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Elektrostatische filter voor 

keukens  
28/1/2013 

 

 
Een droge elektrostatische filter is een apparaat dat door middel van elektrische velden deeltjes 
lading geeft (ionisatie) en uit een gasstroom onttrekt naar verzamelelektroden. De afgescheiden 
deeltjes vallen door de zwaartekracht of, zoals bij vaste stoffen door periodiek kloppen of trillen 
van de verzamelelektroden, en komen in een stortbunker terecht. 
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Binnenlucht die is vervuild door koken, fijnstof, t abaksrook 
en lasrook. 

2500 m³/h tot 30000 m³/h 
De elektrostatische luchtreiniger is specifiek geschikt om tabaksrook, deeltjes en micro-
organismen te verwijderen.  

 
Hoe werkt de filter?  

De vervuilde binnenlucht wordt gereinigd in drie achtereenvolgende fasen. 

• Fase 1:  Eerst worden grove stofdeeltjestot 3 micron  en andere vervuilende deeltjes, 
zoals menselijk en dierlijk haar en huidschilvers, in het voorfilter afgevangen. 

• Fase 2:  Het elektrostatisch hoofdfilter verwijdert vervolgens de resterende kleinere 
deeltjes, tot wel 0,01 micron (= 0,00001 mm!). Het elektrostatische filter werkt door 
middel van een elektrostatische lading. Deeltjes met dezelfde lading, positief of negatief, 
stoten elkaar af terwijl deeltjes met een tegengestelde lading elkaar aantrekken. De 
vervuilde lucht stroomt eerst door de ionisatorsectie, die onder een spanning staat van 
meer dan 8.000 Volt. Dit brengt een positieve lading over op de vervuilende deeltjes. 
Vervolgens gaat de lucht door de collectorsectie waar de vervuiling wordt afgezet. De 
geladen vervuilende deeltjes worden aangetrokken door de geaarde platen en zetten 
zich daarop vast. 

• Fase 3:  Tot slot worden door het actief koolfilter de onaangename geuren 
geadsorbeerd. 
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Twee modellen 
F2500 : 2 elektrostatische platen 
F2500G : 4 elektrostatische platen 
Monofase 230V 

F5000 ; 4 elektrostatische platen 
F5000G : 8 elektrostatische platen 
Driefasig 3 x 400V 

 
 

 

 

 

 
http://www.luiscapdevila.es/backoffice/UploadFiles/04_11_2005_173910_FILTRONIC%20ANGLE
S%20MODIFICAT.pdf 

 

Perfecte technologie, daar komt het op aan 
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