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MAKING
DISCOVERIES

ÚVOD

Vzduch

Nanocleaner je nanovlákenný filtr pro vzduchovou filtraci do oken nebo
dveří – výsledek 12letého výzkumu a vývoje nanovlákenných membrán
pro filtraci vzduchu. Jedná se o produkt, který plně využívá zcela
unikátních vlastností nanovláken – především schopnost vytvářet bariéry
pro průnik i těch nejmenších objektů, jako jsou bakterie, viry a prachové
částice.
Nanovlákna tvoří netkanou textilii s velikostí pórů okolo 100 nanometrů.
Přes tyto póry neprojde znečištění z vnějšího prostředí, ale bez problémů
projdou molekuly kyslíku. Jsou tak malé, že průchod nanovlákny pro ně
nepředstavuje žádný problém. Na Nanocleaneru tak zůstává zachyceno
veškeré vnější znečištění jako smog, prachové částice, alergeny, zápach,
viry či bakterie a dovnitř do místnosti se dostává pouze čistý vzduch.
Nanocleaner vypadá na první pohled stejně jako běžné síťky proti hmyzu,
nicméně na rozdíl od nich má filtrační a izolační schopnosti. To je velmi
důležité obzvláště v pouštních oblastech, kde je díky Nanocleaneru možné
mít otevřené okno, aniž by z místnosti unikal chlad. Filtry Nanocleaner má
i výbornou světelnou propustnost (až 80 %).

CO2

Ochranná
vrstva
Nanovlákenná
membrána
Síťka proti
hmyzu

UNIKÁTNÍ KNOW-HOW
NANOCLEANER JE VYRÁBĚN NA ZÁKLADĚ DVOU PATENTŮ:
1. Produktový patent – podstata patentu spočívá v kompozitní struktuře – síťka proti hmyzu
jako základní vrstva, nanovlákenná membrána a krycí, ochranná vrstva.
2. Patent pro technologie výroby – tj. výrobní postup jak je produkt vyráběn. Oba patenty jsou
důkazem světové unikátnosti produktu a zároveň chrání po dobu 20 let toto jedinečné knowhow, které nemůže nikdo jiný použít.
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TECHNOLOGIE
NANOSPIDER
Velkou konkurenční výhodou NAFIGATE je detailní znalost
a ovládání technologie Nanospider, na které se vyvíjí
všechny nanovlákenné produkty společnosti. Nanospider
je česká unikátní patentovaná technologie společnosti
ELMARCO s.r.o., která funguje na principu zvlákňování
z volné hladiny roztoku polymeru v silném elektrostatickém
poli bez použití trysek. Díky tomu lze pomocí Nanospider
sériově vyrábět všechna známá organická i anorganická
vlákna s tloušťkou pouhých 100 nanometrů. Tato
technologie je mnohostranná a splňuje všechny náročné
požadavky, jako jsou snadná přizpůsobitelnost výrobních
parametrů a flexibilita nastavení dle individuálních potřeb
výroby.
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JAK NANOCLEANER FUNGUJE?
Princip jak celý kompozit funguje, vyjadřuje následující schéma:

Prachové
částice

Bakterie,
viry, CO2

Bakterie

Okno je otevřené.
Místnost je plná
znečištěného vzduchu.

Molekula
CO2
Molekula
O2

Instalace filtrační sítě
Nanocleaner.

Okno je otevřené,
po instalaci filtrační
sítě Nanocleaner.
Místnost je plná
svěžího a čerstvého
vzduchu.
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Nanovlákna vytvoří netkanou textilii s velikostí pórů okolo 100
nanometrů. Přes tyto póry neprojde znečištění z vnějšího prostředí,
ale bez problémů projdou molekuly kyslíku – jsou tak malé, že průchod
nanovlákny pro ně nepředstavuje žádný problém.
ČIŠTĚNÍ
Na mytí tohoto materiálu se doporučuje používat mírný prací
prostředek s pH-neutrálním detergentem do 30 °C, poté jemné setření
síťky rukavicemi z mikrovlákna a v případě potřeby použití nízkotlakého
proudu vody k omytí nebo opláchnutí. Doporučuje se čistit síťku
nejméně jednou za rok.
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TYPY A VARIANTY PRODUKTU

NANOCLEANER

NANOCLEANER ULTRA
Parametry

NANOCLEANER AIR

Popis

PROPUSTNOST VZDUCHU

220 [l/m2/s @ 125 PA]

FILTRAČNÍ ÚČINNOST

97 % [2.5 µm částice @ 5.33 cm/s]

CÍLOVÁ SKUPINA

Všechny obytné prostory. (Škola, kancelář,
nemocnice, dům atd.) Země se silně
znečištěným ovzduším. Prachové bouře
a smogové oblasti. Prašné provozy atd.

Výhody

Vynikající schopnost
zadržování částic.
Vynikající kvalita vzduchu
uvnitř místnosti.

Parametry

Popis

PROPUSTNOST VZDUCHU

310 [l/m2/s @ 125 PA]

FILTRAČNÍ ÚČINNOST

93 % [2.5 µm částice @ 5.33 cm/s]

CÍLOVÁ SKUPINA

Všechny obytné prostory.
(Škola, kancelář, nemocnice, dům atd.)
Země se silně znečištěným ovzduším.
Prachové bouře a smogové oblasti.
Prašné provozy atd.

565 [l/m2/s @ 125 PA]

FILTRAČNÍ ÚČINNOST

74 % [2.5 µm částice @ 5.33 cm/s]

CÍLOVÁ SKUPINA

Všechny obytné prostory.
(Škola, kancelář, nemocnice, dům atd.)
Země se středně znečištěným ovzduším.
Oblasti prachových bouří.

Výhody

Velmi vysoká schopnost
zadržování částic.
Velmi vysoká kvalita vzduchu
uvnitř místnosti.

Popis

PROPUSTNOST VZDUCHU

380 [l/m2/s @ 125 PA]

FILTRAČNÍ ÚČINNOST

80 % [2.5 µm částice @ 5.33 cm/s]

CÍLOVÁ SKUPINA

Všechny obytné prostory.
Země se silně znečištěným ovzduším.
Prachové bouře a smogové oblasti.

Optimální schopnost
zadržování částic.
Vysoké proudění vzduchu
a dobrá viditelnost skrz síťku.

NANOCLEANER AIR PLUS
Parametry

Popis

Výhody

PROPUSTNOST VZDUCHU

630 [l/m2/s @ 125 PA]

FILTRAČNÍ ÚČINNOST

70 % [2.5 µm částice @ 5.33 cm/s]

CÍLOVÁ SKUPINA

Všechny obytné prostory.
(Škola, kancelář, nemocnice, dům atd.)
Země s vysokým zamořením vzduchu pylovými
zrny a střední mírou znečištění ovzduší.

NANOCLEANER OPTIMUM
Parametry

Výhody

PROPUSTNOST VZDUCHU

NANOCLEANER OPTIMUM PLUS
Parametry

Popis

Střední schopnost
zadržování částic.
Velmi vysoké proudění vzduchu
a viditelnost skrz síťku.

NANOCLEANER FRESH AIR
Výhody

Vysoká schopnost
zadržování částic.
Vysoká kvalita vzduchu
uvnitř místnosti.

Parametry

Popis

Výhody

PROPUSTNOST VZDUCHU

830 [l/m2/s @ 125 PA]

FILTRAČNÍ ÚČINNOST

64 % [2.5 µm částice @ 5.33 cm/s]

CÍLOVÁ SKUPINA

Všechny obytné prostory.
(Škola, kancelář, nemocnice, dům atd.)
Země s vysokým zamořením vzduchu pylovými
zrny a nízkou mírou znečištění ovzduší.

Střední schopnost
zadržování částic.
Velmi vysoké proudění vzduchu
a viditelnost skrz síťku.

NANOCLEANER STANDARD
Parametry
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Popis

PROPUSTNOST VZDUCHU

490 [l/m2/s @ 125 PA]

FILTRAČNÍ ÚČINNOST

78 % [2.5 µm částice @ 5.33 cm/s]

CÍLOVÁ SKUPINA

Všechny obytné prostory.
(Škola, kancelář, nemocnice, dům atd.)
Země se silně znečištěným ovzduším.
Prachové bouře a smogové oblasti.
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Výhody

Optimální schopnost zadržování částic
a vysoké proudění vzduchu.
Dobrá viditelnost skrz síťku.

Obrázek 1: Zvětšená struktura (50x)
Zadní pohled na síť s nanovlákny
Obrázek 2: Zvětšená struktura (50x)
Přední pohled na síť s nanovlákny
Obrázek 3: Zvětšená struktura (2150x)
Podkladová vrstva pro síť

PRODUKTOVÝ LIST

/

/

7

FUNKCE
›

Zabraňuje pronikání znečištěného ovzduší do vnitřního prostředí (smog, prach, saze, pyl a jiné částice,
které mohou poškodit plíce).

›

Vynikající filtrační vlastnosti, zachytávání částic PM 2,5 i PM 1. Částice PM 2,5 jsou nejnebezpečnější
kvůli své schopnosti nevratného usazování v plicích. Tyto částice mohou obsahovat toxické látky, ale také
mikroorganismy.

›

Vynikající světelná propustnost, zachovává viditelnost ~80%.

›

Blokuje silný vítr, ale zároveň umožňuje dostatečný proud vzduchu.

›

Okno může být otevřeno jak během chladného a horkého počasí, tak i při dešti. Může být použita i v zimě jako
prevence „sick building“ syndromu.

›

Působí jako tepelná izolace.

›

Žádná spotřeba energie.

›

Nanovlákenné síťky do oken jsou hydrofobní – tzn. neabsorbuje vodu, což umožňuje filtrační funkci
i během deště.

TECHNICKÉ INFORMACE O VÝROBĚ
SÍŤKY DO OKEN JSOU VYRÁBĚNY V NĚKOLIKA KROCÍCH:
1. První krok: základní vrstva je vyrobena ze skleněných vláken s průměrem 300 µm s definovanými mřížkami.
2. Druhý krok je příprava speciální nanovlákenné sítě, která je vyrobena pomocí procesu elektrospinningu.
Elektrospinning je výrobní proces, který užívá elektrické pole k řízení ukládání polymerních vláken na
cílový substrát. Toto elektrostatické zvlákňování se využívá k výrobě netkaných textilií s průměrem
polymérních vláken v rozpětí od několika mikrometrů až po 100 nm a méně. K výrobě Nanocleaneru
– nanovlákenných okenních sítěk, je používána patentovaná technologie Nanospider™. Stroj
na výrobu nanovláken – NANOSPIDER, je velmi komplexní zařízení, obsahující mnoho zařízení.
Samotná výroba je velmi citlivá a musí být nastavena velmi precizně pro každý specifický produkt,
proto pouze vyškolený personál může stroj NANOSPIDER obsluhovat.

NANOCLEANER

Okno s filtrační sítí

Okno bez ochrany

Okno se standardní
protihmyzovou sítí

3. Třetí krok je laminace nanovlákenných PVDF materiálů na základní vrstvu ze skleněných vláken. Tento velmi
specifický způsob výroby je patentován jako technologie Nafigate NANOCLEANER 7 a je nejlepší pro zachování
a ochranu výjimečných nanovlákenných vlastností, které pohlcují vnější znečistění vzduchu. Jako nový produkt
pro vylepšení konečného (finálního) kompozitu náš výzkumný tým vyvinul 4. vrstvu. Na současné první tři
vrstvy jsme přidali přídavnou vrstvu pro zlepšení mechanické odolnosti filtru.

NANOCLEANER JE NAVRŽEN PRO:
B2B SEGMENT
› Public Management – veřejná a státní správa, která Nanocleaner využívá jako prvek ochrany specifických
cílových skupin – děti, pacienti, veřejné budovy – a instaluje jej do budov ve svém vlastnictví nebo správě;
› výrobci stínicí techniky a oken – Nanocleaner je nový prvek vjejich nabídce;
› dále jsou to developeři – řešení Nanocleaner je součástí developerské výstavby;
› a výrobci filtračních materiálů pro home and business segment – Nanocleaner je nový produkt v jejich
portfoliu.
B2C SEGMENT
› Majitelé domů a bytů, kteří Nanocleaner instalují do oken a dveří jako ochranu před vnějším znečištěním.
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TESTOVÁNÍ

OSTATNÍ PRODUKTY VYUŽÍVAJÍCÍ
TECHNOLOGII NANOSPIDER

TEST PROUDĚNÍ VZDUCHU
Testování prokázalo, že Nanocleaner síťky umožňují lepší proudění čerstvého vzduchu do místnosti při větru,
zároveň však zabraňuje vlivu působení silného větru.

Exteriér
+ 1 °C

1415

Mezi produkty NAFIGATE, které využívají technologii Nanospider patří filtrační vodní membrána EcoBrane.

NANOCLEANER síť

100

Interiér
21 °C

400

Měřená
plocha

ECO BRANE

CARTRIDGEOVÝ FILTR
Dalším produktem NAFIGATE využívající technologii Nanospider je Cartridgeový filtr.

575

TEPLOTNÍ TEST
Testování při vnitřní teplotě 21°C a venkovní teplotě 1°C Nanocleaner síťky prokázalo, že
Nanocleaner chrání před klimatickými podmínkami a napomáhá udržovat příjemné klima v domě
a kancelářích.

PROHLÁŠENÍ
PROFESORA
OLDŘICHA JIRSÁKA
Okenní síťky NanoCleaner jsou vyvinuty a vyráběny společností
NAFIGATE Corporation, a.s. na základě nanovlákenné technologie.
Díky jejich unikátní patentované výrobní metodě dosahuje
nejvyšší filtrační kapacity po dobu tří let životnosti.

LIFE TIME TEST
Testování pomocí QUV stroje, který umožňuje
měřit vliv světla a vlhkosti na materiály.
Testování prokázalo životnost síťky 3 roky bez
ztráty vlastností.

NanoCleaner nabízí různá nanovlákenná řešení filtrace v oknech
pro různé podmínky.

750 hodin
UV záření

Prof. RNDr. Oldřich Jirsák, CSc.
Vynálezce NanospiderTM Technologie

TEST PÍSEČNÉ BOUŘE
Testování při rychlosti větru 20 m/s s použitím 3 velikostí zrn písku.
Je prokázána vynikající odolnost vůči vlivům písečných bouří.
N A N O A I R F I LT R AT I O N P R O D U C T F O R H O M E
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