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Itho Daalderop 
PureBlue PB 250S

PureBlue: geef schone lucht de ruimte

Itho Daalderop lanceert PureBlue; een nieuwe oplossing om schone 

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

ruimte en werkt op basis van ionisatie, waarbij geladen deeltjes 

vervuiling aantrekken en worden afgevangen door een collector. Met 

een PureBlue standalone unit bieden wij een techniek om ook de 

kleinste (schadelijkste) fijnstofdeeltjes uit de lucht te verwijderen 

en op te vangen. Effectief én efficiënt; slimme techniek toegepast 

in ziekenhuizen nu ook toepasbaar in een woning. Met PureBlue 

in combinatie met goede ventilatie bieden en garanderen wij het 

ultieme leefklimaat.

Toepassing en omschrijving

De PB 250S is een los staand luchtzuiveringstoestel, gebaseerd 

op een unieke en gepatenteerde technologie. Met deze unieke 

technologie kunnen zelfs de kleinste onzuiverheden zoals virussen, 

bacteriën, prionen, gistsporen, dierlijk stof en roet, afkomstig van 

het verkeer, uit de lucht gefilterd worden. Dit worden ultra-fijne 

partikels genoemd die worden erkend als de veroorzaker van 

gezondheidsrisico’s, aangezien ze gemakkelijk via de luchtwegen 

tot in de bloedcirculatie doordringen. 

Een conventioneel filter 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.

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

vaatziekten, kanker en zelfs voortijdige dood. PureBlue maakt geen 

gebruik van vochtabsorberende vezelfilters 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). 

Testen van onafhankelijke partijen zoals TNO, 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. PureBlue 

technologie is tevens bijzonder effectief in het verwijderen van 

ultrafijne- en nanodeeltjes.

Door de PB 250S verwijdert u schadelijk fijnstof, bacteriën, pollen 

en schimmels in de ruimte en limiteert u de mogelijkheid dat het 

uiteindelijk in de longen komt. 

Kenmerken

 − Zeer hoge CADR (Clean Air Delivery Rate)

 − Optimale fijnstof filtratie, ook voor virussen en allergenen

 − Te plaatsen in iedere ruimte

 − Energiebesparing door lage drukval

 − Verhoogde Indoor Air Quality (IAQ)]

 − Geen risico op schimmelgroei en schimmels zoals in textiel/

papier filters 

 − Makkelijk uit te breiden met extra collector of extra actief kool 

collector



Plaatsingsmogelijkheden en 
ruimtedoorspoeling

inside

PureBlue

Goed

Fout

De buisvormige PB 250S is speciaal ontworpen om de ruimte zo 

volledig mogelijk te doorspoelen en dient op een hoge locatie 

zoals een kast of dressoir geplaatst te worden om obstakels in de 

luchtcirculatie te voorkomen. Daarmee wordt de ruimtedoor spoeling 

maximaal benut. 

De aanzuig- en blaaszijde dienen vrij van obstakels te zijn. Aan de 

andere zijkanten kunnen voorwerpen als bloempot of boeken gezet 

worden.

30 cm 
vrije 
ruimte

30 cm 
vrije 
ruimte

Voor een goede effectiviteit dient de capaciteit van de PB 250S in 

een ruimte minimaal 4x zo hoog als de ventilatiehoeveelheid te 

zijn. In de praktijk is de PB 250S daarmee ruim voldoende voor een 

woon- of slaapkamer.

Leveringsprogramma:

Artikelnummer Zoeknaam Omschrijving

63-00006 PB 250S Stand alone luchtzuiveringsunit 

64-00001 C PB 250S Collector

64-00002 AKF PB 250S Actief Kool filter

Specificaties

Afmetingen 250 x 320 x 530 mm

Geschikt voor een ruimte van < 50 m2

Gewicht 10 Kg

Capaciteit (2 standen) 152-254 m3/h

Opgenomen vermogen 13-20 W

Geluid 40-49 dB

Aantal collectoren standaard 1 st

Efficiency (stand 1 - stand 2) 99-97%*

Voedingsaansluiting 230 V 50 Hz

Kabellengte 3 m (Ral 9003)

Garantie 2 jaar all in, 5 jaar na registratie

Optioneel 1 extra collector of actief kool filter**

*metingen gebaseerd op NEN 1822 en NEN 779

** een extra collector verdubbelt de tijd tot vervanging.
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Itho 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
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