
Metody filtracji
powietrza



HEPA to rodzaj filtra mechanicznego, który ma 
szeroką gamę skuteczności i jakości, w zale-
żności od producenta i oceny poszczególnych 
filtrów. 

Zostały zaprojektowane do usuwania 99,97% 
cząstek o średnicy 0,3 mikrona w powietrzu 
poprzez uwięzienie ich w sieci włókien i mogą 
wychwytywać większość większych zanie-
czyszczeń powietrza i niektóre mniejsze 
zaniczyszczenia, w zależności od pojedynczego 
filtra. 

Są skuteczne w usuwaniu kurzu, sierści zwier-
ząt i niektórych części dymu tytoniowego 
i dymu drzewnego, ale nie usuwają unoszących 
się w powietrzu chemikaliów. 

Ponadto duże cząsteczki kurzu i łupieżu uwię-
zione we włóknach mogą służyć jako pokarm 
dla bakterii, więc w połączeniu z wilgocią 
bakterie mogą rosnąć w kurzu zbieranym przez 
filtry HEPA. 

Endospory wytwarzane przez niektóre bakte-
rie, takie jak B. anthracis (czynnik wywołujący 
wąglika) są niezwykle wytrzymałe i mogą 
przetrwać w filtrach HEPA przez dłuższy czas. 

Niektóre filtry HEPA są wyposażone w środki 
przeciwbakteryjne, takie jak srebrna powłoka, 
która pomaga zapobiegać rozwojowi zarazków 
w materiale filtrującym. 

Główną słabością filtrów HEPA jest to, że bez 
konsekwentnej wymiany filtra może on stać się 
pożywką dla bakterii, które ostatecznie przeni-
kną do filtra HEPA i wrócą do domu.

HEPA
Wszystkie produkty
wyposażone są, w wysokiej
jakości filtry HEPA.



Węglowe filtry powietrza wykorzystują węgiel 
aktywny do usuwania zanieczyszczeń i LZO z 
powietrza, zatrzymując zanieczyszczenia cząs-
teczkowe na złożu węgla drzewnego, które jest 
cyklicznie usuwane. 

Jednak nie są one w stanie usunąć większych 
cząstek, takich jak pleśń, kurz lub pyłki, a 
ponieważ złoże węgla wymaga częstej wymia-
ny, istnieje niebezpieczeństwo odgazowania 
lotnych zanieczyszczeń z powrotem do 
środowiska, jeśli filtr jest zbyt nasycony. 

Ponadto, ponieważ węgiel jest pożywieniem 
dla niektórych bakterii, a jego porowata natura 
zapewnia im miejsce do wzrostu, filtry z 
węglem aktywnym mogą w rzeczywistości stać 
się korzystnym środowiskiem dla niektórych 
mikroorganizmów, takich jak E. coli, które 
stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia osób 
w ich pobliżu. [1]

Generatory ozonu oczyszczają i odświeżają 
powietrze za pomocą ozonu (O3), który jest 
niestabilną cząsteczką - co oznacza, że będzie 
reagował ze wszystkim, co napotka. 

Chociaż jest zdolny do zabijania drobnoustro-
jów, bakterii i wirusów, jest również szkodliwy 
dla nas. Oznacza to również, że może mieć 
niekorzystny wpływ na zdrowie, nasilając prob-
lemy z oddychaniem. Wśród najczęściej opisy-
wanych problemów zdrowotnych wymienia się 
podrażnienie śluzówki oczu i górnych dróg 
układu oddechowego, a także uczucie zmęcze-
nia i jego konsekwencje (bóle głowy, złe samo-
poczucie, kłopoty z koncentracją) [2]
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Oczyszczacze powietrza z jonizatorem wyko-
rzystują ładunek elektromagnetyczny do do-
dawania lub usuwania elektronów z tlenu 
w celu utworzenia jonów tlenu.

Jony te wiążą się z cząsteczkami w powietrzu 
i działają niezwykle bakteriobójczo. Jednak to 
zjonizowane powietrze może być szkodliwe dla 
naszych płuc i może tworzyć ozon, co ostatec-
znie może prowadzić do problemów z oddy-
chaniem.

Oczyszczacze powietrza oparte na heteroge-
nicznym utlenianiu fotokatalitycznym (PCO) 
wykorzystują fotokatalizatory pod wpływem 
światła UV lub światła słonecznego. 

Dzięki tej metodzie technologie PCO mają na 
celu usuwanie zanieczyszczeń gazowych i nisz-
czenie mikroorganizmów poprzez przyspiesza-
nie ich rozkładu.

PECO (Photo Electrochemical Oxidation) to 
utlenianie fotoelektrochemiczne - technologia 
wykorzystująca filtry pokryte nanotechnologią 
niszczącą zanieczyszczenia, rewolucyjne pode-
jście, które można znaleźć w oczyszczaczu 
powietrza Molekule. 

Technologia PECO niszczy lotne związki organ-
iczne, ozon i pływające cząsteczki biologiczne, 
takie jak bakterie, wirusy i zarodniki pleśni. 

Niebezpieczne substancje są niszczone w pro-
cesie wykorzystującym wolne rodniki, które 
chemicznie zmieniają zanieczyszczenia na pozi-
omie molekularnym, przekształcając je w be-
zpieczne gazy, takie jak dwutlenek węgla i para 
wodna. 

Niezwykle wytrzymałe przetrwalniki, które 
opisaliśmy wcześniej, również nie pasują do 
PECO, a wyniki niezależnych laboratoriów 
wskazują, że PECO zmniejsza stężenie mikroor-
ganizmów o 99,99%.
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Promieniowanie ultrafioletowe typu C 
(UVC) z zakresu 250–280 nm [3], jest 
szczególnie skuteczne do unicestwiania 
lub dezaktywacji różnego rodzaju mikroor-
ganizmów, takich jak: bakterie, wirusy, 
grzyby, inne patogeny. Działanie to nazywa 
się bakteriobójczym, choć odnosi się do 
wszystkich ww. mikroorganizmów (nazy-
wanych dalej również patogenami). Każdy 
z mikroorganizmów posiada swój kod gene-
tyczny, który jest zapisany w kwasie dezok-
syrybonukleinowym (DNA). Mechanizm 
bakteriobójczy polega na absorbowaniu 
przez DNA energii promieniowania UVC, 
które wzbudzając reakcje fotochemiczne, 
powoduje zniszczenie zapisu genetycznego – 
tym samym zostaje zahamowany proces pod-
ziału komórek oraz ustają inne funkcje meta-
boliczne. Jest to równoznaczne z utratą zdol-
ności reprodukcji i następuje dezaktywacja 
patogenu, który przestaje stanowić zagrożenie 
dla człowieka [4].

Najbardziej podatne na działanie promieniowa-
nia UVC są bakterie i wirusy, trochę mniej 
drożdże, a najmniej pleśnie.
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Stopy miedzi posiadają naturalne właściwości 
zabijające szeroką gamę mikroorganizmów. Ich 
stosowanie może być korzystne dla sektora 
zdrowia publicznego i placówek medycznych 
przyjmujących pacjentów szczególnie wrażli-
wych na działanie drobnoustrojów. Z tego 
względu na całym świecie przeprowadzano 
i nadal prowadzi się wiele badań mających do-
wieść skuteczności miedzi w zabijaniu bakterii 
z enterokrwotocznego szczepu pałeczki okrę-
żnicy, gronkowców (w tym opornych na 
metycylinę), Clostridium difficile, a także 
wirusa grypy typu A, adenowirusów i grzybów.

Dużą część tych prób przeprowadza się na 
Uniwersytecie Southampton i Uniwersytecie 
Northumbria (Wielka Brytania), Uniwersytecie 
Stellenbosch (RPA), Uniwersytecie Punjab 
(Indie), Universidad de Chile (Chile), Uniwersy-
tecie Kitasato (Japonia), Instituto do Mar 

i Uniwersytecie w Coimbrze (Portugalia), 
Uniwersytecie w Nebrasce 

i Arizona State University 
(USA)

Urządzenia
z seri Qair wyposażone są,
w podwójne filtry miedziane.
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