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Jonizator powietrza - w trosce o nasze zdrowie
Alergie, bóle głowy, astma czy migreny są często wynikiem zanieczyszczonego powietrza, w którym żyjemy.
Przed jego złym wpływem nie schowamy się jednak we własnym domu, gdzie mikroklimat psują komputery,
telewizory czy inne urządzenia, bez których trudno sobie wyobrazić dzisiejsze gospodarstwo domowe. Problemy
z zasypianiem czy krótki, niespokojny sen, a także zaburzenia koncentracji to wynik przebywania w
pomieszczeniach, gdzie jakość powietrza często jest nawet gorsza niż na zewnątrz. Rozwiązaniem
poprawiającym zarówno nasz komfort życia, jak i przede wszystkim zdrowie, jest jonizator powietrza.

Sprzęt elektroniczny powoduje, że powietrze zanieczyszczone zostaje przed jony dodatnie, które mają negatywny wpływ na
nasze samopoczucie, sprawiając, że powietrze nie jest takie, jak w naturze. Ponadto unoszą się w nim bakterie i
zanieczyszczenia, pyłki, kurz, wiele alergenów, osłabiających odporność naszego organizmu.

Jonizatory powietrza wytwarzają życiodajne jony ujemne, oczyszczając powietrze z alergenów i zanieczyszczeń, a także
odświeżając je, likwidując przykre zapachy, np. dymu papierosowego.

Jonizatory możemy podzielić na dwie główne grupy, rozróżniając je pod względem wytwarzania jonów ujemnych:

Jonizatory powietrza ulotowe (ostrzowe) to klasyczne jonizatory wytwarzające jony ujemne dzięki wysokiemu napięciu.
Kupując jonizatory klasyczne bezwzględnie należy wybierać tylko urządzenia atestowane. Podczas wytwarzania jonów
ujemnych, jonizator generuje również ozon oraz tlenek azotu, które w dużym stężeniu są bardzo niebezpieczne dla człowieka.
Jonizatory spełniające jednak europejskie normy dotyczące emisji tych gazów, wytwarzają je w śladowych ilościach, które nie
zaszkodzą organizmowi.
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(Sterowanie jonizatorem w najprostszych modelach ogranicza się do funkcji włączania i wyłączania. Te bardziej
zaawansowane mogą się obracać, rozpraszając jony na większą powierzchnię. fot. archiwum)

Na karcie produktu należy więc dokładnie sprawdzić i atesty, i wartość emisji gazów (w przypadku ozonu nie może być
większa niż 0.05 ppm). Renomowani producenci urządzeń dokładnie określają parametry techniczne produktu. Jeżeli wybrane
przez nas urządzenie nie posiada tych informacji, lepiej zrezygnujmy z zakupu.

Klasyczny jonizator to niewielkie urządzenie, które możemy dyskretnie ustawić na półce czy biurku, pamiętając jednak, by
odległość między nimi a np. telewizorem wynosiła min. 1 m. Ważne też, by nie zasłaniać go innym wyposażeniem. Działanie
jonizatora jest bowiem krótkotrwałe - wytwarza on tzw. jony lekkie, które rozładowują się na pierwszej napotkanej
przeszkodzie.

Cena jonizatorów klasycznych mieści się w granicach 200-500 zł (za najprostszy jonizator samochodowy zapłacimy ok. 100).
Jonizator może być również połączony z oczyszczaczem powietrzaczy nawilżaczem powietrza - urządzenia wielofunkcyjne
zwykle są droższe, ich ceny dochodzą do 1000-1500 zł.
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(Jonizator może być jedną z funkcji innych urządzeń, np. nawilżacza powietrza zapewniającego we wnętrzu optymalny dla
naszego zdrowia poziom wilgoci. fot. archiwum)

Drugą grupę stanowią nieco inaczej działające jonizatory termoemisyjne. Wytwarzają one jony dzięki tworzącym się na
rozgrzanym metalu elektronom. Powstają jony ciężkie, większe i dużo bardziej stabilne i wytrzymałe, bez nawet śladowych
ilości ozonu oraz tlenków azotu.

Jonizatory termoemisyjne to urządzenia większe od jonizatorów klasycznych; są to skrzynki o wymiarach 290 x 200 x 110 mm
i ważące ok. 1,3 kg. Jonizatory termoemisyjne kosztują ok. 500 zł.
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(Jony wytwarzane jonizatorach termoemisyjnych przypominają te występujące w naturze, na morzem czy w lasach,
bezpośrednio "wpadające" do naszych płuc. fot. COMLED)

Żywotność urządzenia termoemisyjnego określana jest jako krótsza niż klasycznego (ten drugi może działać nawet do 10 lat).
Decydując się jednak na poszczególny model czy rodzaj jonizatora należy pamiętać o różnicach między jonami lekkimi a
ciężkimi i optymalne rozwiązanie dobrać do naszych potrzeb.
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