
PRODUCT BULLETIN 

PURASHIELD MINI
Belangrijkste kenmerken:
• Snel en effectief verwijderen van schadelijke virussen,

bacteriën en tabaksrook uit de binnenruimte van een auto
• Een vervangbare 4-laags filter wordt toegepast
• Voorzien van een filterlaag beschermd door PuraWard®

technologie met koper- en zilverionen**
• Bevat Purafil’s gepatenteerde antimicrobiële filtermedia

voor he verwijderen van virussen en bacteriën
• H13 (HEPA) filtratie voor schadelijke stofdeeltjes: 99.99%

PM2.5 , en 99.97% PM0.3
• Verwijdert ook giftige en schadelijke gasverbindingen
• Compact een veelzijdig ontwerp welke kan worden

geplaatst op het dashboard, middenconsole of achter de
hoofdsteun.

Ideaal voor onder andere in:
– Personenauto's
– SUV's
– Ambulances
– Taxi's
– Brandweerwagens

200 mm x 142 mm x 60 mm

Verpakking (L x W x H) 304 mm x 212 mm x 84 mm

Gewicht: 0.86 kg

Bediening: Zijkant, druktoesten

Kleuren: Wit met zwarttinten

Voedingsindictaie : LED

Wagen volume, circa 5.3 m3

Temperatuur bereik: 0°C to 40°C 

Intrede lucht: Achterzijde, via een lage druk rooster

Air Outlet: Voorzijde, via een lage druk rooster

Voeding

Vermogen: 3.9 W (max)

Voltage: 12 VDC

Lengte voedingskabel: 1.5 m

Snelheid: 2 variabele snelheden 

Debiet:

Geluidsniveau: ≤ 50 dB bij de hoogste snelheid

Virus Tijd
H1N1 99.91% 5 Min.
H7N9 99.98% 5 Min.

Bacterie Tijd
S. Aureus 99.95% 1 Hr

E. coli 99.96% 1 Hr

Verwijdert tot 99,99% 
virusdeeltjes in aerosolen

Engineering Specificaties

Afmetingen (L x W x H)
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Purafil's antimicrobiële media is op het 
onderstaande getest: 

Afvangstpercentage

Afvangstpercentage

4 m3/hr
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PURASHIELD MINI
Cerficaten

CCC Gecertificeerd: Ja

UL Gecertficeerd: Aangevraagd

CE Gecertificeerd: Ja

CADR: 4 m3/hr

Materialen
Behuizing: ABS kunststof, geen uitstoot, recyclebaar, UV-bestendig

Ventilator: Kunststof

Accessoires
Inclusief: Voedingskabel (12V USB), antislip matje, 

hoofdsteunband  

PuraWard Filters*
Dit hoog efficiënt filter dat beschermd door een 
ingebouwde microtechnologie die een, EPA-geregistreerd, 
anti-microbieel additief bevat dat koper- en zilverionen 
gebruikt om veel bacteriën en virussen te bestrijden

Antimicrobiële Chemische Filtratie
Het gepatenteerde filtermedium is ontwikkeld en wordt 
geproduceerd in de Verenigde Staten van Amerika.
Het filtermedium zet virussen en bacteriën door middel van 
oxidatie om; dit is een chemisch proces.

Voorfilter: Vangt stof, pollen en andere grote vaste 
deeltjes af. 

Chemische filtratie: Dit gepatenteerd§
anti-microbiële medium verwijdert de op de geteste 
virussen en bacteriën via oxidatie, alsmede het verwijderen 
van giftige en schadelijke gassen uit de lucht.

PuraWard HEPA Filter: Het PuraWard HEPA filter bevat 
koper- en zilverionen** en deze beschermen tegen vele 
virussen, bacteriën en schimmels

UV: UV licht voor het bestrijden van bacteriën en virussen
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4-traps Filtratie Technologie
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*Laboratory testing shows 99.9% reduction of H1N1, MS2, and Staph Albus in 2 hours. Copies of the full test reports are available upon request
** Filter protected by an EPA-registered antimicrobial additive. §Patent number US 9,370,763 B2




