
For the best indoor air quality

PURE INDUCT



Tvoríme príjemné prostredie a zároveň šetríme energiu 24 hodín denne,  

365 dní v roku.



Znečistené ovzdušie je problém, ktorému
čelíme všetci. Znečisťujúce častice
nachádzajúce sa v ovzduší majú rôznu
veľkosť. Čím sú častice menšie, tým hlbšie
prenikajú do tela.

Každý deň sa nadýchneme viac ako 25 000
krát. Pre naše zdravie je veľmi dôležité, aby
bola kvalita vzduchu čo najvyššia.
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Technici z Brinku vyvinuli jedinečné
zariadenie Pure Induct. Vďaka
potrubnej čističke vzduchu vetrací
systém eliminuje aj najmenšie častice.
Váš domov je vetraný 24 hodín denne
7 dní v týždni kvalitným a najčistejším
vzduchom.



Proces ionizácie koaguluje 
kontaminanty vo vzduchu na väčšie 
častice, ktoré sa potom zachytia 
filtrom.

Pure Induct sa 
inštaluje do 
prívodného potrubia 
vášho vetracieho 
systému.



• Čistejší vzduch pre naše zdravie

• Filtruje najmenšie častice jemného prachu

• Plne automatická prevádzka

• Účinnejšie ako HEPA filter 

• Kvalitná nízkoenergetická ventilácia s 
rekuperáciou tepla (HRV)
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PURE INDUCT
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Testovanie podľa TÜV č.: TR-KKL-2020-053-S1

Výsledky meraní

Parameter Výsledok

Frakcia častíc 0.3 - 7.0 μm 99.94%

Spóry plesní ≤ 100 μm 97%

Baktérie ≤ 100 μm 98%



FILTER

Kód 351003

Rozmery (VxŠxH) 349 x 349 x 50 mm

PURE INDUCT

Kód 351000

Rozmery (VxŠxH) 361 x 765 x 393 mm 

Pripojenie potrubia
(pomocou reduktorov)

Ø 125 - Ø  250 mm

Maximálny objem 
vzduchu

Max. 600 m3/h

Tlakové straty 20 Pa pri 250 m3/h

Napätie 230 V/ 50 - 60 Hz




