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Air Boss® Serii T
     elektrostatyczny
oczyszczacz powietrza

Przemysłowe zastosowanie
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Zasada działania
Modele serii T wykorzystują zasadę przyciągania ładunku 

dodatniego do ujemnego. Zanieczyszczone powietrze, na 

początku przechodzi przez aluminiowy siatkowy filtr wstępny, który 

zatrzymuje duźe cząsteczki. Pozostałe cząsteczki trafiają do silnego 

pola elektrycznego (sekcja jonizująca), gdzie uzyskują one ładunek 

dodatni. Następnie naładowane cząsteczki trafiają do sekcji zbi-

erającej (kolektorowej), składającej się z duźej ilości naładowanych 

ujemnie i dodatnio równoległych płytek. Dodatnio naładowane płytki 

odpychają naładowane cząsteczki, a ujemnie naładowane płytki 

przyciągają i zbierają naładowane cząsteczki o wymiarach do 0,01 

mikrona.

Techniczne rozwiązania 
dla czystego powietrza

Filtry TRION serii T są idealne do usuwania dymu i oparów 

podczas prac spawalniczych, oleju i pary z płynów chłodzą-

cych, mgły olejowej, dymu papierosowego, oparów przy 

produkcji polietylenu, gumy, pyłu mikroskopicznego, bakterii, 

niektórych wirusów itp.

Modele serii T posiadają zdolność do oczyszczania 

zanieczyszczonego powietrza i zwracania go czystym 

powtórnie do pomieszczenia, redukując koszty przedsię-

biorstwa na ogrzewanie zimą i klimatyzację latem. 

Właściwości

• Duże izolatory ceramiczne)

• Zabezpieczenie przed porażeniem prądem

• Płyty jonizujące (stal nierdzewna) z ostrymi wypustami

• Powiększona sekcja kolektora

• Elektryczne elementy zamontowane w drzwiach

• Modułowa budowa umożliwia dowolną konfigurację filtra

• Certyfikat CE

Zalety

• Duże izolatory ceramiczne - w celu 

zwiększenia niezawodności

• Powiększona sekcja kolektora – umożliwia 
wychwytywanie większej ilości zanieczyszczeń

• Płyty jonizujące (stal nierdzewna) – trwałe i nie 
wymagają wymiany

• Wysoka wydajność - do 95% na pojednczym 
modelu i 99% na podwójnym modelu (DOP Test 
Method)

• Trwały moduł elektrostatyczny (jonizator/ kolektor) – 
nie wymaga wymiany wystarczy  umyć i ponownie 
zainstalować

• Niski spadek ciśnienia do 90 Pa – niższe koszty eks-
ploatacyjne

• Proste zamykanie i otwieranie drzwiczek - szybki i łatwy
dostęp do modułu elektrostatycznego - bez użycia nar-
zędzi

Zanieczyszczone
powietrze

Czyste
powietrze

   Filtr
wstępny

Jonizator Kolektor
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T1300

Model T1300 jest wyposażony w 

wentylator odśrodkowy z silnikiem 

0,75 kW o przepustowości  1360 -

2210 m3/h. Jest przeznaczony do 

niezależnego montażu lub może 

być wbudowany w kanałach sys-

temów wentylacyjnych. Model zaw-

iera jeden moduł elektrostatyczny, 

który składa się z aluminiowej jon-

izującej/zbierającej komory.

T2600
Model T2600 jest wyposażony w 

dwa wentylatory odśrodkowe z sil-

nikiem 1,5 kW o przepustowości  

2700 - 4420 m3/h. T2600 może 

być  ustawiony na wolnych 

podestach lub podwiszany. Posi-

ada dwa moduły elektrostatyczne, 

które składają się z aluminiowej 

jonizującej/zbierającej komory.

T5200

Model T5200 jest wyposażony w 

wentylator odśrodkowy z silnikiem 

3,0 kW w dwóch  wersjach prze-

pustowości 7000 i 8000 m3/h. 

Może być ustawiony na wolnych 

podestach lub podwiszany. Model 

posiada cztery moduły elektro-

statyczne, które składają się z 

aluminiowej jonizującej/zbierającej 

komory z innowacyjnymi jonizat-

orami cierniowymi ze stali nier-

dzewnej.

T1001
Model T1001 jest przeznaczony do 

instalacji w systemie kanałowym gdzie 

ruch powietrza jest zapewniany przez 

wentylator zewnętrzny. Model zawiera 

jeden moduł elektrostatyczny, który 

składa się z aluminiowej jonizującej/ 

zbierającej komory. Oczyszczana ob-

jętość powietrza do 2210 m3/h.

T2002
Model T2002 tak jak T1001, jest 

zaprojektowany do montażu w kanałach 

wentylacyjnych.  Posiada dwa moduły 

elektrostatyczne. Oczyszczana objętość 

powietrza do 4420 m3/h.

T4002
Model T4002 wykorzystuje równeż 

źródła zewnętrzne do wymuszenia 

przepływu powietrza. Składa się z 

dwóch modułów T2002 ułożonych 

jeden na drugim. Zakres oczyszczanej 

objętości powietrza wynosi od 4420 

do 8840 m3/h.

T6002
Model T6002 kanałowy oczyszczacz 

powietrza składający się z trzech 

modeli T2002. Posiada sześć modułów 

elektrostatycznych. Zakres oczyszczanej 

objętości powietrza wynosi od 8.840 

do 13.260 m3/h.

T8002
Model T8002 jest zaprojektowany 

do montażu w kanałach wentylacyj-

nych, w których przepływ powietrza 

jest wymuszony przez inne źródła 

zewnętrzne. Składa się z czterech 

modeli T2002. Posiada osiem mod-

ułów elektrostatycznych. Zakres 

oczyszczanej objętości powietrza 

wynosi od 13.260 do 17.680 m3/h.

Modele Air Boss® SeriiT

Standardowa Specyfikacja dla każdego modelu

Korpus: Spawany ze stali 1,6 mm 

Kolor Niebieski, RAL 5005

Standardowy z prawej do lewej 
(od lewej do prawej opcja) 

Akcesoria     Odprowadzenie oleju / śruby oczkowe

Przepływ
powietrza
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Widok z tyłu 

Widok z przodu

Air Boss® T1001 Specyfikacja
Widok z góry

Widok z boku 

T1001

Wymiary Dł.635 x Szer.625 x Wys.533 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 44 kg

Zasilanie elektryczne 230 V / 50Hz

Zużycie energi 50 W

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 1 szt.

Waga modułu 15 kg

Оbjętość powietrza 1080 - 2210 m3/h

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 1 szt.
Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 1 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra do 100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie
Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa
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Air Boss® T2002 Specyfikacja

T2002 

Wymiary Dł.635 x Szer.1085 x Wys.533 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 80 kg

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz

Zużycie energi 50 W

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 2 szt.

Waga modułu 15 kg

Оbjętość powietrza 2210 - 4420 m3/h

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 2 szt.

Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 2 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra do 100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa

Uwaga: Modele mogą być ułożone w konfiguracji o przepustowości do 17680m3/h.

Widok z przodu

Widok z boku

Widok z tyłu

Widok z góry

Wiele modeli może być połączonych w całość zwiększając tym samym
 efektywność.
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Air Boss® T4002 Specyfikacja

Widok z góry

Widok z tyłu

Widok z przodu & Widok z boku

T4002

Wymiary Dł.635 x Szer.1085 x Wys.1073 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 160 kg

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz

Zużycie energi 100 W

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 4 szt.

Waga modułu 15 kg

Оbjętość powietrza 4420 - 8840 m3/h

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 4 szt.
Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 4 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra do 100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa
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Air Boss® T6002 Specyfikacja

Widok z góry

Widok z tyłu

Widok z przodu & Widok z boku

T6002

Wymiary Dł.635 x Szer.1085W x Wys.1613 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 240 kg

Zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz

Zużycie energi 150 W

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 6 szt.

Waga modułu 15 kg

Оbjętość powietrza 8840 - 13260 m3/h

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 6 szt.

Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 6 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra do 100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa
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Air Boss® T8002 Specyfikacja

Widok z góry

Widok z tyłu

Widok z przodu & Widok z boku

T8002

Wymiary Dł.635 x Szer.1085 x Wys.2153 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 320 kg

Zasilanie elektryczne 230V / 50 Hz

Zużycie energi 200 W

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 8 szt.

Waga modułu 15 kg

Оbjętość powietrza 13260 - 17680 m3/h

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 8 szt.

Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 8 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra do 100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa
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Air Boss® T1300 Specyfikacja

Widok z góry

Widok z tyłu

Widok z boku

Widok z przodu

T1300

Wymiary Dł.1143 x Szer.625 x Wys.533 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 96 kg

Zasilanie elektryczne 400V / 50 Hz

Zużycie energi 1,2 kW

Silnik Szczelne łożyska kulkowe, 1400 obr/min,
Certyfikat CE, zabezpieczenie termiczne

Оbjętość powietrza A 1700 | B 2000 | C 2210 m3/h

Ciśnienie A   500 | B   250 | C   50 Pa

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 1 szt.

Waga modułu 15 kg

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 1 szt.
Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 1 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra do 100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa
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Widok z góry

Widok z tyłu

Widok z boku

Widok z przodu

Air Boss® T2600 Specyfikacja

T2600

Wymiary Dł.1143 x Szer.1085 x Wys.533 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 142 kg

Zasilanie elektryczne 400V / 50 Hz

Zużycie energi 1,6 kW

Motor Szczelne łożyska kulkowe, 1400 obr/min,
Certyfikat CE, zabezpieczenie termiczne

Оbjętość powietrza A 3400 | B 4000 | C 4420 m3/h

Ciśnienie A   500 | B   270 | C   50 Pa

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 2 szt.

Waga modułu 15 kg

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 2 szt.

Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 2 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra do 100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa



www.tr ioniaq.p l 11

Air Boss® T5200 Specyfikacja

Widok z góry

Widok z tyłu

Widok z boku

Widok z przodu

T5200

Wymiary Dł.1295 x Szer.975 x Wys.1054 mm

Instalacja Stojący, podwieszony, umocowany na ramie

Waga 273 kg

Zasilanie elektryczne 400V / 50 Hz

Zużycie energi 3,2 kW

Motor Szczelne łożyska kulkowe, 1400 obr/min,
Certyfikat CE, zabezpieczenie termiczne

Оbjętość powietrza A 7000 | B 8500 m3/h

Ciśnienie A   500 | B   100 Pa

Napięcie na Jonizatorze 12 kV, kolektorze 6 kV

Moduł elektrostatyczny 4 szt.

Waga modułu 15 kg

Filtr wstępny Siatka aluminiowa 4 szt.

Główny filtr
Forever Filter®

Moduł elektrostatyczny
sekcja jonizacji / sekcji zbierająca

Filtr końcowy Siatka aluminiowa 4 szt.

Dodatkowy filtr Filtr węglowy - opcja

Opór filtra >100 Pa

Efektywność
95% zgodnie ze standardem D.O.P.
99% z podwójnym filtrem

Sterowanie Przełącznik z podświetleniem wł./wył.
Lampka serwisowa
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12 miesięcy gwarancji na wszystkie filtry elektrostatyczne 

ECOTECH Sp. z o.o.  -  wyłącznyprzedstawiciel TRION® wPolsce 

ul. Łagiewnicka 39,  30-417,  Kraków, Polska

tel: + 48 606 116 900  |  www.trioniaq.pl
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Mini M.E. Mist CollectorAir Boss® Model 75

Dowiedz się więcej na temat

innych produktów przemysłowych 

Trion, kontaktując się z lokalnym

przedstawicielem Trion i

zapraszamy na naszą stronę 

internetową w w w. t r i o n i a q . p l


