
 

 

 

Oczyszczacz powietrza z jonizacją i ozonem 
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Zasada działania jonicznego oczyszczacza powietrza 

Jony powstają w wyniku zderzania się elektronów i cząsteczek w powietrzu (w 

większości? cząsteczek tlenu). Jony o ładunku ujemnym nazywają się anionami. 

Ponieważ w pobliżu wodospadów lub w czasie burzy, kiedy dochodzi do 

wyładowań elektrostatycznych, czy też w wyniku fotosyntezy zachodzącej w 

roślinach itp. powstaje duża ilość anionów, powietrze po burzy, w lesie oraz koło 

wodospadu jest zwykle czyste i świeże. Dzięki zastosowaniu technologii 

elektrostatycznej jonizacji o wysokim napięciu oczyszczacz joniczny wytwarza 

aniony. 

 

Magiczne działanie jonów ujemnych. 

1. Likwidacja dymu i kurzu. Reakcja między anionami oraz pozytywnie 

naładowanymi cząsteczkami kurzu w naturalny sposób oczyszcza powietrze z 

tego zanieczyszczenia. 

2. Dezynfekcja: W procesie wytwarzania anionów przez generator powstaje 

również niewielka ilość ozonu. W połączeniu z anionami łatwo absorbuje on 

różnego rodzaju bakterie, powoduje strukturalne i energetyczne zmiany tych 

drobnoustrojów, a w efekcie ich rozpad. 

3. Produkcja reaktywnych form tlenu: Aniony mają zdolność efektywnej aktywacji 

cząsteczek tlenu w powietrzu, dzięki czemu łatwiej jest nam go wchłonąć podczas 

oddychania, co pozwala, między innymi, uniknąć chorób wywoływanych przez 

urządzenia klimatyzacyjne. 

4. Poprawa funkcjonowania płuc: Gdy wraz z tlenem wchłaniamy również aniony, 

pojemność wdechowa płuc zwiększa się o 20%, a tempo wymiany dwutlenku 

węgla o 15%. 

5. Poprawa metabolizmu: Następuje aktywacja enzymów w ludzkim ciele, co 

usprawnia metabolizm. 

6. Wzmocnienie odporności: Poprawia się zdolność organizmu do reagowania na 

czynniki wywołujące infekcje. Aktywują się również funkcje śródbłonka, co 

zwiększa naszą odporność. 

7. Poprawa jakości snu: Pozytywny wpływ anionów sprawia, że czujemy się 

odświeżeni, dzięki czemu zwiększa się jakość snu oraz efektywność pracy. 

8. Ochrona ludzkiego ciała przed polem magnetycznym wysokiego napięcia: 

Warstwa ochronna anionów neutralizuje pole magnetyczne wytwarzane przez 

telewizory i komputery, co redukuje szkodliwy wpływ tych odbiorników na nasze 

zdrowie. Jednocześnie zmniejsza się osadzanie kurzu na urządzeniach 

elektronicznych. 

 

 



 

 

 

Budowa urządzenia 

 

1. Włącznik   2. Lampka Kontrolna   3. Korpus maszyny  4. Obszar uwalniania 

anionów  

 

Parametry produktu: 

 

 

Model produktu N1668 

Napięcie znamionowe 230V/50Hz 

Zużycie energii elektrycznej 1.8W 

Waga produktu 0,24 kg 

Wymiary produktu 11 x 7.5 x 6 cm 

Oczyszczana powierzchnia do 15 m2 

Ilość uwalnianych anionów 6800 mg/h 

Przydatność do użycia 3-5 lat 

Wtyczka Napięcie średnie 

 

 

 



 

 

 

Cechy produktu 

1. Wygląda modnie i estetycznie, dzięki czemu ozdobi wnętrze twojego domu. 

2.Kładzie kres biernemu paleniu, usuwa kurz, pyłki kwiatowe oraz cząsteczki 

wdychalne.  

3. Jest energooszczędny, dlatego możesz cieszyć się powietrzem tak świeżym 

jak w lesie czy w pobliżu wodospadu, a to wszystko dzięki technologii 

pochłaniającej tylko 2 minuty dziennie. 

4. Wmontowana lampka sprawia, że używanie produktu jest wygodne również w 

nocy. 

5. Jest łatwy w użyciu. Wystarczy tylko podłączyć do prądu i nacisnąć włącznik. 

 

 

Wytyczne dotyczące bezpieczeństwa 

 

1. Produkt cechuje prosty design, niewielki rozmiar i łatwość użycia. Nie trzeba 

rozmontowywać urządzenia w celach konserwacyjnych. Produkt może być 

rozmontowywany przez osoby nieposiadające uprawnień. 

2. W urządzeniu zastosowano technologię elektrostatycznej jonizacji o wysokim 

napięciu, co przy dłuższym używaniu może skutkować wystąpieniem zjawisk 

elektryczności statycznej. Pomimo że zjawiska te nie wyrządzają szkód w 

organizmie człowieka, prosimy nie dotykać miejsca uwalniania anionów,  

3. Zobojętnianie ładunków zachodzące pomiędzy anionami a cząsteczkami 

kurzu, dymu papierosowego, cząsteczkami wdychalnymi itp. oraz strącanie 

powodują większe nagromadzenie kurzu na podłodze w pomieszczeniu, w którym 

produkt jest używany po raz pierwszy. Najwięcej będzie go w pobliżu otworu 

uwalniania anionów. Osad z kurzu można usunąć miękką, mokrą ścierką. 

Zabronione jest wycieranie urządzenia szorstkimi przedmiotami, ponieważ może 

to spowodować uszkodzenie powierzchni i pogorszenie wyglądu produktu. 

 

Wpływ zanieczyszczonego powietrza 

Wiele osób nie dostrzega zagrożeń związanych z codziennym wdychaniem 

zanieczyszczonego powietrza. Większość ludzi mieszkających w miastach nie 

zdaje sobie sprawy z roli, jakie otaczające ich powietrze odgrywa w dysfunkcjach 

ludzkiego ciała. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Jak podają wyniki wielu badań przeprowadzonych przez amerykańską agencję 

ds. ochrony środowiska i Kanadyjski Urząd Zdrowia, 68% wszystkich chorób 

człowieka ma związek z zanieczyszczeniem powietrza. 

Światowa Organizacja zdrowia potwierdziła, że poziom zanieczyszczenia 

powietrza w pomieszczeniach zamkniętych jest 5 krotnie wyższy niż na zewnątrz 

(po pierwsze dla tego, że w pomieszczeniach gromadzi się kurz i dym, po drugie 

– ozdoby i meble emitują trujący gaz). 

Człowiek wdycha dziennie 15 metrów sześciennych powietrza, co równa się 

20kg. Współcześnie ludzie zwracają jednak 10 razy większą uwagę na czystość 

wody niż na jakość powietrza. 

Wirusy znajdujące się w powietrzu są głównym źródłem wielu chorób zakaźnych. 

Kurz i dym zawierający metale ciężkie są najważniejszymi czynnikami 

chorobotwórczymi raka płuc, nerek, układu limfatycznego itd. Formaldehyd, 

benzen i inne związki chemiczne zawarte w powietrzu stanowią podstawową 

przyczynę białaczki, nowotworów nosa, mózgu oraz śmiertelnych malformacji.   

 

Dystrybucja anionów w różnych miejscach i wpływ tych miejsc na zdrowie 

człowieka 

Miejsce Stężenie anionów  

(na cm3) 

Wpływ na zdrowie człowieka 

Las i wodospad 100000 – 500000 Mają naturalne właściwości uzdrawiające. 

Dezynfekują i ograniczają 

rozprzestrzenianie się chorób. 

Wzmacniają odporność i zdolność 

zwalczania infekcji bakteryjnych. 

Podtrzymuje podstawowy stan zdrowia. 

Powoduje bóle głowy, bezsenność itp. 

 

Powodują choroby związane z klimatyzacją. 

 

Mają naturalną zdolność leczenia, 

sprawiają, że człowiek czuje się pełen 

energii, jest wolny od bakterii oraz żyje 

długo i w zdrowiu. 

Wysokie góry i tereny 

nadmorskie 

50000 – 100000 

Przedmieścia i pola 5000 – 50000 

Park w mieście 1000 – 2000 

Zamknięty teren 

mieszkalny w mieście 

40 – 50 

Klimatyzowane 

pomieszczenie i 

zamknięty samochód 

0 – 25 

Oczyszczacz 

Powietrza YLF 

1 milion do 3 

milionów 

 

 

 

Designed in Poland  

Made in P.R.C.   

Importer:  

BIG5 Krzysztof Czurczak  

ul. Wysockiego 41/6  

42-218 Częstochowa 

NIP: 6861576041 

www.cronos.com.pl 


