
EKOion, iç ortam havasını etkili bir 
şekilde iyonlaştıran ve temizleyen 
iyonizasyon ekipmanı geliştirmiş-
tir.
Bir korona deşarjı ile elektron 
tüpü, çevreleyen havanın oksijen 
moleküllerini iyonize eden elek-
tronları serbest bırakır, böylece 
negatif yüklü oksijen iyonları ha-
line gelirler. Oksijen iyonlarının 
sayısı tüpün uzunluğu, voltajı ve 
tüp üzerindeki hava hızına göre 
değişir.
Ürünlerimizle havayı partiküller-
den, bakterilerden ve virüsler-
den arındırır ve kokuları nötralize 
edersiniz, aynı zamanda refahını-
za katkıda bulunurken enerji ma-
liyetlerinizi düşürme fırsatına da 
sahip olursunuz.
EKOion ürünleri ile, soğuk dış ort-
am havası ile değiştirmek zorun-
da kalmadan odadaki havayı te-
mizliyoruz. Teknolojimiz ile aşırı 
havalandırma ihtiyacı ortadan 
kalkar.
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Fiskhamnsgatan 8E
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bestallning@ekoion.se
www.ekoion.se

Ölçü 470 x 160 x 140 mm

Ağırlık 3,7 kg

Oda boyutu 18 - 25 m²

Güç Gereksinimleri 30 W

Elektron tüpü Typ-E

Hava akımı 150 m³/s

Çoğu kanalizasyon pompa çukurunun ve kanali-
zasyon pompa evinin içindeki ve etrafındaki çalışma 
ortamı, ulaşabileceğiniz en kötüler arasındadır. Ek 
olarak, bunlar genellikle nüfuslu bölgelerde veya 
yakınında bulunurlar ve genellikle kokularıyla çevrel-
erini rahatsız ederler.

EKOion’un Pompa Çukuru Ünitesi Model 2-E-V, çok 
zorlu koşullara sahip alanlar için geliştirilmiştir ve 
kokular etkin bir şekilde ortadan kaldırılır.

Havuz boşluğuna düşük akışlı çok yüksek konsantra-
syonda oksijen iyonları üflenerek, kanalizasyon koku-
ları, bakteriler ve oluştukları hidrojen sülfür ortadan 
kaldırılır. Pompa çukurunda en kötü olduğu yerde 
havanın doğal olarak arındırılmasıyla pompa gö-
vdesinde kabul edilebilir bir çalışma ortamı yaratılır, 
elektronik ekipmanda ve çelik aksamlarda korozyon 
sorunları önlenirken dış ortam kokusuz hale gelir.

EKOion’un iyonizasyon ekipmanı, zararlı maddeleri 
ve kötü kokuları azaltır. Kimyasal gibi diğer saflaştır-
ma yöntemlerine göre oldukça uygun maliyetli bir 
çözümdür.

Kanalizasyon gibi KOKUSU OLMAYAN bir kanali-
zasyon arıtma tesisi hayal edin.

Pompa Çukuru Ünitesi 2-E-V

İyonizasyon üniteleri bir yıllık işletme garantisiyle satılır. Garantili işlevi 
sürdürmek için, elektron tüpü yakl. 8500 çalışma saati veya iki yıl. İy-
onizasyon borularını değiştirirken, fanın önünde bulunan tedarik edilen 
filtrenin de temizlenmesi önerilir.

EKOion elektron tüpü% 100 geri dönüştürülebilir. Yeni boruları yedek parça 
olarak sipariş ederken, değiştirilen borular avantajlı bir şekilde, ayrıştıran ve 
geri dönüştüren EKOion’a geri gönderilir. Satıcınızdan iade nakliye makbuzu 
istemekten çekinmeyin.



EKOion, iç ortam havasını etkili bir 
şekilde iyonlaştıran ve temizleyen 
iyonizasyon ekipmanı geliştirmiş-
tir.
Bir korona deşarjı ile elektron 
tüpü, çevreleyen havanın oksijen 
moleküllerini iyonize eden elek-
tronları serbest bırakır, böylece 
negatif yüklü oksijen iyonları ha-
line gelirler. Oksijen iyonlarının 
sayısı tüpün uzunluğu, voltajı ve 
tüp üzerindeki hava hızına göre 
değişir.
Ürünlerimizle havayı partiküller-
den, bakterilerden ve virüsler-
den arındırır ve kokuları nötralize 
edersiniz, aynı zamanda refahını-
za katkıda bulunurken enerji ma-
liyetlerinizi düşürme fırsatına da 
sahip olursunuz.
EKOion ürünleri ile, soğuk dış ort-
am havası ile değiştirmek zorun-
da kalmadan odadaki havayı te-
mizliyoruz. Teknolojimiz ile aşırı 
havalandırma ihtiyacı ortadan 
kalkar.

daha sağlıklı bir iç mekan iklimi için

EKOion AB
Fiskhamnsgatan 8E
414 58 Gothenburg

Sweden

bestallning@ekoion.se
www.ekoion.se

MKB
Montaj, Kalibrasyon ve Bakım

Asla gerilim açıkken çalışmayın.01!

02 Ünitenin uzun kenarlarındaki dört vidayı sökün. Ardından koruyucu kapağı 
kaldırın.

03 Elektron tüpünü transformatörden çıkarın.

04 Transformatördeki yeni elektron tüpünü vidalayın.

05 Zemin plakasının elektron tüpünün dış ağına iyi temas edip etmediğini kontrol edin.

06 Koruyucu kapağı değiştirin, ardından kapağın uzun kenarlarındaki dört vidayı tekrar 
vidalayın.

07 Fişi prize takın.

08 Transformatördeki gösterge ışığının yandığını kontrol edin.

İyonizasyon tüpünün değiştirilmesi, yılda 1 kez


