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MADE IN ITALY

  JONIX duct NON THERMAL PLASMA TECHNOLOGY



DISPOZITIVE PENTRU IGIENIZAREA AERULUI ȘI SUPRAFEȚELOR INTERNE ALE CONDUCTELOR DE AER

În interiorul sistemelor de distribuție a aerului se dezvoltă poluanți 
chimici și bacterieni care sunt transportați de fluxul de aer în încăperi.
JONIX  duct cu tehnologia avansată cu plasmă rece elimină bacteriile, 
mucegaiurile, virusurile, poluanții chimici, VOC și mirosurile, asigurând 
decontaminarea bacteriană a suprafețelor interne ale conductelor și a 
aerului care trece prin ele.
Dispozitivele sunt ușor de instalat, folosind racordurile furnizate.

Diferitele modele disponibile (4 versiuni cu puteri diferite) pot fi montate în grupuri de aparate de același tip sau 
combinate în funcție de volumul de aer care trebuie tratat.

TEHNOLOGIA NTP
(NON THERMAL-PLASMA)

Prin termenul plasmă se indică un amestec de gaze ionizate format dintr-un număr foarte mare de particule încăr-
cate electric, cum ar fi ioni sau electroni, radicali liberi, ROS, molecule și de asemenea atomi neutri.
Ionizarea unui atom are loc atunci când un electron dobândește suficientă energie pentru a învinge forțele de at-
racție ale nucleului atomului. Când acest rezultat se obține prin procese care generează o plasmă în care tempera-
tura ionilor și atomilor neutri este semnificativ mai mică decât cea a electronilor, vorbim despre plasmă rece sau 
Non-Thermal Plasma (NTP).
Plasma rece emite lumină cu lungime de undă atât în partea  de spectru vizibil cât și în partea de spectru ultravio-
let. Pe lângă emisia de radiații UV, o proprietate importantă a plasmei la temperatură scăzută este prezența unor 
electroni cu energie mare, puternic reactivi, care generează numeroase procese chimice și fizice cum ar fi oxidarea, 
excitarea atomilor și moleculelor, producția de radicali liberi și a altor particule reactive. Plasma se poate genera 
artificial furnizând unui gaz o energie suficient de mare, aplicând adică energie unui gaz astfel încât să se reorga-
nizeze structura electronică ale speciilor (atomi, molecule) și să se producă specii excitate și ioni. Unul din modurile 
cele mai comune de a crea în mod artificial și a menține plasma este printr-o descărcare electrică într-un gaz. În 
tehnologia JONIX NTP, sunt utilizate așa numitele descărcări non termice prin metoda barierei dielectrice. Potențial-
itățile de ionizare și densitatea speciilor încărcate generate de plasma cu descărcare electrică cu barieră (DBD) sunt 
mai mari față de cele prezente în plasma non termică generată prin alte sisteme.
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Caracteristicile cele mai importante ale dispozitivului JONIX duct sunt:
•   Înaltă eficiență: reducerea încărcăturii microbiene și a compușilor organici volatili cu până la 99% față de 
concentrația lor inițială;
•   Consum redus de energie: de la 20 la 40 VA;
•   Puternică acțiune de dezodorizare: elimină mirosurile din aerului în tranzit;
•   Proces natural: nu foloseste si nu produce substante chimice reziduale

Exemplu de aplicație a
modulului JONIX  duct  pe 
conducta de ventilație.

PANOU DE CONTROL

Modulul     JONIX    duct     este livrat complet cablat 
și necesită numai conectarea la o priză electrică 
standard, 230V/ ~1/ 50Hz

JONIX duct

JONIX   duct    este o unitate de igienizare și decontam-
inare cu tehnologie cu plasmă rece, pentru purificarea 
și decontaminare suprafețelor interne ale conductelor 
de distribuție și a aerului în tranzit.
Este creată pentru a putea fi ușor instalată pe toate 
tipurile de sisteme de conducte în care se dorește pre-
venirea sau eliminarea formării de colonii de bacterii pe 
suprafețele conductelor și a celor aeropurtate.
JONIX duct este simplu și esențial. Pentru un manage-
ment integrat al instalațiilor, controlul și funcțiile pot fi 
gestionate de la distanță.

ECOLOGIC ȘI COMPATIBIL CU PREZENȚA UMANĂ

Niciun produs chimic și impact ambiental zero. Ig-
ienizează aerul și suprafețele în mod continuu, fără 
efecte secundare asupra materialelor. Elimină mirosuri-
le, crescând astfel confortul ambiental. Asigură opera-
torilor igiena aerului după cum prevăd normele privind 
siguranța lucrătorilor.



EFICIENȚĂ

Activitatea biocidă are loc prin oxidarea membranei celulare. Particulele reactive care transportă sarcini electrice, 
dintre care cele mai importante sunt speciile reactive ale oxigenului (de ex. oxigen atomic și ozon), care se concen-
trează pe suprafața membranelor, cauzând distrugerea lor. Dispozitivul este eficient împotriva: bacteriilor gram + și 
-, mucegaiurilor și drojdiilor, virusurilor, endotoxinelor bacteriene, VOC (compuși organici volatili), mirosurilor.
Pe conductele noi, plasma non termică (NTP) împiedică formarea coloniilor de bacterii pe suprafețele interne și 
propagarea contaminărilor prin fluxul de aer în tranzit.
Pe conductele existente, pe care coloniile de bacterii sunt deja dezvoltate, plasma non termică oxidează microor-
ganismele, făcând inerte din punct de vedere microbiologic depunerile de particule pre-existente.
Activitatea biocidă și de neutralizare a substanțelor poluante este măsurabilă după câteva ore de la pornire.

JONIX duct elimină mirosurile de origine organică și chimică, particulele reactive întrerupând legăturile chimice  ale 
substanțelor odorizante și descompunându-le.
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SECTOARE DE APLICARE ȘI CICLURI DE FUNCȚIONARE 

Dispozitivele pot fi instalate pe orice tip de conducte:  PAL, zincate, oțel, pentru con-
ductele textile este necesar un plenum de racord.

Efectele tratamentului JONIX DUCT
asupra microorganismelor aeropurtate

Efectele tratamentului NTP
asupra endotoxinelor aeropurtate (Instalație  RSU)



PROIECTARE ECOLOGICĂ

Eco = Niciun produs chimic
JONIX duct nu utilizează produse chimice și nu generează substanțe reziduale.

Poate fi utilizat în mod continuu chiar și în prezența persoanelor și activităților.
Activitatea sa continuă, pe lângă faptul că igienizează aerul, generează de asemenea o ionizare corectă a aerului 
care asigură un confort ambiental favorabil reducerii stresului la locul de muncă și ajută funcția respiratorie.  Pentru 
a proteja și promova sănătatea la locul de muncă.

INSTALARE UȘOARĂ PE ORICE SISTEM DE CONDUCTE ȘI DIN ORICE MATERIAL

Datorită versatilității lor și  dimensiunilor reduse, în funcție de exigențe, dispozitivele JONIX duct pot fi ușor fixate 
pe orice parte a conductei.
Este suficientă o deschizătură în perete (în poziție orizontală sau verticală) și fixarea dispozitivului cu ajutorul in-
elelor furnizate.

APLICARE PE CONDUCTĂ DE 
AER SUPERIOARĂ

APLICARE PE CONDUCTĂ DE 
AER INFERIOARĂ

APLICARE PE CONDUCTĂ DE 
AER VERTICALĂ

Exemplu de fixare a modulului
JONIX duct pe conducta de venti-
lație.



CARACTERISTICI TEHNICE

Model*
JONIX duct 
70MIC2C

JONIX duct 
70MIC4C

JONIX duct 
70MIC2F

JONIX duct 
70MIC4F

Generatoare de plasmă 2 x tip 175 4 x tip 175 2 x tip 520 4 x tip 520

Înlocuire generatoare La fiecare 14000 ore

Întreținere generatoare La fiecare 4000 ore

Sistem de control electric încorporat Situația dispozitivelor poate fi văzută și de la distanță

Capacitate (m3/h) 500 1000 2000 4000

Dimensiuni (mm) 290 x 350 x 200 290 x 350 x 200 290 x 700 x 200 290 x 700 x 200

Greutate (Kg) 4 5 5 6

Tip de alimentare 230 V / ~1 / 50 Hz

Curent max. absorbit (VA) 20 20 20 40

*Diferitele modele pot fi montate în grupuri de aparate de același tip sau combinate în funcție de volumul de aer 
care trebuie tratat.
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MADE IN ITALY 

Proiectat și realizat de tehnicieni specializați în tratamentul aerului.

 

 

 

Marcă de garanție pentru sănătatea și confortul 
traiului în spații închise (UNI EN 16000- UNI EN14 412)

Săli chirurgicale veterinare

Laboratoare
farmaceutice

Sectorul alimentar



e-mail: support@jonixair.com
web: www.jonixair.com

JONIX  srl

Distribuit de SISTEMA

www.sistema.com.ro
office@sistema.com.ro


