plasmacluster
(3000 jonów/cm3)
0
30 60 90 120 150 180 195
(minuty)

Przetestowane przez Ishikawa Health Services Association.
Sposób testowania: jony Plasmacluster były emitowane do pomieszczenia doświadczalnego
o powierzchni około 13 m2, a ilość unoszącej się w powietrzu pleśni mierzono za pomocą
próbnika. Na podstawie przybliżonych wartości pomiarowych firma Sharp sporządziła wykresy
(stężenie jonów Plasmacluster: 3000 jonów/cm3).

Usuwanie wirusów

Usuwanie przylegających zapachów

Jony Plasmacluster niszczą i usuwają wystające i zaostrzone fragmenty białek w unoszących się
w powietrzu wirusach, przyczyniając się do zmniejszenia ich niekorzystnego działania.

Jony Plasmacluster usuwają wodór z przylegających cząsteczek zapachu, niszcząc
i usuwając jego składniki.

 Redukcja unoszących się w powietrzu wirusów

 Usuwanie zapachu dymu papierosowego

Pozostało:
100%

99%

usuniętych
w ciągu 10 minut

10%
Bez jonów
Plasmacluster

Z jonami
Plasmacluster
(7000 jonów/cm3)*

Przetestowane przez Retroscreen Virology Ltd., Wielka Brytania.
Sposób testowania: wirusy unosiły się w zbiorniku o powierzchni 1 m2, a następnie mierzono
procent usuniętych wirusów (stężenie jonów Plasmacluster: 7000 jonów/cm3).
* Średnie stężenie jonów było mierzone w środku pomieszczenia na wysokości 1,2 m nad
podłogą dla rekomendowanej powierzchni pomieszczenia przy docelowym stężeniu 7000
jonów dla urządzeń KC-860E/850E/840E pracujących w trybach oczyszczającym i nawilżającym
przy maksymalnym przepływie powietrza.

Intensywność zapachu

100%

50%

Jony Plasmacluster o wysokim
stężeniu usuwają pleśń unoszącą się
w powietrzu i zmniejszają rozwój
przylegającej pleśni.

100
Usunięto:

50%

 Redukcja unoszącej się w powietrzu pleśni

Zmniejszenie wzrostu
przylegającej pleśni

3

Obniżenie stężenia przykrych
zapachów do niewyczuwalnego
poziomu w ciągu około godzin

3,1

2

2

2,0
1

Wzrost szybkości
usuwania przylegającego
zapachu (1,5 raza szybciej)
Wysokie stężenie jonów Plasmacluster
zwiększa szybkość usuwania zapachów.
W zależności od sposobu użycia oczyszczacza intensywny przepływ powietrza
o wysokim stężeniu jonów Plasmacluster
może również zmniejszyć intensywność
zapachu potu, którym przesiąkły ubrania.

Funkcja punktowego
usuwania zapachów

0
Naturalny
spadek

Z jonami
Plasmacluster
(5000 jonów/cm3)

Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation.
Sposób testowania: skuteczność usuwania zapachów zbadano korzystając z kawałka
tkaniny przesiąkniętej składnikami dymu papierosowego, oznaczając poziom zapachu
w sześciostopniowej skali. Firma Sharp zebrała i przeliczyła uzyskane wyniki
(stężenie jonów Plasmacluster: 5000 jonów/cm3).

Chociaż oczyszczacze powietrza mogą dezaktywować unoszące się w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie są one w stanie stworzyć całkowicie sterylnego środowiska.
Firma Sharp nie gwarantuje, że opisywane oczyszczacze powietrza będą zapobiegały infekcjom bakteryjnym.

Funkcja punktowego usuwania
zapachów łagodnie usuwa w ciągu
nocy przykre zapachy z ubrań
i odzieży wierzchniej poprzez
emisję skupionego strumienia
jonów Plasmacluster.

Technologia Plasmacluster, wykorzystująca takie same jony dodatnie
i ujemne jak te występujące w naturze, pozwala na usuwanie
unoszących się w powietrzu zarodników pleśni i wirusów
Technologia jonów Plasmacluster o wysokim stężeniu
Wyładowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie i emisja takich samych jonów dodatnich i ujemnych, które
występują w naturze. Opracowana przez firmę Sharp technologia odkażania powietrza Plasmacluster pozwala
usuwać unoszące się w powietrzu zarodniki pleśni i wirusy.

1

Rodnik hydroksylowy (OH)

2

Uwolnione
jony
Plasmacluster.

Atakują unoszące się
w powietrzu
drobnoustroje.

Jony Plasmacluster to takie same jony dodatnie
i ujemne, jakie występują w naturze.
Mogą przetrwać przez dłuższy czas, ponieważ
są otaczane przez cząsteczki wody
i są uwalniane do atmosfery.

Cząsteczka wody
(H2O)

3

Wodór (H)

Powracają
do atmosfery
jako woda.

Białko

Jony tworzą rodniki hydroksylowe, które
są silnie utleniające tylko wtedy, gdy
przylegają do powierzchni pleśni
i wirusów. Natychmiast usuwają wodór
z powierzchni białek,
powodując ich zniszczenie.

Rodniki hydroksylowe (OH) łączą się
z wodorem (H), tworząc wodę (H2O),
która powraca do atmosfery.

 Potwierdzona na całym świecie skuteczność technologii Plasmacluster
Wymienione poniżej instytucje zbierały dane na temat pracy generatorów jonów Plasmacluster wyprodukowanych między październikiem 2000 r. a lipcem 2008 r. i rejestrowały wykorzystanie tych produktów.
Przedmiot testu

Przedmiot testu

Test przeprowadzony przez:

Test przeprowadzony przez:

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)

Ishikawa Health Service Association (Japonia)

Seoul University (Korea)
Unoszące się
w powietrzu wirusy

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention
Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia)
Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania)

Alergeny
w powietrzu
Pleśń unosząca się
w powietrzu

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)

Drobnoustroje
unoszące się
w powietrzu

Kitasato Institute Medical Center Hospital, Kitasato University (Japonia)
Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)

Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia)
Osaka City University Graduate School of Medicine Department of Biochemistry and Molecular Pathology
Ishikawa Health Service Association (Japonia)
Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)

Harvard School of Public Health (USA)
Przylegający zapach
Przylegająca pleśń

Japan Spinners Inspecting Foundation
The University Lübeck (Niemcy)
Japan Food Research Laboratories

* Wyniki testów potwierdzających działanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone przez te same instytucje
testujące w tym samym czasie nie zostały pokazane.

Wydajne nawilżanie

Powierzchnia, na której
rozwinęła się pleśń

Zapobiega wysuszaniu skóry i gardła

4
3

od 50% do100%
powierzchni
od 25% do 50%
całkowitej
powierzchni
całkowitej

Wysokie stężenie jonów
Plasmacluster stwarza warunki
utrudniające wzrost czarnej
pleśni na takich powierzchniach
jak guma we framugach okien.

2
1

0
Pleśń rozwijająca się
naturalnie

Z jonami Plasmacluster
(30 000 jonów/cm3)*

Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.
Sposób testowania: firma Sharp wytwarzała jony
w zbiorniku o objętości 2,6 m3, w którym hodowano pleśń
na płytkach PVC przez pięć dni, a następnie przekazano je
do instytucji testującej. Obszary wzrostu pleśni porównano
zgodnie z normą JISZ2911. Wykresy wykonała firma Sharp
(stężenie jonów Plasmacluster: 30 000 jonów/cm3).
Wyniki testów: nr 208071183-001 z dnia 30 lipca 2008 roku.
* Wyniki nie dotyczą modeli z serii FU i KC-C. Średnie stężenie
jonów było mierzone przy ścianach pomieszczenia
o powierzchni równej połowie rekomendowanej dla urządzeń
KC-860E/850E/840E pracujących w trybie oczyszczającym
oraz nawilżającym przy maksymalnym przepływie powietrza.

Jony Plasmacluster
(30 000/cm3)*
Powierzchnia, na której
rozwinęła się pleśń: od 25% do
50% powierzchni całkowitej

Pleśń rozwijająca się naturalnie
Powierzchnia, na której
rozwinęła się pleśń: od 50% do
100% powierzchni całkowitej

Efektywność działania jonów Plasmacluster zależy od
rozmiarów i rozkładu pomieszczenia, a także od trybu pracy
oczyszczacza.
* Średnie stężenie jonów zmierzono dla urządzenia KC-860E
pracującego w trybie oczyszczania i nawilżania
z maksymalnym przepływem powietrza w pomieszczeniu
o rozmiarze równym połowie zalecanego.

Utrzymanie odpowiedniej wilgotności zapobiega również wysuszaniu śluzówki nosa i gardła
oraz ogranicza rozmnażanie się wirusów.
Efektywność nawilżania zależy od pory roku, a także od rozmiarów pomieszczenia i panującej w nim temperatury.

Nawilżanie poprzez
odparowywanie nawilża
skórę w wyniku przenikania
do niej bardzo małych
cząsteczek wody.
(1 nm = 1/1 000 000 mm)

Płynna
cząsteczka wody
H 2O
Ok.

0,4 nm

Jon
Plasmacluster

Cząsteczka odparowanej
wody (pary wodnej)
Ok.

3000 to 15 000 nm

Ok.

od 2 do 9 nm
H 2O
H 2O

H+

H 2O

H 2O

H 2O

Zwiększa wydajność działania i odporność jonów Plasmacluster
Cząsteczki wody zbierają się wokół dodatnich i ujemnych jonów Plasmacluster,
zwiększając ich rozmiary i podwajając ich wytrzymałość oraz szybkość
oczyszczania powietrza.

Intensywność zapachu

Intensywność zapachu

 Usuwanie zapachu dymu papierosowego z ubrań
5 Z jonami Plasmacluster
(stężenie jonów:
4
5000 jonów/cm3)
3

Zwiększona szybkość
usuwania zapachów:

1,5 raza szybciej

2

Z jonami Plasmacluster
(stężenie jonów:
10 000 jonów/cm3)*
0
80 minut Po 2 godzinach
1

Obniżenie stężenia przykrych
Naturalny zapachów do niewyczuwalnego
poziomu w ciągu około
spadek
3
6 godzin
2
1
0

3,1
1,9
Z jonami Plasmacluster
(stężenie jonów: 100 000 jonów/cm3)*

Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation.
Sposób testowania: skuteczność usuwania zapachów
zbadano, korzystając z kawałka tkaniny przesiąkniętej
składnikami dymu papierosowego, oznaczając poziom
zapachu w sześciostopniowej skali. Firma Sharp zebrała
i przeliczyła uzyskane wyniki.
(Stężenie jonów Plasmacluster: 10 000 jonów/cm3)
* Wyniki nie dotyczą modeli z serii FU i KC-C. Średnie stężenie
jonów było mierzone przy ścianach pomieszczenia dla
rekomendowanej powierzchni pomieszczenia przy
docelowym stężeniu 7000 jonów dla urządzeń
KC-860E/850E/840E pracujących w trybach oczyszczającym
i nawilżającym przy maksymalnym przepływie powietrza.
Przetestowane przez Japan Spinners Inspecting Foundation.
Sposób testowania: skuteczność usuwania zapachu testowano na
kawałku tkaniny nasączonym składnikami zapachu potu poprzez
rejestrację intensywności zapachu w sześciostopniowej skali.
(Stężenie jonów Plasmacluster: 100 000 jonów/cm3)
* Stężenie jonów wytworzone, gdy generator KC-860E pracował
z ustawionym dużym przepływem i zmierzone w pobliżu tkaniny,
na którą skierowany był strumień powietrza.
Uwaga: Skuteczność usuwania przykrego zapachu z ubrań zależy od
typu i intensywności zapachu oraz rodzaju tkaniny. Zapach nie
jest usuwany z obszarów tkaniny, które znajdują się daleko od
strumienia. Modele z serii FU i KC-C nie posiadają tej funkcji.

Chociaż oczyszczacze powietrza mogą dezaktywować unoszące się w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie są one w stanie stworzyć
całkowicie sterylnego środowiska. Firma Sharp nie gwarantuje, że opisywane oczyszczacze powietrza będą zapobiegały infekcjom bakteryjnym.

Jon dodatni lub ujemny

Jon Plasmacluster

Cząsteczki wody

Nawilżanie
i jony Plasmacluster

Lepsze
oczyszczanie
powietrza

 Przetestowane przez Japan Food Research Laboratories.
 Sposób testowania: jony Plasmacluster były emitowane
do pomieszczenia doświadczalnego o powierzchni około
8 m2, a ilość unoszącej się w powietrzu pleśni mierzono
za pomocy próbnika. Na podstawie przybliżonych
wartości porównano dwie sytuacje:
z nawilżaniem i bez nawilżania.

Powoduje zmniejszenie ładunków oraz blokuje cyrkulację
kurzu i pyłków
Działanie w trybie z nawilżaniem i jonami Plasmacluster jest 3,5 razy wydajniejsze w redukowaniu
ładunków statycznych, zapobiegając cyrkulacji pyłków i ich przyczepianiu się do zasłon oraz ubrań.
Pyłki nie są usuwane z ubrań tylko przez ich zdmuchiwanie. Strumień jonów Plasmacluster powoduje
zmniejszenie ładunków, a co za tym idzie odczepianie się pyłków od tkanin.
Przetestowane przez firmę Sharp.
Sposób testowania: zasymulowano przyczepianie się
pyłków do naładowanego ubrania, a następnie
wypuszczono jony Plasmacluster. Tkaninę odkurzono
kilka razy, a następnie sprawdzono ją za pomocą
mikroskopu elektronowego.
Brak jonów Plasmacluster

Z jonami Plasmacluster
(tryb strumienia Ion Shower)

Wysokie stężenie jonów Plasmacluster

KC-930E

FU-Y30E

21m

21m

2

2

(zalecana powierzchnia pomieszczenia*1)

(zalecana powierzchnia pomieszczenia*1)

KC-930E-W (biały)

FU-Y30E-W (biały)

Opracowany przez firmę Sharp system przepływu powietrza pozwala na szybkie
i wydajne usuwanie kurzu
 Wydajny przepływ powietrza pozwala na nadzwyczaj szybkie usuwanie kurzu
Nowo opracowana długa i szeroka dysza zaprojektowana w oparciu o parametry
aerodynamiczne zapewnia szybszy i stabilniejszy przepływ powietrza. Co więcej,
ustawienie jej pod kątem 20° umożliwia szybszą cyrkulację powietrza w pomieszczeniu,
pozwalając na wyjątkowo szybkie usuwanie kurzu i cząsteczek nawet z odległych
obszarów pomieszczenia.

Szybkie usuwanie kurzu:

21

min
w ciągu jedynie
w pomieszczeniu
o powierzchni 13 m2

 Ciche działanie w nocy
Oczyszczanie działa cicho, generując hałas na poziomie jedynie 24 dB, co jest mniej więcej
wartością odpowiadającą warunkom panującym w cichej bibliotece.

 Wszystkie funkcje (zbieranie kurzu i usuwanie zapachów) w jednym filtrze
Wymiana filtra zbierającego kurz i usuwającego zapachy jest bardzo prosta.

 Inne wyróżniające funkcje

Wskaźnik zanieczyszczenia pokazuje intensywność zapachu w pomieszczeniu. Czujnik
zapachu automatycznie steruje prędkością pracy wentylatora odpowiednio do
intensywności zapachu w pomieszczeniu (KC-930E).
Łatwy w obsłudze panel sterowania.

Wydajne zasysanie powietrza:
o przepływie

180m /h
3

Kurz usuwany jest nawet
z odległych obszarów
pomieszczenia.

Dane techniczne
Modele
System oczyszczania powietrza
Tryby emisji jonów Plasmacluster
Wskaźnik trybu Plasmacluster
Nawilżanie

Pilot zdalnego sterowania
Zalecana powierzchnia
pomieszczenia

System nawilżania
Pojemność zbiornika
Wydajność nawilżania*2

Oczyszczanie powietrza*1
Nawilżanie*2
Zalecana powierzchnia pomieszczenia dla wysokiego stężenia jonów Plasmacluster*3
Prędkości pracy wentylatora
Napięcie/częstotliwość (V, Hz)
Moc wejściowa (W) (maks./śred./niska)
Pobór mocy w trybie czuwania (W)
Przepływ powietrza (maks./śred./niski) (m3/min)
Poziom hałasu (maks./śred./niski) (dB)
Filtr zbierający kurz/usuwający zapachy
Rodzaj filtra
Filtr wstępny
Nawilżanie
Filtr zbierający kurz/usuwający zapachy
Okres trwałości filtra
Filtr nawilżający
Zapachu
Czujnik
Dust
Temperatury i wilgotności
Wskaźnik zanieczyszczenia
Przycisk regulacji światła wskaźników
Długość przewodu zasilającego (m)
Rodzaj wtyczki
Wymiary (szer. x wys. x gł.) (mm)
Waga netto (kg)
Filtr zbierający kurz/usuwający zapachy
Filtr wymienny
Filtr nawilżający

KC-930E
Generator wysokiego stężenia jonów PCI i wentylator
Wł./Wył.
Tak
Naturalne parowanie
2,1 l
350 ml/h
Nie
21 m2
16 m2
17 m2
3 (maks./śred./niska) automatyczna
220–240, 50/60
27 / 13 / 4,5
0,9
180 / 126 / 60
48 / 39 / 22
Wszystkie funkcje w jednym (zbieranie kurzu/usuwanie zapachów)
Tak
Filtr nawilżający
do 2 lat
do 1 roku
Tak
Nie
Nie
Tak (3-stopniowy)
Tak (jasne/wyłączone)
2,0
Typ C (2-stykowa)
375 x 535 x 205
6,1
FZ-Y30SFE
FZ-Y30MFE

FU-Y30E
Generator wysokiego stężenia jonów PCI i wentylator
Wł./Wył.
Tak
—
—
—
Nie
21 m2
—
13 m2
3 (maks./śred./niska)
220–240, 50/60
49 / 32 / 23
1,0
180 / 120 / 60
44 / 35 / 24
Wszystkie funkcje w jednym (zbieranie kurzu/usuwanie zapachów)
Tak
—
do 2 lat
—
Nie
Nie
Nie
—
—
2,0
Typ C (2-stykowa)
356 x 510 x 180
5,0
FZ-Y30SFE
—

*1 Zalecana powierzchnia pomieszczenia: obliczono w oparciu o wytyczne standardu JEM1467 opracowanego przez Japan Electrical Manufacturers’ Association. *2 Warunki pomiarów: 20°C, wilgotność 30% (JEM1426). *3 Rozmiar pomieszczenia, w którym można
zmierzyć ok. 7000 jonów na m3 w środku pomieszczenia (na wysokości około 1,2 metra nad podłogą), gdy urządzenie jest umieszczone przy ścianie i działa z maksymalną wydajnością. Dostępność instrukcji obsługi w poszczególnych językach może ulec zmianie.
Parametry konstrukcyjne i dane techniczne były aktualne we wrześniu 2009 roku, ale mogą się zmienić bez dodatkowych powiadomień. Rzeczywiste kolory mogą się różnić od pokazanych w niniejszej publikacji.
Filtr może wydzielać nieprzyjemne zapachy, jeśli oczyszczacz jest używany do zwalczania zapachu dymu papierosowego lub grillowanego mięsa. W takich przypadkach należy wymienić filtr po upływie kilku miesięcy. W przypadku silnych zapachów oczyszczacz należy
używać łącznie z wentylacją pomieszczenia. Opisywane oczyszczacze mogą nie usuwać wszystkich szkodliwych substancji zawartych w dymie papierosowym (np. tlenku węgla). Niektóre powszechnie występujące zapachy (np. zapachy pochodzące od zwierząt)
mogą nie zostać usunięte. Woda odparowująca z filtra nawilżającego odbiera ciepło z pobieranego powietrza, w wyniku czego temperatura wydmuchiwanego powietrza jest niższa od temperatury w pomieszczeniu. Zbiornik należy napełniać wodą z kranu.

Dystrybucja:

Więcej informacji na stronach:
www.sharp.pl, www.sharpdirect.pl, www.sharp-pci.com

Generator jonów Plasmacluster

IG - A10

Światowa sprzedaż produktów korzystających
z technologii wytwarzania jonów Plasmacluster osiągnęła

20 milionów *
sztuk

&DáNRZLFLHQRZ\JHQHUDWRUMRQyZ]WHFKQRORJLą
MRQyZPlasmaclusterRZ\VRNLPVWĊĪHQLX
'XĪD]GROQRĞüGRGH]\QIHNFMLSRZLHWU]D

t8DFMV[BQFXOJFOJBPQUZNBMOFHPQP[JPNVFNJTKJKPOØX1MBTNBDMVTUFSPXZTPLJNTUĺŤFOJVOBMFŤZXVS[įE[FOJV*("SFHVMBSOJFXZNJFOJBİNPEVHFOFSBUPSBKPOØX1MBTNBDMVTUFS
Wymiana jest konieczna po około 17 500 godzinach pracy (czyli około 2 latach – w przypadku pracy przez 24 godziny na dobę).
Jeśli moduł nie zostanie wymieniony, po około 19 000 godzin (2 lata i 2 miesiące) generator IG-A10 zatrzyma się.

8QRV]ąFHVLĊZSRZLHWU]XSOHĞQLHLDOHUJHQ\
:VSyáF]HVQHGRP\VąFRUD]EDUG]LHMV]F]HOQHFRVSU]\MDUR]ZRMRZLSOHĞQLZLUXVyZLDOHUJHQyZXQRV]ąF\FKVLĊZSRZLHWU]X
3R]EDZLHQLHDNW\ZQRĞFLW\FKQLHZLGRF]Q\FKJRá\PRNLHPVXEVWDQFMLVWDáRVLĊEDUG]RLVWRWQ\P]DJDGQLHQLHP
5R]ZLą]DQLHPMHVWRU\JLQDOQDRSUDFRZDQDSU]H]ILUPĊ6KDUSWHFKQRORJLD3ODVDPFOXVWHU
:\NRU]\VWXMąFLQQRZDFMHILUPD6KDUSSRPDJDXF]\QLüZVSyáF]HVQHGRP\EDUG]LHMSU]\MD]Q\PLGODVZRLFKPLHV]NDĔFyZ

1RZ\JHQHUDWRU3ODVPDFOXVWHUILUP\6KDUSF]\QLPLHV]NDQLDEDUG]LHMSU]\MD]Q\PLGRĪ\FLD

Wirusy

Zarodniki grzybów
pleśniowych



Odchody roztoczy

t8ZHMįEQSPEVLUVLPŊDPXFHPNPŤFPECJFHBİPE[EKĺİ[BNJFT[D[POZDIXOJOJFKT[ZNLBUBMPHV

Technologia Plasmacluster *
8ZBEPXBOJPNQMB[NZUPXBS[ZT[ZXZUXBS[BOJF
i emisja takich samych jonów dodatnich i ujemnych,
jakie występują w naturze. Opracowana przez ﬁrmę
Sharp technologia Plasmacluster pozwala
EF[BLUZXPXBİVOPT[įDFTJĺXQPXJFUS[V
zarodniki pleśni i wirusy.
Zdobywca nagrody za innowacyjność
podczas Narodowej Ceremonii Nagród
za Innowacyjność 2008 organizowanej
przez Japoński Instytut Wynalazczości
i Innowacyjności (JIII).

0QBUFOUPXBOFQS[F[mSNĺ4IBSQ OSQBUFOUV 

*HQHUDWRUPlasmaclusterILUP\6KDUSWRMHG\QDWHFKQRORJLD
Z\NRU]\VWXMąFDGRGDWQLHLXMHPQHMRQ\GRGH]\QIHNFMLSRZLHWU]D

Atakują
unoszące się
w powietrzu
drobnoustroje

Uwolnione
jony
Plasmacluster

Powracają do
atmosfery jako
woda
Rodnik hydroksylowy (OH)
Woda (H2O)

Wodór (H)

Białko

Jony Plasmacluster to takie same
jony dodatnie i ujemne, jakie
występują w naturze. Jony są
otaczane przez cząsteczki wody
i uwalniane do atmosfery.

Jony tworzą rodniki hydroksylowe, które
są silnie utleniające tylko wtedy, gdy przylegają
do powierzchni pleśni i wirusów.
Natychmiast usuwają wodór z powierzchni
białek, powodując ich zniszczenie.

Rodniki hydroksylowe (OH) łączą się
z wodorem (H), tworząc wodę (H2O),
która powraca do atmosfery.

:\VRNDZ\GDMQRĞüGH]\QIHNFMLG]LĊNLWHFKQRORJLL]DVWRVRZDQHM
ZQRZ\FKJHQHUDWRUDFKPlasmacluster RZ\VRNLP
VWĊĪHQLXMRQyZGRGDWQLFKLXMHPQ\FK
Sekret jonów
RZ\VRNLPVWĊĪHQLX

Przyjazne dla ludzi i trwałe
Cząsteczki wody otaczają jony,
przedłużając ich okres istnienia

Taki sam typ jonów jak
w środowisku naturalnym
-RQ\3ODVPDFOXVWHUWRGRGDWQLHLXMHPQHMRQ\NWyUHSU]\ZLHUDMą
GRSRZLHU]FKQLXQRV]ąF\FKVLĊZSRZLHWU]XGUREQRXVWURMyZ
WZRU]ąFVLOQLHXWOHQLDMąFHURGQLNLK\GURNV\ORZHIL]\F]QLH
XV]NDG]DMąFHLXVXZDMąFHELDáND]SRZLHU]FKQLXQRV]ąF\FKVLĊ
GUREQRXVWURMyZ3RQLHZDĪVąRQHLGHQW\F]QH]Z\VWĊSXMąF\PL
QDWXUDOQLHMRQDPLPRJąZ\VWĊSRZDüZZ\VRNLPVWĊĪHQLX
ZPLHV]NDQLDFK
Laboratoria testowe pracujące zgodnie z normą GLP* zebrały wiarygodne
dane potwierdzające bezpieczeństwo technologii Plasmacluster
t5FTUOBQPESBŤOJFOJFTLØSZ
t5FTUOBQPESBŤOJFOJFPD[V
t5FTUOBT[LPEMJXPŔİEMBESØHPEEFDIPXZDI
(ocena genetycznego wpływu na tkankę płuc)

0RGXá3ODVPDFOXVWHUMHVW]DLQVWDORZDQ\ZVSRVyEXPRĪOLZLDMąF\
MHJRZ\PLDQĊ0RGXáWHQZ\NRU]\VWXMHZ\VRNLHQDSLĊFLHLGXĪą
OLF]EĊZ\áDGRZDĔHOHNWU\F]Q\FKGRZ\WZDU]DQLDGRGDWQLFK
LXMHPQ\FKMRQyZRZ\VRNLPVWĊĪHQLX3RQLHZDĪGRGDWQLH
LXMHPQHMRQ\RWDF]DQHVąSU]H]F]ąVWHF]NLZRG\PRJą
SU]HWUZDüSU]H]GáXĪV]\F]DV
Jony otaczane są przez cząsteczki
wody, co zapewnia im długi
okres istnienia
H2 O
H2O

Przetestowane przez:
Mitsubishi Chemical
Safety Institute

H2O

H+

H2O
H2O
H2O

H2O
H2O

-

O2

H2O
H2 O

Wysoka wydajność
dezynfekcji dzięki technologii
jonów Plasmacluster o wysokim stężeniu

* GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne) to system zarządzania urządzeniami testującymi i procedurami testowymi mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego przeprowadzanych testów.

t8DFMV[BQFXOJFOJBPQUZNBMOFHPQP[JPNVFNJTKJKPOØX1MBTNBDMVTUFSPXZTPLJNTUĺŤFOJVOBMFŤZXVS[įE[FOJV*("SFHVMBSOJFXZNJFOJBİNPEVHFOFSBUPSBKPOØX1MBTNBDMVTUFS
8ZNJBOBKFTULPOJFD[OBQPPLPPŭHPE[JOBDIQSBDZ D[ZMJPLPPMBUBDIoXQS[ZQBELVQSBDZQS[F[HPE[JOZOBEPCĺ+FŔMJNPEVOJF[PTUBOJFXZNJFOJPOZ QPPLPPŭ
HPE[JO MBUBJNJFTJįDF HFOFSBUPS*("[BUS[ZNBTJĺ
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Technologia jonów PalsmaclusterRZ\VRNLPVWĊĪHQLX
XGRVNRQDORQDWHFKQRORJLDGH]\QIHNFMLSRZLHWU]DNWyUąZ\UyĪQLDZ\MąWNRZDZ\GDMQRĞü
7HFKQRORJLD3DOVPDFOXVWHUWRRU\JLQDOQ\RSUDFRZDQ\SU]H]ILUPĊ6KDUSV\VWHPGH]\QIHNFMLNWyU\RF]\V]F]DSRZLHWU]HSRSU]H]
HPLVMĊEH]SLHF]Q\FKGRGDWQLFKLXMHPQ\FKMRQyZZ\VWĊSXMąF\FKUyZQLHĪZQDWXU]H5R]ZLą]DQLHWRSR]ZDODPDNV\PDOQLH
RF]\ĞFLüSRZLHWU]H]XQRV]ąF\FKVLĊSOHĞQLZLUXVyZLDOHUJHQyZ=DOHW\WHJRV\VWHPX]RVWDá\SRWZLHUG]RQHSU]H]RILFMDOQH
LQVW\WXFMHWHVWXMąFHZ-DSRQLLRUD]QDFDá\PĞZLHFLH

Potwierdzona skuteczność jonów Plasmacluster

Zwiększenie stężenia

Q Redukcja unoszących się w powietrzu wirusów

Zwiększenie skuteczności
w dezaktywacji wirusów

(wyniki doświadczalne dla zbiornika o pojemności 1 m3)

Dezaktywacja

wirusów

Jony Plasmacluster niszczą
i usuwają wystające
i zaostrzone fragmenty białek
w unoszących się w powietrzu
wirusach, zmniejszając skutki
ich działania.

Bez jonów
Plasmacluster

Pozostały procent: 100%

Z jonami
Plasmacluster

99% zdezaktywowanych w ciągu 10 minut

(7000 jonów/cm3)

poprzez podniesienie
stężenia jonów

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[3FUSPTDSFFO7JSPMPHZ-UE 6,
t4QPTØCUFTUPXBOJB8JSVTZVOPTJZTJĺXBUNPTGFS[F[CJPSOJLBPQPKFNOPŔDJ
1 m3, a następnie mierzono procent zdezaktywowanych wirusów
(stężenie jonów Plasmacluster: 7000 jonów/cm3).

Jony Plasmacluster o wysokim
stężeniu bardzo efektywnie
dezaktywują unoszące się wirusy.
Niszczą 99,99%
unoszących się wirusów.

Q Redukcja unoszącej się w powietrzu pleśni

Pozostały procent (%)

100

pleśni

Jony Plasmacluster rozcinają
błonę komórkową w unoszącej
się w powietrzu pleśni,
usuwają z niej białko,
zapobiegając jej działaniu.

Naturalne obumieranie

80

Z jonami Plasmacluster

60

Zmniejszenie wzrostu

Eliminacja

Dezaktywacja

(3000 jonów/cm3)

40

przylegającej pleśni

20
0

30

60

90

120

150

180 195 (min)

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[*TIJLBXB)FBMUI4FSWJDF"TTPDJBUJPO
t4QPTØCUFTUPXBOJB+POZ1MBTNBDMVTUFSCZZFNJUPXBOFEPQPNJFT[D[FOJB
doświadczalnego o powierzchni 13 m2, a ilość unoszącej się w powietrzu pleśni
mierzono za pomocą próbnika. Na podstawie przybliżonych wartości
pomiarowych ﬁrma Sharp sporządziła wykresy.

QUsuwanie zapachu dymu papierosowego

Wzrost szybkości usuwania
przylegającego zapachu:

Dezaktywacja

Jony Plasmacluster usuwają
wodór z przylegających
cząsteczek zapachu,
niszcząc i usuwając
jego składniki.

Dezaktywacja

alergenów

z martwych ciał
i odchodów roztoczy
Jony Plasmacluster rozcinają
i usuwają białka z unoszących się
w powietrzu alergenów
pochodzących z odchodów
i martwych ciał roztoczy,
redukując ich działanie.
3

3,1 godz.

Naturalny spadek
Z jonami
Plasmacluster

2,0 godz.
0

1

w przybliżeniu
podwojona*

Obniżenie stężenia przykrych
zapachów do niewyczuwalnego
poziomu w ciągu 2 godzin

(5,000 ions/cm3)

2

3

Intensywność zapachu
t1S[FUFTUPXBOFQS[F[+BQBO4QJOOFST*OTQFDUJOH'PVOEBUJPOt4QPTØC
testowania: Skuteczność usuwania zapachów zbadano korzystając z kawałka
tkaniny przesiąkniętej składnikami dymu papierosowego, oznaczając poziom
zapachu w sześciostopniowej skali. Firma Sharp zebrała i przeliczyła uzyskane
wyniki (stężenie jonów Plasmacluster: 5000 jonów/cm3).

Jony Plasmacluster zwiększają szybkość
usuwania zapachów. W ciągu 60 minut poziom
zapachu dymu papierosowego w pomieszczeniu
został obniżony do minimum.
* Porównanie z 5000 jonów/cm3 i 20 000 jonów/cm3
Stężenia jonów Plasmacluster

Q Skuteczność w dezaktywacji alergenów pochodzących
od roztoczy unoszących się w powietrzu
Zmiana stężenia alergenów
pochodzących od
roztoczy (pg/cm3)

przylegającego
zapachu

Jony Plasmacluster o wysokim
stężeniu zmniejszają rozwój pleśni
przylegającej oraz dezaktywują tę,
która unosi się w powietrzu.

Dezaktywacja unoszących się
w powietrzu alergenów,

2
Wzrost

Bez jonów Plasmacluster

Z jonami Plasmacluster

Zatrzymuje
wzrost
alergenów

takich jak odchody
i martwe ciała roztoczy

Odchody roztoczy

(3000 jonów/cm3)

Wartość
początkowa
t1S[FUFTUPXBOFQS[F[)JSPTIJNB6OJWFSTJUZ(SBEVBUF4DIPPMPG"EWBODFE
4DJFODFTPG.BUUFSt4QPTØCUFTUPXBOJB%[JBBOJFBMFSHFOØXSP[UPD[ZLVS[V
domowego w zanieczyszczonym pomieszczeniu (o powierzchni ok. 13 m2)
zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu, stosując metodę ELISA (test
immunoenzymatyczny). Firma Sharp przekształciła wyniki i obliczyła wartość
średnią (stężenie jonów Plasmacluster: 3000 jonów/cm3).

1

Martwe roztocza

t$IPDJBŤHFOFSBUPS*("NPŤFEF[BLUZXPXBİVOPT[įDFTJĺXQPXJFUS[VXJSVTZJJOOFTVCTUBODKFT[LPEMJXF OJFKFTUPOXTUBOJFTUXPS[ZİDBLPXJDJFTUFSZMOFHPŔSPEPXJTLB
Firma Sharp nie gwarantuje, że generator będzie zapobiegał infekcjom.

Dezaktywacja

pleśni

Dezaktywacja

Dezaktywacja

wirusów

alergenów
Dezaktywacja

przylegających
zapachów

powoduje zwiększenie efektywności

Skuteczność potwierdzona przez 13 instytucji na całym świecie
Wymienione poniżej instytucje zbierały dane na temat pracy generatorów jonów Plasmacluster wyprodukowanych
między październikiem 2000 r. i marcem 2008 r., i rejestrowały wykorzystanie tych produktów.

Q Redukcja unoszących się w powietrzu wirusów
(wyniki testowe dla zbiornika o pojemności 1 m3)

Przedmiot testu

Test przeprowadzony przez:

Bez jonów Plasmacluster

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)

Pozostały procent: 100%
Z jonami Plasmacluster (7000 jonów/cm )

Seoul University (Korea)

3

Procent wirusów,
które przetrwały:

Zdezaktywowane o 99,9%
w ciągu około 10 minut

1%

Z jonami Plasmacluster (50 000 jonów/cm3)

Procent wirusów,
które przetrwały:

Zdezaktywowane o 99,9%
w ciągu około 10 minut
0,1%

0,1%

1%

Unoszące się
w powietrzu Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)
wirusy
Kitasato Institute Medical Center Hospital,
Kitasato University (Japonia)
Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania)

100%

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[3FUSPTDSFFO7JSPMPHZ-UE 6,t4QPTØCUFTUPXBOJB8JSVTZ
unosiły się w atmosferze zbiornika o pojemności 1 m3, a następnie mierzono procent
zdezaktywowanych wirusów.
* Stężenie jonów wytworzonych podczas pracy urządzenia IG-A10 w trybie dużego przepływu powietrza, zmierzone w poziomej odległości
1 metra od IG-A10 (w kierunku emisji jonów), na wysokości 1,5 metra nad podłogą.

Pleśń poddana działaniu
jonów Plasmacluster
(50 000 jonów/cm3)

Zarodniki
grzybów
pleśniowych
Pleśń rozwijająca się
naturalnie

Powierzchnia, na której
rozwinęła się pleśń

QZmniejszenie wzrostu przylegającej pleśni
4

Od 50 do 100%
wartości całkowitej

Alergeny
w powietrzu
Pleśń
unosząca się
w powietrzu

3

0
Pleśń rozwijająca się Pleśń poddana działaniu jonów
naturalnie
Plasmacluster (50 000 jonów/cm3)*

Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)
Drobnoustroje
unoszące się Kitasato Institute Medical Center Hospital,
w powietrzu Kitasato University (Japonia)
CT&T Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)

Intensywność zapachu

5

Obniża intensywność zapachu
do niezauważalnego poziomu
po około godzinie

4

Z jonami Plasmacluster
(stężenie jonów:
5000 jonów/cm3)

3
2
1

Z jonami
Plasmacluster Szybkość usuwania zapachów:
(stężenie jonów:
prawie podwojona
20 000 jonów/cm3)

0

60 minut

2 godziny później

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[+BQBO4QJOOFST*OTQFDUJOH'PVOEBUJPO
t4QPTØCUFTUPXBOJB4LVUFD[OPŔİVTVXBOJB[BQBDIØX[CBEBOP 
korzystając z kawałka tkaniny przesiąkniętej składnikami dymu
papierosowego, oznaczając poziom zapachu w sześciostopniowej skali.
Firma Sharp zebrała i przeliczyła uzyskane wyniki.

Intensywność zapachu

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[mSNB4IBSQ
t4QPTØCUFTUPXBOJB4LVUFD[OPŔİVTVXBOJB
zapachu testowano na kawałku tkaniny nasączonym
składnikami zapachu potu poprzez rejestrację
intensywności zapachu w sześciostopniowej skali
(stężenie jonów Plasmacluster: 250 000 jonów/cm3).

Harvard School of Public Health (USA)

Przylegający
zapach

QZmniejszenie zapachu dymu
papierosowego na ubraniach

2.7

Professor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)

* Stężenie jonów wytworzonych podczas pracy urządzenia IG-A10 w trybie dużego przepływu powietrza, zmierzone w poziomej odległości
1 metra od IG-A10 (w kierunku emisji jonów), na wysokości 1,5 metra nad podłogą.

Funkcja punktowego usuwania
zapachów łagodnie usuwa w ciągu
nocy przykre zapachy z ubrań
i odzieży wierzchniej poprzez emisję
skupionego strumienia jonów
Plasmacluster (5000 jonów/cm3).

Ishikawa Health Service Association (Japonia)

1

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[+BQBO'PPE3FTFBSDI-BCPSBUPSJFTt8ZOJLJUFTUØXOS
[EOJBMJQDBt4QPTØCUFTUPXBOJB'JSNB4IBSQXZUXBS[BBKPOZX[CJPSOJLVPPCKĺUPŔDJ
2,6 m3, w którym hodowano pleśń na płytkach PCV przez pięć dni, a następnie przekazano je do
instytucji testującej. Obszary wzrostu pleśni porównano zgodnie z normą JIS Z2911. Wykresy
wykonała ﬁrma Sharp (stężenie jonów Plasmacluster: 50 000 jonów/cm3)*.

Funkcja punktowego usuwania zapachu

Asthma Society of Canada

Ishikawa Health Service Association (Japonia)

Od 0 do 25%
wartości całkowitej

2

Graduate School of Advanced Sciences of Matter, Uniwersytet w Hiroshimie (Japonia)

Obniżenie stężenia
przykrych zapachów
do niewyczuwalnego
poziomu
w ciągu 4 godzin
1.6

Przylegająca
pleśń

Japan Spinners Inspecting Foundation
Medical University of Luebeck (Niemcy)
Japan Food Research Laboratories

Wyniki testów potwierdzających działanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone
przez te same instytucje testujące w tym samym czasie nie zostały pokazane.

Zakres działania technologii Plasmacluster.
Dowód zaufania to 20 milionów urządzeń sprzedanych na całym świecie
We współpracy z innymi ﬁrmami ﬁrma Sharp poszerzyła zastosowanie
technologii Plasmacluster na wymienione poniżej dziedziny:

Systemy ogrzewania/
/wentylacji/suszenia
w łazienkach/
/prysznicach

Klimatyzacje
dla autokarów
turystycznych

Całodobowe
systemy wentylacji
domów

Klimatyzacje
samochodowe

Systemy
w miejscach
dla palaczy

Oczyszczacze
powietrza
dla dzieci

Oświetlenie
Plasmacluster

Toalety
z wbudowanym
bidetem

Naturalny Z jonami Plasmaclusterr
(stężenie jonów:
spadek
250 000 jonów/cm3)*

* Stężenie jonów wytworzone, gdy generator IG-A10 pracował z ustawionym dużym przepływem i zmierzone w pobliżu tkaniny,
na którą skierowany był strumień powietrza. Skuteczność usuwania przykrego zapachu z ubrań zależy od typu i intensywności
zapachu oraz rodzaju tkaniny. Zapach nie jest usuwany z obszarów tkaniny, które znajdują się daleko od strumienia. Funkcja
punktowego usuwania zapachu powoduje obniżenie zapachu do niezauważalnego poziomu po około godzinie.

Centralne systemy
klimatyzacji
w domach

Grzejniki
gazowe

Samochodowe
generatory jonów
Plasmacluster

Samochodowe
oczyszczacze
powietrza

Podgrzewacze
wody/suszarki

Windy

Całodobowe
systemy
wentylacji pięter

Jonizatory
centralne

Sauny
parowe

* Całkowita liczba produktów Sharp
Plasmacluster i urządzeń generujących jony
Plasmacluster wprowadzonych na rynki
w Japonii i na całym świecie między
październikiem 2000 a grudniem 2008 r.

t3[FD[ZXJTUBMJD[CBKPOØXJJDITQSBXOPŔİEF[ZOGFLDZKOBPD[ZT[D[BKįDB[BMFŤZPEXBSVOLØXXQPNJFT[D[FOJVPSB[USZCVQSBDZHFOFSBUPSB*("
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IG-A10 Generator jonów Plasmacluster

- model W (biały)

W małych biurach
Urządzenie IG-A10 zapewnia czyste warunki,
dezaktywując unoszącą się w powietrzu pleśń,
wirusy i alergeny. Pozwala stworzyć
komfortową przestrzeń do pracy i rozrywki.

5

W sypialniach
Unosząca się w powietrzu pleśń oraz
alergeny stopniowo gromadzą się, gdy
śpisz. Urządzenie IG-A10 dezaktywuje
te substancje w powietrzu, zapewniając
komfortowe warunki snu.

W pokojach dziecinnych
Urządzenie IG-A10 jest bardzo skuteczne
w usuwaniu szkodliwych substancji
unoszących się w powietrzu, takich jak
alergeny i wirusy, co dodatnio wpływa na
zdrowie i rozwój dzieci.

-HVWWRXU]ąG]HQLHSU]HQRĞQHG]LĊNLF]HPX
PRĪOLZDMHVWLQG\ZLGXDOQDGH]\QIHNFMDLRF]\V]F]DQLH
ZSHáQLVSHáQLDMąFHRF]HNLZDQLDLSRWU]HE\XĪ\WNRZQLND
=DVWRVRZDQDWHFKQRORJLDGH]\QIHNFMLLRF]\V]F]DQLD]DPNQLĊWDMHVWZQLHZLHONLHM
IXQNFMRQDOQHMREXGRZLH(PLWXMHZRNyá&LHELHMRQ\3ODVPDFOXVWHURZ\VRNLP
VWĊĪHQLXZFHOXGH]DNW\ZDFMLXQRV]ąF\FKVLĊSOHĞQLLZLUXVyZ
8U]ąG]HQLH,*$XVXZDUyZQLHĪ]DSDFKG\PXSDSLHURVRZHJR]XEUDĔ
LRG]LHĪ\ZLHU]FKQLHMG]LĊNLF]HPXPLHV]NDQLHVWDMHVLĊ]GURZV]H
- model B (czarny)

LEDUG]LHMSU]\MD]QHGODGRPRZQLNyZ

,QG\ZLGXDOQ\V\VWHPRF]\V]F]DQLDMRQDPLPlasmaclusterRZ\VRNLPVWĊĪHQLX

- model R (czerwony)

System rozpraszania jonów pozwala wytworzyć jony Plasmacluster o wyższym stężeniu
Długa dysza zapewniająca sprawną emisję

Konstrukcja umożliwiająca podzieloną emisję

'áXJDG\V]DLZąVNLRWZyUZ\ORWRZ\SR]ZDODMąGRVWDUF]DüMRQ\
3ODVPDFOXVWHUGRQDMEDUG]LHMRGOHJá\FKQDURĪQLNyZSRPLHV]F]HQLD

6SHFMDOQDNRQVWUXNFMDG]LHOLZ\ORWQDGZLH
F]ĊĞFL-RQ\3ODVPDFOXVWHUHPLWRZDQHVą
ZVSRVyEEDUG]LHMVSUDZQ\SRQLHZDĪ
SRG]LHORQ\Z\ORW]DSRELHJDREQLĪHQLXVWĊĪHQLD
SRáąF]RQ\FKMRQyZGRGDWQLFKLXMHPQ\FK

Długa dysza
emituje jony
na duże
odległości

Wąskie otwory
wylotowe
zapewniają emisję
jonów na duże
odległości

Przód

Bok

Wyższe stężenia jonów Plasmacluster dzięki specjalnemu generatorowi
0RGHO,*$SR]ZDODX]\VNDüZ\ĪV]HVWĊĪHQLDG]LĊNL]DVWRVRZDQLXJHQHUDWRUD
Z\NRU]\VWXMąFHJRZ\VRNLHQDSLĊFLHLGXĪąOLF]EĊZ\áDGRZDĔHOHNWU\F]Q\FK

tŻeby zapewnić stabilną emisję jonów Plasmacluster o wysokim stężeniu, należy w urządzeniu IG-A10 regularnie wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster *.
Wymiana jest konieczna po około 17 500 godzinach pracy (czyli około 2 latach – w przypadku pracy przez 24 godziny na dobę). Jeśli moduł nie zostanie wymieniony, po około 19 000 godzin
(2 lata i 2 miesiące) generator IG-A10 zatrzyma się.

Wydajność

Łatwa obsługa

Niski poziom zużycia energii, cicha praca

1LVNLSR]LRP]XĪ\FLDHQHUJLLSU]H]XU]ąG]HQLH,*$ZSRáąF]HQLX
]QLVNLPSR]LRPHPHPLVMLV]XPyZSRGF]DVSUDF\ G%±FRRGSRZLDGD
JáRĞQRĞFLF]\WHOQL ]DSHZQLDNRPIRUWRZHNRU]\VWDQLHSU]H]FDá\URN
Pobór mocy

Cicha praca

przy ustawionym
dużym przepływie

przy ustawionym
małym przepływie

6,5 W

34 dB

(14 W podczas pracy w trybie
z dużym przepływem)

(44 dB podczas pracy
w trybie z dużym przepływem)

Łatwe sterowanie jednym przyciskiem
1DFLĞQLĊFLHSU]\FLVNXVWHUXMąFHJR
SRZRGXMHQDW\FKPLDVWRZąHPLVMĊ
MRQyZ3ODVPDFOXVWHURZ\VRNLP
VWĊĪHQLXĩHE\SRGQLHĞüZ\GDMQRĞü
RF]\V]F]DQLDPRĪQD]ZLĊNV]\ü
VWUXPLHĔSRZLHWU]D WU\EGXĪHJR
SU]HSá\ZX 

Wskaźnik
„Duży przepływ”
Wskaźnik
„Mały przepływ”
Przycisk sterujący

Dane techniczne
IG-A10

Model

Utrzymanie wysokich stężeń jonów
Wymiana modułu generatora jonów Plasmacluster
pomaga utrzymać wysokie stężenie jonów
ĩHE\]DSHZQLüVWDELOQąHPLVMĊMRQyZ3ODVPDFOXVWHURZ\VRNLPVWĊĪHQLX
XU]ąG]HQLH,*$Z\SRVDĪRQRZZ\PLHQQ\PRGXáJHQHUDWRUDMRQyZ
3ODVPDFOXVWHU:VNDĨQLNXPLHV]F]RQ\ZSU]HGQLHMF]ĊĞFLREXGRZ\XU]ąG]HQLD
,*$V\JQDOL]XMHNLHG\QDOHĪ\Z\PLHQLüPRGXáJHQHUDWRUD*
* Po około 17 500 godzinach, czyli w przybliżeniu dwóch latach pracy ciągłej, wskaźnik
w przedniej części generatora IG-A10 zacznie pulsować, sygnalizując konieczność
wymiany modułu Plasmacluster.

Około 10

Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m2)*
Tryby pracy

Tryb pracy z małym przepływem Tryb pracy z dużym przepływem

Przepływ powietrza (m3/ godzinę)

72

Pobór mocy (W)

6,5

14

Poziom emisji szumów (dB)

34

44

Wymiary zewnętrzne (mm)
Ciężar (kg)
Kabel zasilający (m)

102

140 x 160 x 345 (szer. x gł. x wys.)
ok. 2,5
1,8 (elastyczny kabel zasilający)

* Docelowa powierzchnia pomieszczenia, w którym stężenie jonów unoszących się w powietrzu
będzie się utrzymywało na poziomie 25 000 jonów/cm3, mierzone w punkcie w pobliżu środka
pomieszczenia (na wysokości ok. 1,2 metra nad podłogą), podczas pracy urządzenia IG-A10
w trybie wysokiego przepływu, gdy urządzenie jest ustawione przy ścianie.
t-JD[CBKPOØX[BMFŤZPEXBSVOLØXXQPNJFT[D[FOJVPSB[USZCVQSBDZHFOFSBUPSB*("
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Q;BQBTPXZNPEVHFOFSBUPSB1MBTNBDMVTUFS LPOJFD[OBKFTUPLSFTPXBXZNJBOBNPEVVHFOFSBUPSB1MBTNBDMVTUFS*("
generatorem IG-A10

.PEFMXZLPS[ZTUZXBOZ[
/B[XBQSPEVLUV

;BQBTPXZHFOFSBUPSKPOØX1MBTNBDMVTUFS

/B[XBNPEFMV
0QJT

*;$"&
.PEVHFOFSBUPSBKPOØX1MBTNBDMVTUFS NPEV

8[BMFŤOPŔDJPEXBSVOLØXQSBDZLPOJFD[OBNPŤFCZİXD[FŔOJFKT[BXZNJBOBHFOFSBUPSB

Q8ZNJBOBHFOFSBUPSB1MBTNBDMVTUFS
t8DFMV[BQFXOJFOJBPQUZNBMOFHPQP[JPNVFNJTKJKPOØX1MBTNBDMVTUFSPXZTPLJNTUĺŤFOJVOBMFŤZXVS[įE[FOJV*("SFHVMBSOJFXZNJFOJBİ
NPEVHFOFSBUPSBKPOØX1MBTNBDMVTUFS
t1PPLPPŭHPE[JOBDI D[ZMJXQS[ZCMJŤFOJVEXØDIMBUBDIQSBDZDJįHFK XTLBţOJLXQS[FEOJFKD[ĺŔDJHFOFSBUPSB*("[BD[OJFQVMTPXBİ 
TZHOBMJ[VKįDLPOJFD[OPŔİXZNJBOZNPEVV1MBTNBDMVTUFS+FŔMJNPEVOJF[PTUBOJFXZNJFOJPOZ QPPLPPŭHPE[JO MBUBJNJFTJįDF 
HFOFSBUPS*("[BUS[ZNBTJĺ
t8OJFLUØSZDITZUVBDKBDILPOJFD[OBNPŤFCZİXD[FŔOJFKT[BXZNJBOBNPEVVHFOFSBUPSB1MBTNBDMVTUFS OQXQS[ZQBELVQSBDZ
XQPNJFT[D[FOJBDIPQPEXZŤT[POZNTUĺŤFOJVPMFKVEPTNBŤFOJB QPNJFT[D[FOJBDI[BLVS[POZDIMVCXJMHPUOZDI BUBLŤFXQPNJFT[D[FOJBDI
XLUØSZDIXZLPS[ZTUZXBOFTįBFSP[PMFMVCJOOFDIFNJLBMJB 
Q1MBTNBDMVTUFSJ1MBTNBDMVTUFS)%Tį[OBLBNJIBOEMPXZNJmSNZ4IBSQ
Q$IPDJBŤHFOFSBUPS*("NPŤFEF[BLUZXPXBİVOPT[įDFTJĺXQPXJFUS[VXJSVTZJJOOFTVCTUBODKFT[LPEMJXF OJFKFTUPOXTUBOJFTUXPS[Zİ
DBLPXJDJFTUFSZMOFHPŔSPEPXJTLB
'JSNB4IBSQOJFHXBSBOUVKF ŤFHFOFSBUPSCĺE[JF[BQPCJFHBJOGFLDKPN
8ZHMįEJEBOFUFDIOJD[OFQSF[FOUPXBOZDIQSPEVLUØXNPHįVMFD[NJBOJFCF[QPXJBEPNJFOJB
;NJBOZOJFNPHįCZİQPETUBXįSFLMBNBDKJ
4[D[FHØZ[OBKEVKįTJĺXJOTUSVLDKJPCTVHJ

Dystrybucja:

Generator jonów Plasmacluster

IG-A40 /A20

Światowa sprzedaż produktów korzystających
z technologii wytwarzania jonów Plasmacluster osiągnęła

20 milionów *
sztuk

:\GDMQDGH]DNW\ZDFMDXQRV]ąF\FKVLĊZSRZLHWU]XVXEVWDQFML
:EXGRZDQ\V\VWHPRF]\V]F]DQLD
MRQDPLPlasmaclusterRZ\VRNLPVWĊĪHQLX

tDla zapewnienia optymalnego poziomu emisji jonów Plasmacluster o wysokim stężeniu, należy w urządzeniu IG-A40 regularnie wymieniać moduł generatora jonów Plasmacluster.
Wymiana jest konieczna po około 17 500 godzinach pracy (czyli około 2 latach – pracy przez 24 godziny na dobę).
Jeśli moduł nie zostanie wymieniony, po około 19 000 godzin (2 lata i 2 miesiące) generator IG-A10 zatrzyma się.
* Całkowita liczba produktów Sharp Plasmacluster i urządzeń generujących jony Plasmacluster wprowadzonych na rynki w Japonii i na całym świecie między październikiem 2000 a grudniem 2008 r.

,PEDUG]LHM]DWáRF]RQHPLHMVFHW\PZLĊNV]\SUREOHP
VWDQRZLXQRV]ąFDVLĊZSRZLHWU]XSOHĞĔLDOHUJHQ\
:RNyáQDVLVWQLHMHZLHOHQLHEH]SLHF]Q\FKVXEVWDQFMLQLHZLGRF]Q\FKJRá\PRNLHP-DNRĞüSRZLHWU]DVWDáDVLĊSUREOHPHPZPLHMVFDFK
ZNWyU\FKJURPDG]LVLĊGXĪROXG]L±WDNLFKMDNELXUDVNOHS\KRWHOHV]NRá\V]SLWDOHLWS8QRV]ąFHVLĊZSRZLHWU]X]DURGQLNLSOHĞQL
ZLUXV\LDOHUJHQ\SU]HQLNDMąGRW\FKPLHMVFSRZRGXMąFGROHJOLZRĞFL]DUyZQRXRVyEWDPSUDFXMąF\FKMDNLRGZLHG]DMąF\FK
)LUPD6KDUSVWZRU]\áDZáDVQąXQLNDWRZąWHFKQRORJLĊ3ODVPDFOXVWHUNWyUDHIHNW\ZQLHGH]DNW\ZXMHV]NRGOLZHORWQHVXEVWDQFMH
XQRV]ąFHVLĊZSRZLHWU]XZHZQąWU]SRPLHV]F]HĔ)LUPD6KDUSPDQDG]LHMĊSU]\F]\QLüVLĊGRSROHSV]HQLDZDUXQNyZ]GURZRWQ\FK
SDQXMąF\FKZPLHMVFDFKSUDF\VSUDZLDMąFĪHEĊGąRQHEDUG]LHMSU]\MD]QHGODLFKXĪ\WNRZQLNyZ

Generator jonów Plasmacluster tworzy zdrowsze i przyjemniejsze środowisko w miejscu pracy.
Dezaktywuje unoszącą się w powietrzu pleśń, alergeny, a nawet wirusy.

Zarodniki grzybów pleśniowych
Wirusy

Odchody roztoczy

Firma Sharp kontynuuje badania w dziedzinie
oczyszczania powietrza w związku z rosnącą
świadomością społeczną oraz koniecznością
zapewnienia wszystkim czystego i zdrowego
otoczenia w pracy i domu.
0SZHJOBMOB PQSBDPXBOBQS[F[mSNĺ4IBSQUFDIOPMPHJB
1MBTNBDMVTUFS VNPŤMJXJBEF[BLUZXBDKĺT[LPEMJXZDI 
VOPT[įDZDITJĺXQPXJFUS[VTVCTUBODKJ8ZEBKOPŔİUFHP
QSPDFTVKFTUOJFVTUBOOJFVMFQT[BOBPENPNFOUVKFHP
XZOBMF[JFOJBXSPLV5FDIOPMPHJBUBTUPTPXBOBKFTU
[BSØXOPXEPNBDI KBLJCJVSBDIOBDBZNŔXJFDJF6TJVKFNZ
V[ZTLBİKFT[D[FXZŤT[įFGFLUZXOPŔİ UXPS[įDMFQT[F
ŔS PEP XJTL P  X  XJFMV  S Ø ŤOZ DI  NJF KTDB DI1S B HOJFNZ 
QS PQBHPXBİOB  DB  ZNŔXJFDJF  Uĺ OPXį  UFDIOPMPHJĺ 
PD[ZT[D[BOJBQPXJFUS[B
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t8ZHMįEQSPEVLUØXLPŊDPXZDINPŤFPECJFHBİPE[EKĺİ[BNJFT[D[POZDIXOJOJFKT[ZNLBUBMPHV

IG-A20

Technologia Plasmacluster *
8ZBEPXBOJPNQMB[NZUPXBS[ZT[ZXZUXBS[BOJF
JFNJTKBUBLJDITBNZDIKPOØXEPEBUOJDIJVKFNOZDI 
KBLJFXZTUĺQVKįXOBUVS[F0QSBDPXBOBQS[F[mSNĺ
4IBSQUFDIOPMPHJB1MBTNBDMVTUFSQP[XBMB
EF[BLUZXPXBİVOPT[įDFTJĺXQPXJFUS[V
[BSPEOJLJQMFŔOJJXJSVTZ
Zdobywca nagrody za innowacyjność
podczas Narodowej Ceremonii Nagród
za Innowacyjność 2008 organizowanej
przez Japoński Instytut Wynalazczości
i Innowacyjności (JIII).

0QBUFOUPXBOFQS[F[mSNĺ4IBSQ OSQBUFOUV 

*HQHUDWRUPlasmaclusterILUP\6KDUSWRMHG\QDWHFKQRORJLD
Z\NRU]\VWXMąFDGRGDWQLHLXMHPQHMRQ\GRGH]\QIHNFMLSRZLHWU]D
Trwałe jony o wysokim stężeniu efektywnie uzdatniają
zanieczyszczone powietrze w całym pomieszczeniu

-RQ\ 3ODVPDFOXVWHU WR WDNLH VDPH MRQ\ GRGDWQLH L XMHPQH MDNLH
Z\VWĊSXMą Z QDWXU]H -RQ\ LVWQLHMą SU]H] GáXJL F]DV SRQLHZDĪ Vą
RWDF]DQHSU]H]F]ąVWHF]NLZRG\LXZDOQLDQHGRDWPRVIHU\

Q4QPTØCUXPS[FOJBKPOØX1MBTNBDMVTUFS
'R HOHNWURG Z\áDGRZF]\FK SU]\NáDGDQH Vą GRGDWQLH L XMHPQH
QDSLĊFLDFRSRZRGXMHHOHNWU\F]Q\UR]SDGF]ąVWHF]HNZRG\LWOHQX
]QDMGXMąF\FKVLĊZSRZLHWU]X:WHQVSRVyESRZVWDMąGRGDWQLHMRQ\
ZRGRUXLXMHPQHMRQ\WOHQX
%PEBUOJKPOXPEPSV
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Elektroda
XZBEPXD[B

0CT[BS[QMB[Nį
#JBLP

-RQ\WZRU]ąURGQLNLK\GURNV\ORZHNWyUHVąVLOQLHXWOHQLDMąFHW\ONR
ZWHG\JG\SU]\OHJDMąGRSRZLHU]FKQLSOHĞQLLZLUXVyZ1DW\FKPLDVW
XVXZDMąZRGyU]SRZLHU]FKQLELDáHNSRZRGXMąFLFK]QLV]F]HQLH

0CT[BS[QMB[Nį

/RWQHF]ąVWHF]NLZRG\]ELHUDMąVLĊZRNyáMRQyZMDNNLĞü
ZLQRJURQSU]HNV]WDáFDMąFNDĪG\MRQZVWDELOQąF]ąVWNĊ
6UXPS[POFKPOZTįTBNFXTPCJFOJFTUBCJMOF
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.PEVHFOFSVKįDZKPOZ
1MBTNBDMVTUFSPXZTPLJNTUĺŤFOJV

$[įTUFD[LJXPEZPUBD[BKįKPOZ 
TUBCJMJ[VKįDKF

5RGQLNLK\GURNV\ORZH 2+ áąF]ąVLĊ]ZRGRUHP + WZRU]ąFZRGĊ
+22 NWyUDSRZUDFDGRDWPRVIHU\

Elektroda
XZBEPXD[B 

Jony Plasmacluster tworzą rodniki OH
*G\MRQ\3ODVPDFOXVWHU]HWNQąVLĊ]SRZLHU]FKQLąXQRV]ąFHMVLĊ
ZSRZLHWU]XVXEVWDQFMLQDW\FKPLDVWWZRU]ąURGQLNL2+RVLOQ\P
VWDQGDUGRZ\PSRWHQFMDOHXWOHQLDMąF\PNWyUHRGELHUDMąZRGyU
]ELDáHNORWQ\FKVXEVWDQFML

Dezaktywacja

pleśni

6UMFOJPOBTVCTUBODKB
(substancja, z której
odebrano cząstkę H+)

8[ØSDIFNJD[OZ

Standardowy potencjał utleniający
(zdolność do odebrania cząstki H+)

Rodnik tlenowy

t0)

2,81

"UPNUMFOV

O

2,42

Dezaktywacja

Ozon

2,07

przylegających
zapachów

O3

Woda utleniona

H 2O 2

1,78

$[įTUFD[LBUMFOV

O2

1,23

Dezaktywacja

Dezaktywacja

wirusów

alergenów

īSØEP0[POF'VOEBNFOUBMTBOE"QQMJDBUJPOT

t %MB[BQFXOJFOJBPQUZNBMOFHPQP[JPNVFNJTKJKPOØX1MBTNBDMVTUFSPXZTPLJNTUĺŤFOJV OBMFŤZXVS[įE[FOJV*(""SFHVMBSOJFXZNJFOJBİNPEVHFOFSBUPSBKPOØX1MBTNBDMVTUFS
8ZNJBOBKFTULPOJFD[OBQPPLPPŭHPE[JOBDIQSBDZ D[ZMJPLPPMBUBDIQSBDZQS[F[HPE[JOZOBEPCĺ+FŔMJNPEVOJF[PTUBOJFXZNJFOJPOZ QPPLPPŭ
HPE[JO MBUBJNJFTJįDF HFOFSBUPS*(""[BUS[ZNBTJĺ

2

Technologia jonów PlasmaclusterRZ\VRNLPVWĊĪHQLXVWDQRZL
NROHMQ\HWDSUR]ZRMXQRZRF]HVQ\FKWHFKQRORJLLILUP\6KDUS
:\ĪV]HVWĊĪHQLHMRQyZ]ZLĊNV]DHIHNW\G]LDáDQLD
3ODVPDFOXVWHUWRVWZRU]RQDSU]H]ILUPĊ6KDUSRU\JLQDOQDWHFKQRORJLDRF]\V]F]DQLDSRZLHWU]DSRSU]H]UR]áDGRZDQLDZ\VRFH
VWDELOQ\FKMRQyZGRGDWQLFKLXMHPQ\FKWDNLFKMDNWHZ\VWĊSXMąFHZQDWXU]H:WHQVSRVyEGH]DNW\ZRZDQHVąOLF]QHORWQH
VXEVWDQFMHWDNLHMDN]DURGQLNLSOHĞQLZLUXV\LDOHUJHQ\']LDáDQLHWHMWHFKQRORJLL]RVWDáRSRWZLHUG]RQHSU]H]RILFMDOQHLQVW\WXFMH
WHVWXMąFHQDFDá\PĞZLHFLH

Potwierdzona skuteczność
jonów Plasmacluster

Zwiększenie stężenia powoduje zwiększenie efektywności

Dezaktywacja wirusów

Zwiększenie skuteczności w dezaktywacji wirusów
poprzez podniesienie stężenia jonów

QRedukcja unoszących się

-RQ\3ODVPDFOXVWHURZ\VRNLPVWĊĪHQLXEDUG]RHIHNW\ZQLHGH]DNW\ZXMąXQRV]ąFHVLĊ
ZSRZLHWU]XZLUXV\'H]DNW\ZXMąXQRV]ąF\FKVLĊZLUXVyZ

w powietrzu wirusów

(wyniki badań dla zbiornika o pojemności 1 m3)

w powietrzu wirusów

99% zdezaktywowanych w ciągu 10 minut
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Dezaktywacja pleśni

Naturalne obumieranie
Z jonami Plasmacluster



KPOØXDN3)










 195 (min.)
1S[FUFTUPXBOFQS[F[*TIJLBXB)FBMUI4FSWJDF"TTPDJBUJPOt4QPTØC
testowania: Jony Plasmacluster były emitowane do pomieszczenia
EPŔXJBED[BMOFHPPQPXJFS[DIOJNBJMPŔİVOPT[įDFKTJĺX
QPXJFUS[VQMFŔOJNJFS[POPQS[ZQPNPDZQSØCOJLB/BQPETUBXJF
QS[ZCMJŤPOZDIXBSUPŔDJQPNJBSPXZDImSNB4IBSQTQPS[įE[JBXZLSFTZ
4UĺŤFOJFKPOØX1MBTNBDMVTUFSKPOØXDN3)

Zmniejszenie wzrostu przylegającej pleśni
-RQ\3ODVPDFOXVWHURZ\VRNLPVWĊĪHQLXGH]DNW\ZXMąSOHĞĔXQRV]ąFąVLĊZSRZLHWU]X
L]PQLHMV]DMąUR]ZyMSU]\OHJDMąFHMSOHĞQL
t1S[FUFTUPXBOFQS[F[+BQBO'PPE3FTFBSDI-BCPSBUPSJFT
t8ZOJLJUFTUØXOS[EOJBMJQDB
t4QPTØCUFTUPXBOJB'JSNB4IBSQXZUXBS[BBKPOZ
X[CJPSOJLVPPCKĺUPŔDJ N XLUØSZNIPEPXBOPQMFŔŊ
OBQZULBDI17$QS[F[QJĺİEOJ BOBTUĺQOJFQS[FLB[BOPKF
EPJOTUZUVDKJUFTUVKįDFK0CT[BSZX[SPTUVQMFŔOJQPSØXOBOP
[HPEOJF[OPSNį+*4;8ZLSFTZXZLPOBBmSNB4IBSQ
TUĺŤFOJFKPOØX1MBTNBDMVTUFSKPOØXDN3).

Pleśń poddana działaniu
jonów Plasmacluster
KPOØXDN3)

* Stężenie jonów wytworzonych podczas pracy
VS[įE[FOJB*(""XUSZCJFEVŤFHPQS[FQZXV
QPXJFUS[B [NJFS[POFXQP[JPNFKPEMFHPŔDJ
NFUSØXPE*("" XLJFSVOLVFNJTKJKPOØX 
OBXZTPLPŔDJ NFUSBOBEQPEPHį



0EEPXBSUPŔDJDBLPXJUFK

3

0EEP
XBSUPŔDJDBLPXJUFK


1


1MFŔŊSP[XJKBKįDBTJĺ 1MFŔŊQPEEBOBE[JBBOJV
naturalnie
jonów Plasmacluster
 KPOØXDN3)*

Pleśń rozwijająca się
naturalnie

w przybliżeniu podwojona*
-RQ\3ODVPDFOXVWHU]ZLĊNV]DMąV]\ENRĞüXVXZDQLD]DSDFKyZ3R]LRP]DSDFKX
G\PXSDSLHURVRZHJRZSRPLHV]F]HQLX]RVWDáREQLĪRQ\GRQLH]DXZDĪDOQHJR
Z jonami Plasmacluster
SR]LRPXZFLąJXPLQXW
5
TUĺŤFOJFKPOØXKPOØXDN )
QZmniejszenie zapachu dymu

Obniżenie stężenia
przykrych zapachów
do niewyczuwalnego
poziomu w ciągu 2 godzin


1

0,1%


3

3,1





Wzrost szybkości usuwania przylegającego zapachu:

QUsuwanie zapachu dymu papierosowego

KPOØXDN3)

Procent wirusów,
które przetrwały:

99% zdezaktywowanych
w ciągu 10 minut
 

przylegających zapachów

Z jonami
Plasmacluster

1%

Z jonami Plasmacluster KPOØXDN3)

Stężenie jonów wytworzonych podczas pracy
VS[įE[FOJB*(""XUSZCJFEVŤFHPQS[FQZXV
QPXJFUS[B[NJFS[POFXQP[JPNFKPEMFHPŔDJ
NFUSØXPE*("" XLJFSVOLVFNJTKJKPOØX 
OBXZTPLPŔDJ NFUSBOBEQPEPHį

Dezaktywacja

/BUVSBMOZTQBEFL

Procent wirusów,
które przetrwały:

99% zdezaktywowanych
w ciągu 10 minut

QZmniejszenie wzrostu przylegającej pleśni

Eliminacja

1P[PTUBZQSPDFOU 

QRedukcja unoszącej się w powietrzu pleśni

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[3FUSPTDSFFO7JSPMPHZ-UE 
8JFMLB#SZUBOJBt4QPTØCUFTUPXBOJB8JSVTZ
unosiły się w atmosferze zbiornika o
QPKFNOPŔDJN3, a następnie mierzono procent
zdezaktywowanych wirusów.



3 *OUFOTZXOPŔİ[BQBDIV

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[+BQBO4QJOOFST*OTQFDUJOH'PVOEBUJPO
t4QPTØCUFTUPXBOJB4LVUFD[OPŔİVTVXBOJB[BQBDIØX[CBEBOP
korzystając z kawałka tkaniny przesiąkniętej składnikami dymu
QBQJFSPTPXFHP P[OBD[BKįDQP[JPN[BQBDIVXT[FŔDJPTUPQOJPXFK
TLBMJ'JSNB4IBSQ[FCSBBJQS[FMJD[ZBV[ZTLBOFXZOJLJ
TUĺŤFOJFKPOØX1MBTNBDMVTUFSKPOØXDN3).

Dezaktywacja alergenów
z martwych ciał
i odchodów roztoczy

*OUFOTZXOPŔİ[BQBDIV



t1S[FUFTUPXBOFQS[F[3FUSPTDSFFO7JSPMPHZ-UE 8JFMLB#SZUBOJB
t4QPTØCUFTUPXBOJB8JSVTZVOPTJZTJĺXBUNPTGFS[F[CJPSOJLB
PQPKFNOPŔDJN3, a następnie mierzono procent
zdezaktywowanych wirusów (stężenie jonów Plasmacluster:
KPOØXDN3).

Z jonami Plasmacluster KPOØXDN3)

papierosowego na ubraniach

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[+BQBO4QJOOFST
*OTQFDUJOH'PVOEBUJPOt4QPTØCUFTUPXBOJB
4LVUFD[OPŔİVTVXBOJB[BQBDIØX[CBEBOP
korzystając z kawałka tkaniny przesiąkniętej
składnikami dymu papierosowego, oznaczając
QP[JPN[BQBDIVXT[FŔDJPTUPQOJPXFKTLBMJ
'JSNB4IBSQ[FCSBBJQS[FMJD[ZBV[ZTLBOFXZOJLJ
* 1PSØXOBOJFTUĺŤFŊKPOØX1MBTNBDMVTUFSKPOØXDN3JKPOØXDN3

QSkuteczność w dezaktywacji

alergenów pochodzących od
roztoczy unoszących się wraz
z kurzem domowym w powietrzu

-RQ\3ODVPDFOXVWHUUR]FLQDMąLXVXZDMąELDáND
]XQRV]ąF\FKVLĊZSRZLHWU]XDOHUJHQyZ
SRFKRG]ąF\FK]RGFKRGyZLPDUWZ\FKFLDá
UR]WRF]\]PQLHMV]DMąFLFKG]LDáDQLH



Obniża intensywność zapachu
do niezauważalnego poziomu
po około godzinie
/BUVSBMOZTQBEFL

3
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Jony Plasmacluster Szybkość usuwania
(stężenie jonów:
zapachów:
KPOØXDN3) w przybliżeniu

podwojona*

NJOVU

HPE[JOZQØţOJFK


Zmiana stężenia alergenów
pochodzących od
SP[UPD[Z QHDN3)

KPOØXDN3)



1P[PTUBZQSPDFOU

(wyniki badań dla zbiornika o pojemności 1 m3)

Z jonami
Plasmacluster



Bez jonów Plasmacluster

QRedukcja unoszących się

1P[PTUBZQSPDFOU

Powierzchnia, na której
SP[XJOĺBTJĺQMFŔŊ

Bez jonów
Plasmacluster

Wzrost

Bez jonów Plasmacluster

Z jonami Plasmacluster

Zatrzymuje
wzrost
alergenów

KPOØXDN3)

8BSUPŔİ
początkowa

Odchody roztoczy

Martwe roztocza

t1S[FUFTUPXBOFQS[F[)JSPTIJNB6OJWFSTJUZ(SBEVBUF4DIPPMPG"EWBODFE
4DJFODFTPG.BUUFSt4QPTØCUFTUPXBOJB%[JBBOJFBMFSHFOØXSP[UPD[Z
w zanieczyszczonym pomieszczeniu (o powierzchni ok. 13 m) zmierzono
XS[FD[ZXJTUZNNJFT[LBOJV TUPTVKįDNFUPEĺ&-*4" UFTUJNNVOPFO[ZNBUZD[OZ 
'JSNB4IBSQQS[FLT[UBDJBXZOJLJJPCMJD[ZBXBSUPŔİŔSFEOJį TUĺŤFOJFKPOØX
1MBTNBDMVTUFSKPOØXDN3).

t $IPDJBŤHFOFSBUPS*(""NPŤFEF[BLUZXPXBİVOPT[įDFTJĺXQPXJFUS[VXJSVTZJJOOFTVCTUBODKFT[LPEMJXF OJFKFTUPOXTUBOJFTUXPS[ZİDBLPXJDJFTUFSZMOFHPŔSPEPXJTLB
'JSNB4IBSQOJFHXBSBOUVKF ŤFHFOFSBUPSCĺE[JF[BQPCJFHBJOGFLDKPNCBLUFSZKOZN
t3[FD[ZXJTUBMJD[CBKPOØXJJDITQSBXOPŔİEF[ZOGFLDZKOBPD[ZT[D[BKįDB[BMFŤZPEXBSVOLØXXQPNJFT[D[FOJVPSB[USZCVQSBDZHFOFSBUPSB*(""
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Jony Plasmacluster to takie same jony, jakie występują w naturze, a ich bezpieczeństwo zostało potwierdzone

Potwierdzenie
bezpieczeństwa
technologii
Plasmacluster

Laboratoria badawcze pracujące zgodnie z normą GLP* (Dobra Praktyka
Laboratoryjna) zebrały wiarygodne dane potwierdzające bezpieczeństwo
technologii Plasmacluster.

Uzyskiwanie danych
o bezpieczeństwie

Identyﬁkacja mechanizmu aktywacji

Jony reagują jedynie z białkami na powierzchni lotnych substancji,
nie działając na komórki znajdujące się wewnątrz obiektu itp.

Zidentyfikowano rodzaje jonów Plasmacluster i potwierdzono,
że są to takie same jony, jakie istnieją w naturze.

Identyﬁkacja rodzajów jonów

Laboratoria badawcze pracujące zgodnie z normą GLP* zebrały wiarygodne
dane potwierdzające bezpieczeństwo technologii Plasmacluster.

Ten sam rodzaj jonów, jakie występują w naturze
-RQ\3ODVPDFOXVWHUWRGRGDWQLHLXMHPQHMRQ\NWyUHSU]\ZLHUDMąGR
SRZLHU]FKQLXQRV]ąF\FKVLĊZSRZLHWU]XGUREQRXVWURMyZWZRU]ąFVLOQLH
XWOHQLDMąFHURGQLNLK\GURNV\ORZHIL]\F]QLHXV]NDG]DMąFHLXVXZDMąFH
ELDáND]SRZLHU]FKQLXQRV]ąF\FKVLĊGUREQRXVWURMyZ3RQLHZDĪVąRQH
LGHQW\F]QH]Z\VWĊSXMąF\PLQDWXUDOQLHMRQDPLPRJąZ\VWĊSRZDü
ZZ\VRNLPVWĊĪHQLXZPLHV]NDQLDFK

t5FTUOBQPESBŤOJFOJFTLØSZ
t5FTUOBQPESBŤOJFOJFPD[V
t5FTUOBT[LPEMJXPŔİEMBESØHPEEFDIPXZDI
(ocena genetycznego wpływu na tkankę płuc)

Przetestowane przez: Mitsubishi
Chemical Safety Institute

*GLP (Dobra Praktyka Laboratoryjna) to system zarządzania urządzeniami testującymi
i procedurami testowymi mający na celu zapewnienie bezpieczeństwa chemicznego
przeprowadzanych testów.

Skuteczność potwierdzona przez 13 instytucji na całym świecie
8ZNJFOJPOFQPOJŤFKJOTUZUVDKF[CJFSBZEBOFOBUFNBUQSBDZHFOFSBUPSØXKPOØX1MBTNBDMVTUFSXZQSPEVLPXBOZDINJĺE[ZQBţE[JFSOJLJFNBHSVEOJFNJSFKFTUSPXBZXZLPS[ZTUBOJFUZDIQSPEVLUØX

5FTUQS[FQSPXBE[POZQS[F[

Przedmiot testu

,JUBTBUP3FTFBSDI$FOUFSPG&OWJSPONFOUBM4DJFODFs (Japonia)

*TIJLBXB)FBMUI4FSWJDF"TTPDJBUJPO +BQPOJB

Uniwersytet w Seulu (Korea)

Unoszące się
w powietrzu
wirusy

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)

Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)
Kitasato Institute Medical Center Hospital, Uniwersytet Kitasato (Japonia)

Drobnoustroje
unoszące się
w powietrzu

Pleśń
unosząca się
w powietrzu

,JUBTBUP3FTFBSDI$FOUFSPG&OWJSPONFOUBM4DJFODes (Japonia)
Kitasato Institute Medical Center Hospital, Uniwersytet Kitasato (Japonia)
$55 QSPGFTPS(FSIBSE"SUNBOO "BDIFO6OJWFSTJUZPG"QQMJFE4DJFODFT /JFNDZ

3FUSPTDSFFO7JSPMPHZ -UE 8ML#SZU

Alergeny
w powietrzu

5FTUQS[FQSPXBE[POZQS[F[

Przedmiot testu

)BSWBSE4DIPPMPG1VCMJD)FBMUI 64"

)JSPTIJNB6OJWFSTJUZ(SBEVBUF4DIPPMPG"EWBODFE4DJFODFTPG.BUUFr (Japonia)

Przylegający
zapach

"TUINB4PDJFUZPG$BOBEB

Przylegająca
pleśń

*TIJLBXB)FBMUI4FSWJDF"TTPDJBUJPn (Japonia)

+BQBO4QJOOFST*OTQFDUJOH'PVOEBUJPO
6OJXFSTZUFUX-VCFDL /JFNDZ
+BQBO'PPE3FTFBSDI-BCPSBUPSJFT

$55 QSPGFTPS(FSIBSE"SUNBOO "BDIFO6OJWFSTJUZPG"QQMJFE4DJFODFT /JFNDZ

Wyniki testów potwierdzających działanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone przez te same instytucje
testujące w tym samym czasie nie zostały pokazane.

Światowa sprzedaż produktów korzystających z technologii wytwarzania jonów Plasmacluster osiągnęła 20

milionów* egzemplarzy

We współpracy z innymi ﬁrmami ﬁrma Sharp poszerzyła zastosowanie technologii Plasmacluster o wymienione poniżej dziedziny:

Systemy ogrzewania/
/wentylacji/suszenia
w łazienkach/
/prysznicach

Systemy
w miejscach
dla palaczy

Całodobowe
systemy
wentylacji
domów

Oczyszczacze
powietrza
dla dzieci

Centralne systemy
klimatyzacji
w domach

Całodobowe
systemy
wentylacji pięter

Grzejniki
gazowe

Jonizatory
centralne

Samochodowe
generatory jonów
Plasmacluster

Sauny
parowe

Klimatyzacje
dla autokarów
turystycznych

Oświetlenie
Plasmacluster

Klimatyzacje
samochodowe

Toalety
z wbudowanym
bidetem

Samochodowe
oczyszczacze
powietrza

Podgrzewacze
wody/suszarki

Windy

* Całkowita liczba produktów Sharp
Plasmacluster i urządzeń generujących
jony Plasmacluster wprowadzonych na
Systemy
SZOLJX+BQPOJJJOBDBZNŔXJFDJFNJĺE[Z
oczyszczania powietrza
QBţE[JFSOJLJFNSBHSVEOJFNS
w pociągach



8U]ąG]HQLHZ\WZDU]DMRQ\3ODVPDFOXVWHURZ\VRNLPVWĊĪHQLX
ĪHE\V]\ENRLHIHNW\ZQLH]GH]DNW\ZRZDüORWQHVXEVWDQFMH
LRF]\ĞFLüSRZLHWU]HZ]DWáRF]RQ\FKPLHMVFDFK
0HFKDQL]PSU]HV\áRZ\MHVWRU\JLQDOQ\PUR]ZLą]DQLHPVWZRU]RQ\PSU]H]ILUPĊ6KDUSSR]ZDODMąF\PQDNRQWUROĊSU]HSá\ZX
SRZLHWU]D-HGQRF]HĞQLHJHQHUXMHZ\VRNLHVWĊĪHQLHMRQyZ3ODVPDFOXVWHULUR]V\áDMHSRFDá\PSRPLHV]F]HQLX'XĪDLORĞüMRQyZ
SR]ZDODQDVNXWHF]QąGH]DNW\ZDFMĊXQRV]ąF\FKVLĊZSRZLHWU]X]DURGQLNyZSOHĞQLLZLUXVyZ

IG-A40
Zalecana powierzchnia
pomieszczenia: ok. 50 m2

480 mm

IG-A20
Zalecana powierzchnia pomieszczenia: ok. 23 m2

940 mm

480 mm

IG-A20
IG-A40
Proﬁl

Powierzchnia
ściany
min.
60 mm

230 mm

594 mm
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t8ZHMįEQSPEVLUØXLPŊDPXZDINPŤFPECJFHBİPE[EKĺİ[BNJFT[D[POZDIXOJOJFKT[ZNLBUBMPHV

7HFKQRORJLDSR]ZDODMąFDX]\VNDüZ\VRNLHVWĊĪHQLHMRQyZPlasmacluster
Jony Plasmacluster o dużym stężeniu dezaktywują
unoszące się w powietrzu substancje i oczyszczają
powietrze w miejscach, w których obecnych jest
wiele osób

+POZQPSVT[BKįTJĺ
[XBSTUXįQPXJFUS[B
poprzez pomieszczenie

8BSTUXBQPXJFUS[BXZXJFSB
DJŔOJFOJFOBKPOZ

3RZLHWU]HZ\GPXFKLZDQH]QDMZ\ĪV]\FKV]F]HOLQNUDWNL
ZHQW\ODF\MQHMWZRU]\ZDUVWZĊNWyUDZ\ZLHUDMąFFLĞQLHQLH
QDMRQ\Z\S\FKDMHGRQDMGDOV]\FKPLHMVFSRPLHV]F]HQLD
L]DSHZQLDZ\UyZQDQąG\VWU\EXFMĊ

Wydajna dystrybucja wysokiego stężenia jonów
na dużym obszarze. Szeroka kratka wentylacyjna
zapewnia wysoką wydajność przepływu

;XJĺLT[POZQS[FQZXXQPCMJŤVHFOFSBUPSBKPOØX
1MBTNBDMVTUFSQP[XBMBOBXZUXPS[FOJFXJĺLT[FKMJD[CZKPOØX

6]HURNDNUDWNDZHQW\ODF\MQDXPRĪOLZLDZ\GDMQH
XZDOQLDQLHZ\VRNLHJRVWĊĪHQLDMRQyZ3ODVPDFOXVWHU
QDGXĪ\FKREV]DUDFKWDNLFKMDNKROHLSRF]HNDOQLH

Q;BTJĺHSP[TZVXZTPLJFHPTUĺŤFOJBKPOØX1MBTNBDMVTUFS
*("

*("

Zalecana powierzchnia
pomieszczenia: ok. 50 m 2

Zalecana powierzchnia
pomieszczenia: ok. 23 m 2

ok. 6 m

ok. 3 m

ok. 7,5 m
4USVNJFŊQPXJFUS[BKFTUSØXOP
SP[E[JFMBOZE[JĺLJFGFLUPXJ
$PBOEZOBXFXOĺUS[OZDI
ŔDJBOBDILBOBVQPXJFUS[OFHP

ok. 8 m
$[ZNKFTUFGFLU$PBOEZ
/BXFUTBCFTUSVNJFOJFQPXJFUS[BJQZOØXNBKįUFOEFODKĺEPQS[ZMFHBOJB
EPOBKCMJŤT[ZDIQPXJFS[DIOJ UBLŤFHEZTįPOF[BLS[ZXJPOF

t3[FD[ZXJTUBMJD[CBKPOØXJJDITQSBXOPŔİEF[ZOGFLDZKOBPD[ZT[D[BKįDB[BMFŤZPEXBSVOLØXXQPNJFT[D[FOJVPSB[USZCVQSBDZHFOFSBUPSB*(""

Wyższe stężenia jonów Plasmacluster dzięki
specjalnemu generatorowi
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Konstrukcja zapewnia niski pobór prądu i ciche
funkcjonowanie, pozwalając na wygodne użytkowanie
przez cały rok, w wielu pomieszczeniach
3REyUPRF\XU]ąG]HQLDZ\QRVL:**HQHURZDQ\V]XP
MHVWQDSR]LRPLHG%*FRRGSRZLDGDZ\PRJRPVWDZLDQ\P
ELEOLRWHNRP8U]ąG]HQLDPRĪQD]DWHPEH]SUREOHPRZR
XĪ\ZDüZUyĪQ\FKSRPLHV]F]HQLDFKSU]H]FDá\URN

Przełącznik zapobiegający niepotrzebnemu działaniu
-HĞOLSU]HáąF]QLNXVWDZLRQ\MHVW
ZSR]\FML21 ZáąF]RQ\ LZWUDNFLH
G]LDáDQLDQDVWąSLSU]HUZD
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IG-A40

IG-A20

[OJTLJNQS[FQZXFNQPXJFUS[B

[OJTLJNQS[FQZXFNQPXJFUS[B

(20 W przy średniej wydajności pracy)
(39 W przy wysokiej wydajności pracy)

(14 W przy średniej wydajności pracy)
(22 W przy wysokiej wydajności pracy)

10 W

9W
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IG-A40

IG-A20

[OJTLJNQS[FQZXFNQPXJFUS[B

[OJTLJNQS[FQZXFNQPXJFUS[B

(40 dB przy średniej wydajności pracy)
(47 dB przy wysokiej wydajności pracy)

(40 dB przy średniej wydajności pracy)
(45 dB przy wysokiej wydajności pracy)

34 dB

34 dB

*6S[įE[FOJF*("QSBDVKįDF[OJTLJNQS[FQZXFNQPXJFUS[B

6

QDane techniczne

Model
Zalecana powierzchnia pomieszczenia (m2)*1
Tryby pracy
Stężenie (jonów/cm3)*2

IG-A20

IG-A40

ok. 23

ok. 50

Tryb pracy z małym przepływem Tryb pracy ze średnim przepływem Tryb pracy z dużym przepływem Tryb pracy z małym przepływem Tryb pracy ze średnim przepływem Tryb pracy z dużym przepływem
ok. 7000

ok. 12 000

ok. 25 000

ok. 7000

ok. 12 000

ok. 25 000

306

390

468

510

648

840

Pobór mocy (W)

9

14

22

10

20

39

Poziom emisji szumów (dB)

34

40

45

34

40

47

Objętość powietrza (m3/h)

Wymiary zewnętrzne (mm)

594 x 230 x 480 (szer. x gł. x wys.)

Ciężar (kg)

940 x 230 x 480 (szer. x gł. x wys.)
ok. 15,0

ok. 10,5

Kabel zasilający (m)

2,0 (elastyczny kabel zasilający)

*1 Docelowa powierzchnia pomieszczenia, w którym stężenie jonów unoszących się w powietrzu będzie się utrzymywało na poziomie 25 000 jonów/cm 3, mierzone w punkcie w pobliżu środka pomieszczenia
(na wysokości ok. 1,2 metra nad podłogą), podczas pracy urządzenia IG-A40/A20 w trybie wysokiego przepływu, gdy urządzenie jest ustawione przy ścianie. *2 Liczba jonów uwalniana do powietrza
w pobliżu środka pomieszczenia (na wysokości ok. 1,2 metra nad podłogą) przy pracy w poszczególnych trybach przepływu dla urządzenia IG-A40/A20 ustawionego przy ścianie.

QLiczba jonów zależy od warunków panujących w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora IG-A40/A20.
QPlasmacluster i Plasmacluster HD są znakami handlowymi ﬁrmy Sharp.
Q Chociaż generator IG-A40/A20 może dezaktywować unoszące się w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie jest on w stanie stworzyć całkowicie sterylnego środowiska. Firma Sharp nie gwarantuje,
że generator będzie zapobiegał infekcjom bakteryjnym.

Od góry 600 mm

QInstalacja
OPomiary konieczne do prawidłowej i bezpiecznej instalacji.

Szczegółowych informacji udziela sprzedawca.

Z lewej/
/prawej
600 mm

QZestaw chroniący przed przewróceniem (dołączony)
Z tyłu 60 mm
OWsporniki (2)

Q Plasmacluster i Plasmacluster HD są znakami handlowymi ﬁrmy Sharp.
Q Chociaż generator IG-A10 może dezaktywować unoszące się w powietrzu wirusy i inne substancje szkodliwe, nie jest on w stanie stworzyć
całkowicie sterylnego środowiska.
Firma Sharp nie gwarantuje, że generator będzie zapobiegał infekcjom.
Wygląd i dane techniczne prezentowanych produktów mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Zmiany nie mogą być podstawą reklamacji.
Szczegóły znajdują się w instrukcji obsługi.

Dystrybucja:

OŚruby (2)

Generator Jonów Plasmacluster
Naturalne oczyszczanie powietrza

Poznaj nowe urz¹dzenie
firmy Sharp zapewniaj¹ce
dobry klimat w Twoim
samochodzie.

Technologia, która dba o nasze zdrowie

Jony Plasmacluster – wyłącznie z ﬁrmy Sharp
Wyładowaniom plazmy towarzyszy wytwarzanie i emisja takich samych jonów dodatnich i ujemnych, jakie występują w naturze.
Opracowana przez ﬁrmę Sharp technologia Plasmacluster pozwala dezaktywować wirusy i usuwać zarodniki pleśni unoszące się
w powietrzu.
Sharp zdobywcą nagrody za innowacyjność podczas Narodowej Ceremonii Nagród za Innowacyjność 2008 organizowanej przez
Japoński Instytut Wynalazczości i Innowacyjności (JIII). Opatentowane przez ﬁrmę Sharp (nr patentu 3680121)

W jaki sposób jony Plasmacluster usuwają unoszące się w powietrzu zarodniki pleśni i wirusy?

1

2

Uwolnienie
jonów
Plasmacluster

3
Atakują
unoszącą się
w powietrzu
pleśń i wirusy

Powrót
do atmosfery
jako woda
Woda (H2O)

Grupa hydroksylowa (OH)

Wodór (H)

Białko

Jony Plasmacluster to takie same jony dodatnie
i ujemne, jakie występują w naturze.
Jony są otaczane przez cząsteczki wody
i uwalniane do atmosfery.

Trwałe jony
Plasmacluster

Jony tworzą grupy hydroksylowe, które są silnie
utleniające tylko wtedy, gdy przylegają
do powierzchni pleśni i wirusów. Natychmiast
usuwają wodór z powierzchni białek, powodując
ich zniszczenie.

Grupy hydroksylowe (OH) łączą się z wodorem (H),
tworząc wodę (H2O), która powraca do atmosfery.

Wyładowaniom plazmy towarzyszy wchodzenie w reakcję z cząsteczkami wody i tlenu,
podczas którego wytwarzane są duże ilości dodatnich i ujemnych jonów. Ponieważ
dodatnie i ujemne jony otaczane są przez cząsteczki wody, mogą przetrwać przez
dłuższy czas.

H2O
H2O

H

+

H2O
H2O

H2O H2O

H2O

O2–

H2O

H2O H2O

Jony Plasmacluster są bezpieczne: są takie same jak dodatnie i ujemne jony występujące w naturze
Firma Sharp zna sposób działania jonów Plasmacluster. Ponieważ są takie same jak dodatnie i ujemne jony występujące w naturze,
wiemy również, że są bezpieczne.

3 Potwierdzone bezpieczeństwo

1 Naturalne jony

Jony Plasmacluster są takie same jak jony występujące w naturze.

2 Sposób działania jonów Plasmacluster
(Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences, Niemcy)

Zostało wykazane, że jony Plasmacluster wchodzą
w reakcję z białkiem na powierzchni unoszących się
w powietrzu drobnoustrojów i wirusów, ale nie naruszają
komórek wewnętrznych.

Im wyższe stężenie jonów Plasmacluster,
tym większa ich efektywność
Ponieważ bezpieczeństwo wysokiego stężenia jonów zostało
potwierdzone, można je stosować w pomieszczeniach, w których
przebywają ludzie. W wysokich stężeniach jony Plasmacluster wykazują
jeszcze większą efektywność.*1
*1 Potwierdzona skuteczność w zwalczaniu unoszących się w powietrzu wirusów,
alergenów, przylegającej pleśni i przylegających zapachów.

Laboratoria testowe pracujące zgodnie z normą GLP*2 zebrały
wiarygodne dane potwierdzające bezpieczeństwo technologii
Plasmacluster.

Cel testu

Test

Stężenie jonów

Podrażnienie skóry

Test na podrażnienie
skóry

Ok.
1 000 000 jonów/cm3

Podrażnienie oczu

Test na podrażnienie
oczu

Ok.
13 000 000 jonów/cm3

Toksyczność genetyczna

Test na szkodliwość
dla dróg oddechowych
(ocena genetycznego
wpływu na tkankę płuc)

Ok.
7 000 000 jonów/cm3

Test przeprowadzony przez: Mitsubishi Chemical Medience Corporation
*2 GLP (Dobre Praktyki Laboratoryjne) to system zarządzania urządzeniami
testującymi i procedurami testowymi. Ma na celu zapewnienie
bezpieczeństwa chemicznego przeprowadzanych testów.

Skuteczność technologii Plasmacluster potwierdzona na całym świecie
Wymienione poniżej instytucje potwierdziły prawdziwość danych i rejestrów dotyczących wykorzystania produktu w urządzeniach generujących jony Plasmacluster,
wyprodukowanych między październikiem 2000 roku a lipcem 2009 roku.
Przedmiot testu
Unoszące się
w powietrzu wirusy
Przylegające wirusy
Alergeny w powietrzu
Pleśń unosząca się
w powietrzu

Test przeprowadzony przez
Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)
Seoul University (Korea)
Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)
Kitasato University Kitasato Institute Medical Center Hospital (Japonia)
Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania)
Retroscreen Virology, Ltd. (Wielka Brytania)
Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia)
Osaka City University Medical School,
Department of Biochemistry & Molecular Pathology (Japonia)
Ishikawa Health Service Association (Japonia)
Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Niemcy)

Przedmiot testu
Drobnoustroje
unoszące się
w powietrzu

Przylegające drobnoustroje
Przylegające zapachy
Przylegająca pleśń

Test przeprowadzony przez
Ishikawa Health Service Association (Japonia)
Shanghai Municipal Center for Disease Control and Prevention (Chiny)
Kitasato Research Center of Environmental Sciences (Japonia)
Kitasato University Kitasato Institute Medical Center Hospital (Japonia)
Profesor Gerhard Artmann, Aachen University of Applied Sciences (Germany)
Dr Melvin First, zasłużony emerytowany profesor Environmental Health
Engineering, Harvard School of Public Health (USA)
Kitasato University Kitasato Institute Medical Center Hospital (Japonia)
Japan Spinners Inspecting Foundation
The University Lübeck (Niemcy)
Japan Food Research Laboratories

Wyniki testów potwierdzających działanie w stosunku do innych substancji przeprowadzone przez te same instytucje testujące w tym samym czasie nie zostały pokazane.
• Chociaż generator IG-BC2 usuwa wirusy oraz inne zanieczyszczenia powietrza, nie jest w stanie wytworzyć całkowicie sterylnego środowiska.
Firma Sharp nie gwarantuje, że generator będzie zapobiegał infekcjom.
• Rzeczywista liczba jonów i ich sprawność dezynfekcyjna/oczyszczająca zależy od warunków w pomieszczeniu oraz trybu pracy generatora IG-BC2.

*1 Wartość w czerwonym polu oznacza przybliżoną liczbę jonów na centymetr sześcienny we wnętrzu samochodu, zmierzoną w określonym punkcie, podczas
pracy generatora z maksymalną szybkością.

*1

Zapobiegają negatywnym skutkom działania
unoszących się w powietrzu wirusów
Jony Plasmacluster niszczą wystające i zaostrzone fragmenty białek
w unoszących się w powietrzu wirusach, w ten sposób w ciągu około
10 minut zapobiegają ich negatywnym oddziaływaniom.
• Przetestowane przez:
Retroscreen Virology Ltd., Wielka Brytania.
• Sposób testowania: Wirusy unosiły się
w atmosferze zbiornika o pojemności 1 m3,
a następnie mierzono procent
usuniętych wirusów.
• Wyniki testów: W ciągu około 10 minut jony
Plasmacluster o stężeniu 7000 jonów/cm3
usunęły 99,0% unoszących się w powietrzu
wirusów. W ciągu około 10 minut jony
o stężeniu 50 000 jonów/cm3 usunęły 99,9%
unoszących się w powietrzu wirusów.

Test
przeprowadzony
w zbiorniku
o objętości
około 1 m3

Wirusy

Poniższe warunki mogą zapewnić stężenie jonów prawie na tym samym poziomie (50 000 jonów/cm3),
co stężenie jonów Plasmacluster w zbiorniku o pojemności 1 m3 wykorzystanym do przeprowadzenia testu.
Rzeczywista liczba jonów i ich sprawność dezynfekcyjna/oczyszczająca zależy od warunków we wnętrzu
samochodu (miejsca instalacji urządzenia, wydajności klimatyzacji, rozmiarów kabiny, kształtu,
włączonego/wyłączonego nawiewu powietrza itd.) oraz trybu pracy generatora IG-BC2.
* Stężenie jonów wytworzonych podczas pracy urządzenia IG-BC2 w trybie dużego przepływu powietrza,
zmierzone w poziomej odległości 0,15 metra od IG-BC2 (w kierunku emisji jonów), na wysokości 0,55 metra
nad podłogą.
Nie oznacza to jednak, że zostanie stworzone sterylne środowisko i nie można zagwarantować,
że generator będzie zapobiegał infekcjom. Ponadto wyniki testów nie gwarantują podobnych skutków
w rzeczywistym pomieszczeniu.

Niszczą i usuwają pleśń unoszącą się w powietrzu
Jony Plasmacluster rozcinają błonę komórkową w unoszącej się
w powietrzu pleśni i usuwają z niej białko, zapobiegając jej działaniu.

Niszczą i usuwają unoszące się w powietrzu
alergeny, takie jak odchody i martwe ciała roztoczy
Jony Plasmacluster rozkładają i usuwają białka z unoszących się
w powietrzu alergenów pochodzących z odchodów i martwych ciał
roztoczy, zmniejszając ich działanie. W wysokich stężeniach jony
Plasmacluster odznaczają się jeszcze większą wydajnością
w usuwaniu takich substancji.
Usuwanie alergenów pochodzących
od roztoczy unoszących się w kurzu

Odchody
roztoczy

Zmiana stężenia alergenów
pochodzących od roztoczy (pg/cm3)

High-Density 25 000

Test przeprowadzony
w zbiorniku o objętości
około 30 m3

Wzrost

2
Bez jonów
Plasmacluster

Zatrzymuje
wzrost
alergenów

Z jonami Plasmacluster
(3000 jonów/cm3)

1

Wartość
początkowa

4 tygodnie

Martwe
roztocza
• Przetestowane przez: Hiroshima University Graduate School of Advanced Sciences of Matter (Japonia).
• Sposób testowania: Działanie alergenów roztoczy kurzu domowego w zanieczyszczonym pomieszczeniu
(o kubaturze około 30 m3) zmierzono w rzeczywistym mieszkaniu, stosując metodę ELISA (test
immunoenzymatyczny). Firma Sharp przekształciła wyniki i obliczyła wartość średnią (stężenie jonów
Plasmacluster: 3000 jonów/cm3).
• Wyniki testów: Jony Plasmacluster usunęły więcej niż 99,9% unoszących się w powietrzu alergenów.

Zapobiegają działaniu unoszących się
w powietrzu drobnoustrojów
Jony Plasmacluster rozkładają błonę komórkową unoszących się
w powietrzu drobnoustrojów i zapobiegają ich działaniu
w ciągu około 38 minut.

Usuwanie unoszącej się w powietrzu pleśni
• Przetestowane przez: Dr. Melvina Firsta,
Harvard School of Public Health, USA.
• Sposób testowania: Drobnoustroje zostały rozprzestrzenione
w powietrzu pomieszczenia doświadczalnego o kubaturze
ok. 40 m3. Pozostałe drobnoustroje zostały zebrane
w celu zmierzenia skuteczności usuwania (stężenie jonów
Plasmacluster: 4700 jonów/cm3).
• Wyniki testów: Jony Plasmacluster usunęły 99,0% unoszących
się w powietrzu drobnoustrojów w ciągu około 38 minut.

Naturalny spadek

80
60
40
20
0

Z jonami
Plasmacluster
(3000 jonów/cm3)

30

60

Usuwanie

Test przeprowadzony
w zbiorniku o objętości
około 30 m3

Pozostały procent (%)

100

Test przeprowadzony
w pomieszczeniu
o kubaturze około 40 m3

90 120 150 180 195

(minuty)

• Przetestowane przez: Ishikawa Health Service Association, Japan.
• Sposób testowania: Jony Plasmacluster były emitowane do pomieszczenia doświadczalnego o kubaturze
około 30 m3, a ilość unoszącej się w powietrzu pleśni mierzono za pomocą próbnika. Na podstawie
przybliżonych wartości pomiarowych ﬁrma Sharp sporządziła wykresy (stężenie jonów
Plasmacluster: 3000 jonów/cm3).
• Wyniki testów: Jony Plasmacluster usunęły 99,0% unoszącej się w powietrzu pleśni w ciągu około 195 minut.

Zapobiegają rozwojowi przylegającej pleśni
W wysokich stężeniach jony Plasmacluster nie tylko usuwają
pleśń unoszącą się w powietrzu, ale zapobiegają także rozwojowi
przylegającej pleśni.

Usuwają przylegające zapachy
Jony Plasmacluster usuwają przylegający zapach dymu
papierosowego w ciągu około 60 minut. Jony Plasmacluster mogą
również usuwać zapachy pochodzące od zwierząt.

Test przeprowadzony
w zbiorniku
o pojemności
około 2,6 m3

Pleśń poddana działaniu jonów
Plasmacluster (50 000 jonów/cm3)
Wzrost pleśni widoczny nie więcej
niż w 25% zbiornika

Pleśń rozwijająca się naturalnie
Wzrost pleśni widoczny
w 50% do 100% zbiornika

• Przetestowane przez: Japan Food Research Laboratories.
• Wyniki testów: nr 208070713-001 z dnia 23 lipca 2008 roku.
• Sposób testowania: Firma Sharp wytwarzała jony w zbiorniku o objętości 2,6 m3, w którym hodowano pleśń
na płytkach PCV przez pięć dni, a następnie przekazano je do instytucji testującej. Obszary wzrostu pleśni
porównano zgodnie z normą JIS Z2911 (stężenie jonów Plasmacluster: 50 000 jonów/cm3).
* Stężenie jonów wytworzonych podczas pracy urządzenia IG-BC2 w trybie dużego przepływu powietrza,
zmierzone w poziomej odległości 0,15 metra od IG-BC2 (w kierunku emisji jonów), na wysokości
0,55 metra nad podłogą.

Intensywność zapachu

Usuwanie zapachu dymu papierosowego na ubraniach
4

Zmniejszenie zapachów
do niezauważalnego poziomu
w ciągu około 60 minut
Naturalny spadek

3
2
1
0

Stężenie jonów Plasmacluster:
20 000 jonów/cm3

1

2

3

4 godziny później

• Przetestowane przez: Japan Spinners Inspecting Foundation.
• Sposób testowania: Skuteczność usuwania zapachu testowano na kawałku tkaniny nasączonym składnikami
zapachu dymu papierosowego poprzez rejestrację intensywności zapachu w sześciostopniowej skali.
Firma Sharp zebrała i przeliczyła uzyskane wyniki (stężenie jonów Plasmacluster: 20 000 jonów/cm3).

• Opisywane urządzenie zostało wyposażone w funkcje zapobiegania działaniu unoszących się w powietrzu wirusów oraz usuwania unoszących się w powietrzu alergenów, takich jak odchody i martwe ciała roztoczy.
Nie oznacza to jednak, że te funkcje są w stanie stworzyć sterylne środowisko i nie można zagwarantować, że generator będzie zapobiegał infekcjom.
• Rzeczywista liczba jonów i ich sprawność dezynfekcyjna/oczyszczająca zależy od warunków w pomieszczeniu (miejsca instalacji urządzenia, wydajności klimatyzacji, rozmiarów kabiny, kształtu, włączonego/wyłączonego nawiewu
powietrza itd.) oraz trybu pracy generatora IG-BC2.

Pasuje do uchwytu kubka w samochodzie

Urządzenie zostało zaprojektowane w celu uwalniania
do otoczenia skoncentrowanych jonów Plasmacluster,
które są rozprzestrzeniane z powietrzem nawiewanym
do wnętrza samochodu*2

Wymiary generatora IG-BC2 (średnica 65 mm, wysokość 150 mm)
sprawiają, że urządzenie dopasowane jest do uchwytu kubka
w samochodzie.*1

Jony Plasmacluster są uwalniane pod kątem 20° w górę, wzdłuż suﬁtu
samochodu po całej kabinie dzięki efektowi Coanda.*3

Kierunek nawiewu
powietrza pod kątem
20° w górę

*1 Nie wolno ustawiać generatora w uchwytach kubka (powszechnie dostępnych w sprzedaży) na nierównych powierzchniach; upadek urządzenia mógłby spowodować jego
uszkodzenie lub obrażenia ciała.
*2 Rzeczywista liczba jonów i ich sprawność dezynfekcyjna/oczyszczająca zależy od warunków w pomieszczeniu (miejsca instalacji urządzenia, wydajności klimatyzacji, rozmiarów
kabiny, kształtu, włączonego/wyłączonego nawiewu powietrza itd.) oraz trybu pracy generatora IG-BC2.
*3 Efekt Coanda: Przepływający strumień powietrza lub woda (na przykład) przejawia tendencję do wędrowania wzdłuż pobliskiej zakrzywionej powierzchni na znacznej odległości,
nawet do punktu zaokrąglenia narożników.

Dane techniczne
Źródło zasilania*1
Zalecana kubatura wnętrza (m)*2

80 mm (średnica)

IG-BC2

Model

Zasilacz samochodowy
(prąd stały, 12 V, wyłącznie z minusem podłączanym do masy)
Ok. 3,6 m3 (odpowiednik wnętrza samochodu o wymiarach
1,5 szer. x 2,4 gł. x 1,0 wys.)
Tryb pracy z dużym przepływem
jonów Plasmacluster

Tryb pracy z małym przepływem
jonów Plasmacluster

Pobór mocy (W)

2,3

1,3

Poziom emisji szumów (dB)

36

28

Tryby pracy

Wymiary zewnętrzne (mm)

Cylindryczny kształt;
średnica górna: 80, średnica dolna: 65, wysokość: 150

Ciężar (kg)

0,34 (bez zasilacza samochodowego)

Akcesoria*3

Zasilacz samochodowy

Kabel zasilający (m)

150 mm

65 mm (średnica)

Ok. 1,5

Urządzenie jest przeznaczone do zwykłych samochodów osobowych wyposażonych
w 12-woltowy akumulator. Nie wolno stosować w pojazdach wyposażonych w 24-woltowy akumulator
(autobusy, samochody ciężarowe itp.)

 Zasilacz samochodowy

*1 Generator IG-BC2 dostarczany jest z zasilaczem samochodowym.
*2 Zalecaną kubaturę pomieszczenia, w którym można wykorzystywać generator IG-BC2, zmierzono dla emisji jonów Plasmacluster
o stężeniu 25 000 jonów/cm3 w pobliżu środka pomieszczenia (na wysokości 0,5 m od podłogi) podczas pracy urządzenia w trybie
z dużym przepływem, umieszczonego w typowym uchwycie kubka w samochodzie (obok siedzenia kierowcy).
*3 Należy stosować wyłącznie zasilacz samochodowy przeznaczony do opisywanego urządzenia.

 Zapasowy generator jonów Plasmacluster
Nazwa modelu
Opis

IZ-CBC2
Moduł generatora jonów Plasmacluster (1 moduł)

 Wymiana modułu generatora jonów Plasmacluster
 Żeby zapewnić stałą emisję jonów Plasmacluster o wysokim stężeniu, należy w urządzeniu IG-BC2 regularnie wymieniać moduł
generatora jonów Plasmacluster.
 Wymiana jest konieczna po około 17 500 godzinach pracy (czyli około 6 latach – w przypadku pracy przez 8 godzin na dobę).
Jeśli moduł nie zostanie wymieniony, po około 19 000 godzin (ok. 6 lat i 6 miesięcy – w przypadku pracy przez 8 godzin na dobę)
generator IG-BC2 zatrzyma się.
 W niektórych sytuacjach konieczna może być wcześniejsza wymiana modułu generatora Plasmacluster (np. w przypadku pracy
w pomieszczeniach o podwyższonym stężeniu oleju, zakurzonych lub wilgotnych, a także w pomieszczeniach,
w których wykorzystywane są aerozole lub inne chemikalia).
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