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Itho Daalderop 
PureBlue PB600I® 

Toepassing
 
Itho Daalderop lanceert PureBlue; een nieuwe oplossing om schone 

lucht nu echt de ruimte te geven. PureBlue zuivert een gehele 

ruimte of huis en werkt op basis van ionisatie, waarbij geladen 

deeltjes vervuiling aantrekken en worden afgevangen door een 

collector. Met een PureBlue Induct of standalone unit bieden wij een 

techniek om ook de kleinste (schadelijkste) fi jnstofdeeltjes uit de 

lucht te verwijderen en op te vangen. Effectief én effi ciënt; slimme 

techniek die naast de utiliteit nu ook kan worden toegepast in de 

woningbouw en op scholen. Met PureBlue in combinatie met goede 

ventilatie bieden en garanderen wij het ultieme leefklimaat.

Toepassing en omschrijving

De PB600I® is een luchtzuiveringstoestel, gebaseerd op een unieke 

en gepatenteerde technologie. Met deze unieke technologie kunnen 

zelfs de kleinste onzuiverheden zoals virussen, bacteriën, dierlijk 

stof en roet, afkomstig van het verkeer, uit de lucht gefi lterd 

worden. Dit worden ultra-fi jne partikels genoemd die worden 

erkend als de veroorzaker van gezondheidsrisico’s, aangezien ze 

gemakkelijk via de luchtwegen tot in de bloedcirculatie doordringen. 

Fijne partikels zijn in veel gevallen de oorzaak van hart- en

vaatziekten en levensbedreigende ziekten. PureBlue luchtreinigers 

maken geen gebruik van vochtabsorberende vezelfi lters die

een groeimedium voor microben vormen. De technologie is 

optioneel uitgerust met collectormateriaal om gas te verwijderen, 

zoals ozon en giftige gassen uit industrie, verkeer en veeteelt (actief 

kool collector).

Een conventioneel fi lter laat juist de gevaarlijkste deeltjes door: 

die passen namelijk door de mazen. PureBlue ionisatie zorgt dat elk 

formaat deeltje gevangen kan worden met de collector. Bovendien 

kan een collector niet verstoppen door zijn grote doorlaten. 

Testen van onafhankelijke partijen zoals TNO,TU Delft, VITO en 

ECN tonen aan dat de Pureblue technologie zeer effectief alle 

atmos ferische deeltjes tussen 0.3 en 10 micron uit de lucht 

verwijdert. De Pureblue technologie is tevens bijzonder effectief 

in het verwijderen van ultrafi jne- en nanodeeltjes.

Door de toevoeging van de PB600I®  in uw ventilatiesysteem 

voorkomt u dat schadelijk fi jnstof, bacteriën, pollen en schimmels 

in uw woning terecht komen en een gezondheidsrisico kunnen 

vormen.



Specificaties

Artikelnummer 63-00004

Lengte x breedte  x hoogte 902 x 374 x 348 mm

Aansluitingen 2 x 225 mm inwendig

Gewicht 14 Kg

Maximale capaciteit < 600 m3/h

Maximaal opgenomen vermogen 14 W

Aantal collectoren standaard 2 st

Effi ciency van gezuiverde lucht na PB600I® > 99%

Drukval 15 Pa

Voedingsaansluiting 230 V 50 Hz

Kabellengte 3 m (Ral 9003)

Garantie 2 jaar all inn, 5 jaar na registratie

Optioneel 1 extra collector (totaal 3 st.) 1 extra collector

1 extra actief kool fi lter

Plaatsingsmogelijkheden

De PB600I® is te plaatsen in iedere WTW installatie ongeacht het fabricaat van de WTW unit. De PB600I® dient gemonteerd te 

worden in het toevoerkanaal naar de woning, na de WTW, en betreft een standalone apparaat (communiceert niet met de WTW) 

met een eigen 230 volt voeding. 

De collectorbox kan evt. elders separaat in het leidingwerk geplaatst worden mocht er te weinig ruimte, 

of deze onvoldoende bereikbaar, zijn in de WTW installatie.
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Afmetingen

Belangrijke pluspunten

 − Zeer hoge CADR (Clean Air Delivery Rate)

 − Te plaatsen in iedere WTW installatie

 − Optimale fijnstoffiltratie, ook voor virussen en allergenen

 − Collectoren hebben zeer lage drukval en raken niet verstopt

 − Verhoogde Indoor Air Quality (IAQ)

 − Collectorbox is seperaat te plaatsen

 − Makkelijk uit te breiden met extra collector of extra actief kool filter
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39Itho Daalderop

Admiraal de Ruyterstraat 2

3115 HB Schiedam

E info@ithodaalderop.nl

I www.ithodaalderop.nl

Raadpleeg uw installateur 

bij vragen. Is de installateur 

niet bekend, kijk s.v.p. op 

www.ithodaalderop.nl/dealerlocater


