
Va mai amintiti purificatoarele de aer care stateau atarnate de tavane prin baruri, cafenele si
restaurante si care eliminau fumul de tigara?
Chestiile alea paralelipipedice care isi faceau treaba cu atata incapatanare incat au fost
poreclite “mancatoare de fum”? 

Purificatorul dePurificatorul de
aeraer

In acea perioada, in promovarea “mancatoarelor de fum”, foloseam aceasta sintagma: 

REVINE IN SERVICIU

In sprijinul ei, aduceam ca dovada buletine de analiza emise de INSTITUTUL  DE  SANATATE
PUBLICA BUCURESTI, Sectia de Medicina a Mediului, unde am fost curiosi sa le testatam
capacitatea de retentie a poluantilor din aer, buletine care atestau performantele
echipamentelor si le recomandau in mod special localurilor publice.

“ Pe langa eficienta remarcabila in eliminarea fumului de tigara, echipamentele sunt
capabile sa retina in proportie de 98% orice impuritate mecanica existenta in aer, in sensul
prafului, microorganismelor de orice fel (virusi, bacterii, microbi, etc)."

Filtrul electrostatic este recunoscut ca fiind un filtru de inalta eficienta, capabil sa retina
microparticule cu dimensiuni de pana la 0.01 microni!
Standardul EN 1822 din 2005 clasifica filtrul electrostatic in clasa de filtre absolute (clasa de
filtrare E10-E11) iar dupa standardul EN 779 din 2012, clasele F7-F9 (filtrare fina).
Pentru cine nu stie ce este cu clasele astea de filtrare dar a auzit de HEPA, aflati ca filtrul
electrostatic si filtrul HEPA, stau umar la umar!

Din pacate, dupa interzicerea fumatului, majoritatea le-au considerat inutile si s-au grabit sa le
demonteze de pe tavane sau pereti.

Acum, administratorii localurilor publice, au de-a face cu o noua provocare:
Gasirea unei solutii de securitate in fata pericolului de infectare cu noul coronavirus!  

Ei bine, purificatorul electrostatic de aer, (filtrarea fumului se facea cu niste filtre
electrostatice de inalta eficienta), a fost de departe vedeta solutiilor pentru eliminarea
fumului de tigara in perioada in care fumatul era permis in localurile publice. Numai noi am
instalat vreo cateva mii in cluburile, barurile, cafenelele si restaurantele din Romania.

Paradoxal, pare ca au uitat ca in magazie, in pod sau in garaj, sta prafuita una din cele mai la
indemana, mai sigure si mai eficiente dintre ele: purificatorul de aer demontat acum cativa
ani! Si nu in ultimul rand, cea mai ieftina, fiind o resursa care exista!



Asadar, nu mai creditati pseudostiinta din noianul de lampi
UV, de la portabile pana la cele  cu “dubla sterilizare” doar
pentru ca sunt doua lampi infipte intr-un soclu
(apropo...Viruskiller-ul nostru are 16 lampi UV...Oare cum
s-o putea numi?), de purificatoare de aer “mici dar
puternice” sau simple generatoare de ozon cu “tehnologii
spatiale” (si aici un apropo...nu va jucati cu ozonul pentru
ca este un gaz toxic!).

Cautati-le in pod sau prin magazii, stergeti-le de praf, curatati-le si spalati-le
filtrele electrostatice si puneti-le sa munceasca din nou, pentru siguranta

dumneavoastra si a clientilor dumneavoastra. 

Tot ce trebuie sa faceti este sa va revizuiti relatia cu un echipament 
care v-a slujit eficient cativa ani buni!
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Si daca vreti sa le faceti ma intai o revizie*, trimiteti-le la noi. 
Le stim prea bine ca sa nu le putem face sa functioneze din nou impecabil. 

*Le putem face chiar si un upgrade ca sa fie si mai eficiente impotriva virusului, dar asta este secretul nostru si
despre asta vorbim in privat :)

Pentru nostalgicii care din diverse motive nu le mai au, si nu numai lor, aflati ca
vedeta asta este inca in oferta noastra!
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