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De oplossing voor fijnstof in de agrarische sector

PMX Agri
www.staticair.nl

StaticAir
Fijnstof: een materie die voor velen ongrijpbaar is, slechts door
sommige te meten is en door zeer weinig te vangen is. StaticAir biedt
een revolutionaire oplossing.
Het afvangen van fijnstof doet StaticAir op basis van een aantal
unieke patenten. De afgelopen jaren is op basis van deze patenten
een serie producten ontwikkeld voor zowel de binnen- als de
buitenomgeving. De fijnstof reductie systemen van StaticAir zijn
eenvoudig in gebruik en hebben een zeer gering energieverbruik.
StaticAir neemt met de PMX Agri deel aan het Praktijkcentrum
Emissiereductie Veehouderij (het PEV), onderdeel van het Poultry
Expertise Centrum. Het PEV test in samenwerking met veehouders,
Wageningen Livestock Research en Aeres onderwijsgroep haalbare
en betaalbare technieken om fijnstof te reduceren.
De PMX Agri reduceert fijnstof binnen in de stalomgeving. Hierdoor
is de emissie naar de omgeving niet alleen beduidend lager, maar
hebben ook de veehoud(st)ers en het vee zelf baat bij een schone
lucht.
De missie van StaticAir is het creëren van een fijnstof vrije leef- en
werkomgeving.
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Specificaties van de PMX Agri
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tot 50% fijnstof reductie in de stalomgeving*
Reduceert alle soorten fijnstof
Reduceert alle maten (ultra-)fijnstof PM0,1 tot en met PM10
Ontworpen voor de agrarische sector
Draagt bij aan een gezonde leef- en werkomgeving in de stal
Veilig voor mens en dier
Energiezuinig
Stil
Modulair opgebouwd
Geen bewegende delen
Eenvoudige besturing met LED indicatie
Positieve ionisatie
Weinig onderhoud
Eenvoudig te installeren
Eenvoudig te reinigen

* afhankelijk van omgevingsomstandigheden

De PMX agri reduceert fijnstof door middel van positieve ionisatie.
Met positieve ionisatie is de ozon productie nihil. Negatieve
ionisatie produceert ozon als bijproduct. Een te hoge ozon
concentratie is schadelijk voor de gezondheid van mens en dier.
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Representative:
De Aaldor 28
4191 PC Geldermalsen
The Netherlands
+31 (0)345 – 745 920
www.staticair.com
info@staticair.com

06 66 370
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