
FA 279
Baanbrekende technologie



Hoe werkt ActivePure ® om u en uw gezin te beschermen?

Wanneer microscopisch kleine zuurstof- en watermoleculen in de lucht  de FA 279 binnenkomt, passeren ze door de ActivePure-
honingraatmatrix. 

In de matrix, worden de moleculen omgezet in vriendelijke maar krachtige oxidatiemiddelen. Wanneer ze weer in de lucht worden vrijgegeven, 
zoeken en vernietigen de ActivePure-moleculen vervuilende stoffen, schimmels, en geur veroorzakende bacteriën - zelfs degenen die proberen 
zich te verbergen in moeilijk bereikbare scheuren en spleten.

De FA 279 heeft 2 ionisatienaalden en een speciale antenne waardoor het bereik van ionisatie tot wel 30 m² gaat, wat uniek is en geen ander 
luchtzuivering systeem heeft.

Ionisatie: alle stofdeeltjes in de lucht worden bij elkaar geclusterd en door de zwaartekracht valt het op de grond waardoor je een schone lucht 
creëert. 



Betrouwbaar

Als u op zoek bent naar een betrouwbare moderne 
luchtreiniger, dan is FA 279 uw beste keuze. Hoewel er 
veel hi-tech gadgets op de luchtreinigingsmarkt zijn, 
draagt geen van hen het exclusieve merk "Certified in 
Space" - een uniek teken van Space Foundation 
verleend door NASA. 

Onze ingenieurs hebben met succes het fundamentele 
natuurproces van luchtreiniging nagebootst waardoor 
de FA 279 24 uur per dag kristalheldere lucht kan 
behouden. Wereldwijd bekend als ActivePure-
technologie, combineert het alle processen samen om 
u de allerbeste kwaliteit van luchtreiniging te bieden, 
inclusief eliminatie van stinkende geuren, rook en 
andere onaangename luchtverontreinigende stoffen. 



Geadviseerd door longarts

DCAT-producten zijn uitzonderlijk vanwege actieve lucht wat 
het belangrijkste is in het reinigingsproces. De lucht wordt 
verspreid in de gehele kamer en bereikt zelfs de moeilijkste 
plaatsen en elimineert volledig schadelijke schimmels, 
bacteriën, virussen en allergenen. (ook op oppervlakten). 

Referentie: Dr. J. Westbroek, Pulmonologist Maatschap Friese Longartsen, 
Heerenveen 

"De draagbare unit van DCAT wordt al jaren in onze praktijk gebruikt. We hebben 
talloze voordelen gezien bij de behandeling van astmapatiënten. Het is 
aangetoond dat het effectief is bij patiënten die allergisch zijn voor huisstofmijt. 
RCI-technologie die in slaapvertrekken wordt gebruikt, elimineert 100% 
huisstofmijt binnen 48 uur. 



Functies en specificaties
• Op zichzelf staand, draagbaar, meerdere technologieën, hele thuis / kantoor luchtsysteem

• Kan worden aangesloten op standaard 120VAC-stopcontact

• Instelbare zuiveringsregeling en ventilatorsnelheid

• Verlicht LCD scherm/digitale timer

• Vijf snelheden ventilatorregeling

• Afstandsbediening/ handmatig

• Away modus (snellere luchtzuivering 2, 4, 6 of 8 uur). 

• Dekking: vanaf  23m²  tot 279² 

• Besturing: minimale bediening op het voorpaneel, functie "afwezigheidsmodus" met instelbare digitale timer

• Elektrisch: 100 ~ 240 VAC 50/60 Hz Externe voeding

• Afmetingen:L30cm x B23cm x H30cm

• Gewicht: 7 kg



Kenmerken

filtreren de lucht niet, daarom wordt de lucht niet opnieuw door het apparaat vervuild.

gebruikt RCI technologie om actieve lucht te produceren.

elimineert microbiologische gevaren (virussen, bacteriën, schimmels).

elimineert onaangename geuren.

vermindert allergiesymptomen door allergenen, saprofyten, pollen enz.

verwijdert het probleem van het ontstaan van vervuilde lucht.

het luchtreinigingsproces kan ingesteld worden volgens de behoeften van de  gebruiker.

ze zijn het meest effectief op de markt.

Minimaal geluidsniveau, bijna stille werking

Behoeft weinig onderhoud



Technologie

Belangrijkste - innovatieve actieve RCI-technologie - Krachtige katalytische ionisatie, die is gebaseerd op het creëren van superoxide- en hydroxide-ionen 
door het katalytische effect van straling op foto-ionisatieprocessen van zeldzame metalen en edelmetalen in de hydrofiele laag van de RCI-Cell.

Ionisatie (stofdelen uit de lucht verwijderen), die gericht zijn op de productie van ionen die de luchtverontreinigingen verwijderen door middel van 
elektrostatische neerslag en moleculaire activering van de zuurstof, die licht of elektriciteit gebruikt om gecontroleerde hoeveelheid ozon uit 
zuurstofdeeltjes te creëren dat een versterkend effect heeft op het luchtzuiverende effect

Lucht wordt gezuiverd in elke hoek van de kamer. Dankzij de actieve technologie wordt de lucht niet alleen dicht bij het apparaat gezuiverd, omdat de 
"vriendelijke oxidatiemiddelen die door middel van een ventilator de lucht in word geworpen en zelfs de meest onbereikbare plaatsen in de kamer 
bereikt. Ionisatie bereik: 30 m²

FA 279  maakt ook gebruik van naaldpuntionisatie, pulserende negatieve / positieve ionenveldgenerator, en de gepatenteerde ActivePure-technologie -
bestaande uit een speciaal Uv-licht en een fotokatalysator - waardoor een geavanceerd oxidatieplasma wordt gecreëerd dat verschillende vriendelijke 
oxidatiemiddelen bevat.


