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OPRACOWANO OCZYSZCZACZ POWIETRZA W
FORMIE NASZYJNIKA
Zanieczyszczenie powietrza przyczynia się do śmierci nawet ok. 8,8 mln osób rocznie. Dla porównania
palenie odpowiada za nieco ponad 7 mln zgonów. Rośnie więc popularność ﬁltrów powietrza,
w miastach pojawiają się antysmogowe chodniki, ulice czy farby. Powstały także przenośne
oczyszczacze powietrza w formie naszyjników czy bransoletek. Ible Technology stworzyło rozwiązanie
oparte na olbrzymiej ilości ujemnych jonów, które łączą się z zanieczyszczonymi cząsteczkami
i opadają na ziemię.
– Opracowaliśmy rozwiązanie będące oczyszczaczem powietrza przeznaczonym do noszenia na sobie.
Nie jest wyposażone w ﬁltry zewnętrzne, generuje za to olbrzymie ilości skoncentrowanych ujemnych
jonów, które łączą się z cząsteczkami pyłów zawieszonych, takich jak np. PM2,5, czy alergenami. Jony
błyskawicznie łączą się z tymi cząsteczkami, tworząc cięższe cząstki, które następnie spadają na
ziemię. Dzięki temu poprawia się jakość powietrza, które dostaje się do naszych płuc – mówi agencji
Newseria Innowacje Elaine Lin z ible Technology.
Badanie międzynarodowej grupy naukowców pod kierunkiem badaczy z Moguncji, opublikowane w
„European Heart Journal”, wskazuje, że z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera nawet
8,8 mln osób. To więcej niż z powodu palenia tytoniu, które co roku zabija nieco ponad 7 mln ludzi.
Z zanieczyszczeniem powietrza można skutecznie walczyć. W miastach, także w Polsce, pojawiają się
antysmogowe chodniki, farby czy zielone budynki. Coraz popularniejsze są domowe oczyszczacze
powietrza. Na rynku dostępne są też przenośne ﬁltry powietrza, skuteczniejsze niż maski, a przy tym
niewielkie, o kształcie naszyjnika, breloka czy opaski. Ible Technology niedawno zaprezentowało
najmniejsze tego typu urządzenie na świecie.
– Wyglądem przypomina naszyjnik albo spinkę do kołnierza, dzięki czemu znajduje się w streﬁe
oddychania. Zatem gdy w powietrzu pojawią się cząsteczki pyłów zawieszonych lub alergenów, nasze
urządzenie złączy je w większe cząstki, przez co opadną i nie dostaną się do naszych płuc. Gdy
użytkownik się nie przemieszcza, urządzenie działa z ponad 93-proc. skutecznością, natomiast gdy
idzie w normalnym tempie, urządzenie zatrzymuje ponad 70–80 proc. zanieczyszczeń powietrza –
podkreśla Elaine Lin.
Oczyszczacz powietrza od ible Technology wykorzystuje technologię jonizacji do usuwania cząstek
z otaczającego powietrza. Jonizatory emitują 20 mln jonów na centymetr sześcienny, eliminując
cząsteczki, bakterie, pyłki i kurz z otaczającego powietrza. Urządzenie usuwa 99,9 proc. pyłów PM2,5
oraz ponad 90 proc. bakterii i alergenów.
– Normalnie do odﬁltrowania pyłów zawieszonych, jak np. PM2,5, potrzebna jest maska, która
jednocześnie utrudnia oddychanie i sprawia, że powietrze jest wilgotne. Dlatego postanowiliśmy
znaleźć alternatywne rozwiązanie problemu, które umożliwiłoby zachowanie efektywności ﬁltrowania

pyłów zawieszonych i ułatwiło życie alergików – tłumaczy Elaine Lin.
Według International Data Corporation światowy rynek urządzeń do noszenia w 2019 roku miał
wynieść 198,5 mln sztuk. Ible Technology sprzedało dotychczas 100 tys. egzemplarzy swojego
oczyszczacza powietrza. (Newseria)

