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Aircode™ CX-100 / CX-200 

 
 

 

 

Šī ir stiprināma bipolārās jonizācijas iekārta nerūsējošā tērauda korpusā, kas paredzēta 
uzstādīšanai pie sienām vai griestiem. 

Aircode produkti iekštelpu gaisu nodrošina ar negatīvajiem un pozitīvajiem joniem, kas veidojas 
aukstās plazmas izlādes rezultātā. Šādas iekārtas sauc par bipolārajiem gaisa jonizatoriem. Joni 
piesaista gaisā esošās pozitīvi lādētas daļiņas un izraisa daļiņu sasaisti ar tuvumā esošiem citiem 
mikroorganismiem un putekļu daļiņām. Gaisā esošās daļiņas salīp kopā un pēc tam ar savu svaru 
nokrīt zemē. Bipolārais gaisa jonizācijas princips neļauj daļiņām pielipt pie priekšmetiem, kuri ir 
pretēji lādēti. Šo metodi var izmantot, lai no gaisa attīrītu visu veidu putekļus un 
mikroorganismus, tajā skaitā vīrusus un baktērijas. Aircode process samazina gaisā esošos 
piesārņotājus un neļauj tos ieelpot. 

Jonu izlādes lampu mūžš ir vismaz 9000 stundas. Parasti lampu maiņa ir nepieciešama pēc divu 
gadu nepārtraukta darba. Lēmumu par lampu maiņu pieņem to apkopes laikā, ja:  
1) mēraparāts neuzrāda jonu izlādi; 2) nedzirdot izlādes troksni; 3) nesajūtot specifisko smaržu. 

Pēc izvēles Iekārtas lietotājs var noslēgt pakalpojumu līgumu. Parasti tas ietver: 1) vienu vai 
divas reizes gadā pārbaudīt Iekārtas funkcionalitāti, 2) notīrīt jonu izlādes lampas un, ja 
nepieciešams tās mainīt. Servisa apkalpes biežumu izvēlas atkarībā no gaisa tīrības, kur atrodas 
Iekārta. 

 

Tehniskie dati: Aircode CX-100 Aircode CX-200 

Apstrādājamā telpa: līdz 50 m2  līdz 80 m2 

Novietojums: Pie sienas vai griestiem Pie sienas vai griestiem 

Pieslēgums: 230 V, 50 Hz 230 V, 50 Hz 

Jonu izlādes lampas: viena Type 35 divas Type 35 

Jonu jauda: regulējama regulējama 

Enerģijas patēriņš: 20 vati   35 vati 

Svars: 5,5 kg 7,0 kg 

Izmērs: 562 mm x 175 mm x 193 mm 562 mm x 175 mm x 193 mm 
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Aircode™ CX-200 uzstādīšanas tehniskā specifikācija  

 

Iekārtas ražotājs:  
Matseco AB,  Zviedrija   www.aircode.se 

 
Uzstādīšana 

Pie sienas, pie griestiem, citur uz 
paaugstinājuma.  

Jonu izlādes lampa Type 35 

Jonu izlādes lampu skaits gab 2 350 mm 

Jonu izlāde Manuāli regulējama, 5 darba režīmi 

Iekārtas svars kg 7,0 
Bez 
iepakojuma 

Iekārtas izmēri mm 562 x 165 x 165  

Jaudas pieslēgums  V 220V AC/60hz 

Patērējamā jauda W 35 Max režīmā  

Iebūvēts ventilators bez gaisa filtra Max 250 m3/h 

Korpuss Nerūsējošais tērauds 

 Uzstādīšanas tehniskie nosacījumi 

Uzstādīšanas vieta 
Iekārta jāuzstāda iekštelpā pie griestiem, sienas vai uz plaukta. Vēlams 
tuvumā pie gaisa pieplūdes. Neuzstādīt telpas stūrī! 

Telpas ar standarta 
gaisa piesārņojuma 
līmeni 

Biroji, valsts un sabiedriskās 
iestādes, sadzīves un privātās 
telpas. 

m3 250 

Jāņem vērā 
priekšmetu 

specifika, kas 
atrodas 

apstrādājamā 
telpā. 

Telpas ar mērenu gaisa 
piesārņojumu 

Tirdzniecības telpas, skolas,  
restorāni, sporta klubi, ārstu 
prakses un slimnīcas, pansionāti. 

m3 200 

Telpas ar spēcīgu gaisa 
piesārņojumu 

Pārtikas industrija, zivju pārstrādes 
uzņēmui  un tml.  

m3 150 

Telpas ar ekstrēmu 
gaisa piesārņojumu 

Lopkopības uzņēmumi, atkritumu 
un otrreizējo izejvielu pārstrāde. 

m3 100 

Gaisa pieplūde uzstādīšanas vietā 
Nepieciešama svaiga gaisa pieplūde. Ja tās nav, tad mazinās aerojonu 
veidošanā un iekārtas darbības efektivitāte.  

Iekārtas montāžas vietas izmēri Minimālie izmēri mm 600x200 

Iekārtai 
jānodrošina 

gaisa 
piekļuve.  

Elektro pieslēgums 

Ieteicams iekārtai darboties nepārtraukti. Pie iekārtas vismaz 50 cm 
attālumā nepieciešama 220V rozete ar zemējumu max 6A. Jānodrošina 
atsevišķa līnija no lielas jaudas iekārtām, kuras ieslēdzoties var radīt īslaicīgu 
pārslodzi un bojāt jonizatoru. 

Jonu mērījumi Jonu mērījumus var veikt pēc nepieciešamības. 

 

 

Lai uzturētu optimālu jonizācijas iekārtas funkcionalitāti, jonu izlādes lampas jātīra ik pēc sešiem mēnešiem 

un jānomaina ik pēc diviem gadiem. Gadījumos, kad veicot servisa apkopi pēc 6 mēnešiem, tiek novērots, 

ka jonu izlādes lampas ir tīras, šo procedūru turpmāk var veikt vienu reizi gadā. Jonu izlādes lampu 

nomaiņu var veikt arī retāk par 24 mēnešiem, ja regulārajās servisa apkopē nav novēroti lampu bojājumi 

un jonu mērījumi ir apmierinoši. 



 

Aircode™  Ionisation systems Distributor in Baltic States: 
OZONE TECH SIA, www.ozonalietas.lv 

Aircode™ CX-100 / CX-200 
 

Uzstādīšanas instrukcija 
 

1. Uzmanīgi noņemiet no iepakojumu. Pārbaudiet, vai iekārta ir paredzēta 230 V. 

2. Atskrūvējiet 2 korpusa vāka augšējās skrūves. 

3. Pārbaudiet, vai jonu izlādes lampas nav bojātas 

4. Uzstādiet korpusa pamatni piemērotā vietā. Vēlams netālu no gaisa pieplūdes. 

5. Ieskrūvējiet jonu izlādes lampu transformatorā, pieturot ārējā elektroda kontaktu. Sietiņam uz jonu 
izlādes lampas, kas ir arī ārējais elektrods, jābūt 1cm atstarpei līdz melnajam plastmasas cokolam. 

6. Sakumā ieregulējiet Iekārtu uz zemāku jonu izlādes jaudu. 

7. Nostipriniet ārējo korpusa vāku ar divām skrūvēm. 

8. Pievadiet iekārtai 220 V elektrības avotu ar zemējumu. 

9. Ievietojiet kontaktdakšu iezemētā kontaktligzdā. 

10. Pēc vienas dienas Iekārtas darba, palieliniet jonu izlāde jaudu par vienu soli, ja tas ir nepieciešams. 
Iekštelpās jābūt vāji jūtamai ozona un jonu smaržai. 

 
 

Uzmanību! Darbojoša Iekārta ģenerē līdz 3000 voltiem. NEIESLĒDZIET IERĪCI pirms instalēšanas 
pabeigšanas. Pirms ierīces apkopes vienmēr atvienojiet strāvu, izvelkot kontaktdakšu mo rozetes. 
 

 

Elektro pieslēgums: 230V, 50Hz 

Patērējamā jauda:   max 35 watt 

Drošinātājs:   T315mA 

 

Apkope un serviss 
 

Jonu izlādes lampu apkope: 
1. Atvienojiet no strāvas, izvelkot kontaktdakšu no rozetes. 
2. Noņemiet korpusa vāku. 
3. Atskrūvējiet jonu izlādes lampas, pieturot ārejā elektroda kontaktu. 
4. Uzmanīgi novelciet metāla sietu. Ja siets nāk ar grūtībām, tad samitriniet to. Sietu un stikla lampu 
nomazgāt ar ūdeni, ja nepieciešams, tad arī ar ziepēm. Obligāti nožāvējiet lampas un sietu. Tad noslaukiet 
jonu izlādes lampas ar sausu drānu. Ar mitru drānu notīriet korpusa pamatni, noslaukiet to sausu. 
5. Uzmanīgi uzvelciet sietu uz jonu izlādes lampas. Pārliecinieties, ka siets un lampa ir sausi. Sietam 
atstājiet 1cm atstarpi līdz melnajam plastmasas cokolam. 
6. Ieskrūvējiet lampas transformatorā, pieturot ārejā elektroda kontaktu. 
7. Uzstādiet Iekārtu tai paredzētajā vietā. 
8. Ievietojiet kontaktdakšu un pārbaudiet, vai tā darbojas pareizi - jājūt spēcīga raksturīgā jonu aromāta 
smarža un jādzird jonu lampu izlādes raksturīgais troksnis. Lai uzturētu optimālu funkcionalitāti, jonu 
izlādes lampas jātīra ik pēc sešiem mēnešiem. 

 

Problēmu novēršana 
 
1. Pārbaudiet drošinātāju, T315mA / 230V. 
2. Pārbaudiet, vai nav bojāta jonu izlādes lampa. To var raksturot spraķšķoša jonu izlādes skaņa, vai skaņas 
nav vispār. 
3. Visos jautājumos, kas saistīti ar šo Iekārtu, zvaniet SIA OZONE TECH servisam, pa tālruni +371 29223654  
vai E-pasts: ozonalietas@inbox.lv 
 


