
(19)

(19)(11) Fl 12225
(12) HYÖDYLLISYYSMALLI JULKAISU 

NYTTIGHETSMODELLSKRIFT 
UTILITY MODEL SPECIFICATION

(47)

(51)
SUOMI - FINLAND

(Fl)

PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUS
PATENT- OCH REGISTERSTYRELSEN

FINNISH PATENT AND REGISTRATION OFFICE

Rekisteröintipäivä - Registreringsdag - Registered 18.10.2018

Kansainvälinen patenttiluokitus - Internationell patentklassifikation -
International patent classification
B03C3/41 (2006.01)
B03C3/86 (2006.01)
H01T 19/04 (2006.01)
H01T 23/00 (2006.01)

(21)

(22)

(23)

(86)

Hakemuksen numero - Ansökningsnummer - Application 
number

U20180079

Tekemispäivä - Ingivningsdag - Filing date 28.10.2016

Saapumispäivä - Ankomstdag - Reception date 16.05.2018

Kansainvälinen hakemus - 28.10.2016 PCT/FI2016/000027
Internationell ansökan - International
application

(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet - Priority
29.10.2015 Fl 20150308

(73) Haltija - Innehavare - Proprietor
1 «AirO Oy, Runeberginkatu 28 B 33, 00100 HELSINKI, SUOMI - FINLAND, (Fl)

(72) Keksijä - Uppfinnare - Inventor
1 «Sinkko, Jari, Tuusula, SUOMI - FINLAND, (Fl)
2 «Rajala, Markku, HÄMEENLINNA, SUOMI - FINLAND, (Fl)

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning - Title of the invention 
llmanpuhdistusyksikkö
Luftrenare
Air Purifier



1

U
20

18
00

79
 prh 

16
 -0

5-
 20

18

ILMANPUHDISTUSYKSIKKÖ

KEKSINNÖN ALA

Esillä oleva keksintö koskee ilmanpuhdistusyksikköä eli ilmanpuhdistinta ja joitain

5 hyödyllisyysmallin itsenäisen suojavaatimuksen 1 johdanto-osan mukaisen 

ilmanpuhdistusyksikön osia ja epäitsenäisten suojavaatimusten osia.

KEKSINNÖN TAUSTA

Sähkövarauksen käyttäminen ilmanpuhdistusyksikön tehokkuuden parantamiseksi on alan

10 ammattimiehelle sinällään tunnettua tekniikkaa. US7 513 933 B2, StrionAir, 17.8.2006, kuvaa 

menetelmää ilmanpuhdistimen käyttämiseksi. Kyseinen patentti kuvaa ilmavirran 

kuljettamisen virtausreittiä pitkin ja koronavaraajan käytön ilmavirrassa esiintyvien 

hiukkasten sähköiseksi varaamiseksi. Kuitumainen suodattimen suodatustehokkuus paranee 

polarisoimalla suodattimen kuidut sähköisesti. Ilmanpuhdistimeen muodostetaan

15 sähkökenttä purkauselektrodin ja suodattimen välille yhdistämällä suodattimen takapinta 

useasta kohdasta purkauselektrodin vastaelektrodiin.

Julkaisu ei anna tietoa rakenteellisista yksityiskohtia, ilmavirran heittomatkasta, puhtaan 

ilman tuottonopeudesta (Clean Air Delivery Rate, CADR tai muusta vastaavasta.

US 6364 935B1A, Blueair AB, 6.5.1997, kuvaa laitetta kaasumaisen aineen puhdistamiseksi

20 kyseisessä kaasussa läsnä olevista hiukkasista. Laite joka käsittää pysyvästi positiivisen tai 

pysyvästi negatiivisen suurjännitelähteen ja suodattimen, joka on erillään mainitusta 

lähteestä. Suodatin käsittää hienojakoisen suodatinväliaineen, joka koostuu kuiduista, joiden 

kuidun halkaisija on noin 1 mikronia tai suurempi ja mainitun kuidun keskimääräinen etäisyys 

noin kymmenen kertaa mainitun kuidun halkaisija. Mainitut kuidut ovat helposti polaroituvia.

25 Mainittu suodatin on edelleen tunnettu siitä, ettei ole muita ulkoisia latausvälineitä kuin 

mainitut hiukkaset, jotka kulkevat mainitun suodattimen läpi.

Tunnetuissa tekniikoissa ei kuvata ilmanpuhdistusyksiköiden tärkeitä teknisiä ongelmia: se 

puhdistaa vain osan huoneesta, sillä on liian suuri ilmavirran nopeus puhdistimen läpi, 

koronavaraajan neulojen huolto ja ylläpito on vaikeasti järjestettävissä. Lisäksi edellä

30 mainittu koronavaraaja likaantuu helposti.
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KEKSINNÖN TARKOITUS

Esillä olevan keksinnön tarkoituksena on saada aikaan laite, jolla poistetaan tai ainakin 

lievennetään ainakin osaa tunnetun tekniikan haitoista. Esillä olevan keksinnön tavoitteet 

saavutetaan itsenäisen suojavaatimuksen 1 tunnusmerkkiosan mukaisella laitteella tai 

laitteiston osalla.

Keksintö käsittää ilmanpuhdistusyksikön 11 tai tällaisen ilmanpuhdistusyksikön 11 osia, jotka 

poistavat ainakin osan tunnetun tekniikan teknisistä ongelmista: huono koko huoneen 

puhdistus, liian suuri virtausnopeus ilmanpuhdistimen läpi, koronvaraajan vaikea huoltoja 

koronavaraajan likaantuminen.

KUVALUETTELO

Seuraavassa keksintöä kuvataan yksityiskohtaisemmin edullisten suoritusmuotojen 

yhteydessä viitaten oheisiin piirustuksiin, joissa

Kuva 1 on kaaviokuva esillä olevan keksinnön mukaisen laitteen tärkeimmistä 

komponenteista; ja

Kuva 2 on keksinnön erään suoritusmuotoisen mukaisen laitteen osan kuvaus.

KEKSINNÖN YKSITYISKOHTAINEN SELOSTUS

Rajoittumatta mihinkään tiettyyn teoriaan esitämme, että vähintään kaksi merkittävää 

voimaa vaikuttaa ilmanpuhdistusyksikön 11 koronavaraajan 10 kautta kulkevaan hiukkaseen: 

puhaltimen 19 tuottaman tilavuusvirtauksen Q aiheuttama voima, joka ohjaa hiukkasia 

suunnassa 18, ja sähkövoima, joka vetää varautuneita hiukkasia kohti koronavaraajan 10 

vastaelektrodia 6. Jos vastaelektrodin keräystehokkuus saa olla korkeintaan 1%, 

vastaelektrodin d (katso kuvio 2) pituus, voi olla maksimissaan Suojavaatimuksen 1 

mukainen ilmanpuhdistusyksikkö 11, tunnettu siitä, että koronavaraajan 1 vastaelektrodin 6 

pituus, joka on määritetty vastaelektrodin 6 pituudeksi, joka on lähinnä koronaneulan 20 

kärkeä ja joka vastaelektrodi 6 on olennaisesti yhdensuuntainen virtauksen 18 kanssa, ei ole 

suurempi kuin
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missä d on vastaelektrodin 6 pituus, Q on tilavuusvirtaus koronavaraajan 10 kautta, m on 

tarkasteltavan hiukkasen massa, n on hiukkasen alkeisvarausten lukumäärä, lei on 

alkeisvarauksen ominaisarvo, U on koronavaraajan 10 sähköinen potentiaali ja I on 

koronavaraajan 10 varauselektrodin pituus. Jos vastaelektrodille 6 sallitaan arvoa 0.01

5 suurempi keräystehokkuus, yhtälön (1) vakiota 0,01 muutetaan suuremmaksi (vakion arvo 

on -ln(l-£), missä fon keräystehokkuus.

Keksinnön eräässä suoritusmuodossa vastaelektrodin 6 virtaussuuntainen pituus on 

korkeintaan 10 mm.

Esillä olevan keksinnön kannalta on myös oleellista, että koronavaraajan 10 mitat on

10 suunniteltu ilmanpuhdistusyksikön 11 mahdollisimman tehokkaaseen käyttöön. Näin ollen 

esillä olevan keksinnön eräässä suoritusmuodossa koronavaraajan 1 koronakärjen 20 ja sen 

vastaelektrodin 6 etäisyys on 20-50 mm; ja koronakärjen 20 ja neulatuen 4 uloimman 

pinnan 7 välinen etäisyys on alle 20 mm. Tällöin saadaan aikaan tehokas ionituotto ja 

koronavaraajan kuollut alue, jossa siis ei oleellisesti esiinny ioneja on mahdollisimman pieni.

15 Koronavaraajan 1 vastaelektrodi 6 on edullisimmin muodostettu yhdestä 

metallikappaleesta.

Järjestelmän sähköiselle toiminnalle on edullista, että vastaelektrodi 6 on kytketty 

koronavaraajan 10 maapotentiaaliin.

Alan ammattimiehelle on selvää, että tekniikan kehittyessä keksinnön perusajatus voidaan

20 toteuttaa eri tavoin. Keksintö ja sen suoritusmuodot eivät siten rajoitu edellä esitettyihin 

esimerkkeihin, vaan ne voivat vaihdella vaatimusten puitteissa.
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SUOJAVAATIMUKSET

1. Ilmanpuhdistusyksikkö (11), joka sisältää koronavaraajan (1), joka varaa etenkin 

halkaisijaltaan välillä 10 - 2500 nm olevia hiukkasia, tunnettu siitä, että:

a. koronakärjen (20) ja vastaelektrodin (6) välinen etäisyys on 20-50 mm; ja

b. koronakärjen (20) ja neulatuen (4) uloimman pinnan (7) välinen etäisyys on alle 20 mm.

2. Suojavaatimuksen 1 mukainen ilmanpuhdistusyksikkö (11), tunnettu siitä, että 

koronavaraajan (1) vastaelektrodin (6) pituus, joka on määritetty vastaelektrodin (6) 

pituudeksi, joka on lähinnä koronaneulan (20) kärkeä ja joka vastaelektrodi (6) on 

olennaisesti yhdensuuntainen virtauksen (18) kanssa, ei ole suurempi kuin d =

1010

1515

kautta, m on tarkasteltavan hiukkasen massa, n on hiukkasen alkeisvarausten lukumäärä, lei 

on alkeisvarauksen ominaisarvo, U on koronavaraajan (1) sähköinen potentiaali ja I on 

koronavaraajan (1) varauselektrodin pituus

3. Suojavaatimuksen 1 tai 2 mukainen ilmanpuhdistusyksikkö (11), tunnettu siitä, että 

koronavaraajan (1) vastaelektrodin (6) pituus määritetään vastaelektrodin (6) pituus on 

enimmillään 10 millimetriä.

4. Jonkin edellisen suojavaatimuksen mukainen ilmanpuhdistusyksikkö (11), tunnettu siitä, 

että koronavaraajan (1) vastaelektrodi (6) on muodostettu yhdestä metallikappaleesta.
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SKYDDSKRAV

1. En luftreningsenhet (11) innefattande en koronaurladdningsanordning (1) som fördelar

partikelpartiklarmellan 10och2500nm,kännetecknad avatt:

a. Avständet mellan kronspetsen (20) och diskelektroden (6) är mellan 20 och 50 mm; och

b. Avständet mellan kronspetsen (20) och den yttre ytan (7) hos nälstödet (4) är mindre än 20 

mm.

2. Luftreningsenhet(11)enligtskydd ikrav 1, kännetecknad avattlängdenav

koronaurladdningsanordningens (1) motelektrod (6) inte är större än

1010

m är massan hos partikeln i fräga, n är antalet av elementär laddning, lei är den karakteriska av en 

elementär laddning, U är koronaurladdningsanordnings (1) elektriska potentialen, och I är längden 

av kronspetsen (20).

3. Luftreningsenhet(11)enligtkrav 1 ellerkrav2, kännetecknad avatt 

koronaurladdningsanordning (1) innehäller en motelektrod (6) som har en längd upp tili 10 mm.

4. Luftreningsenhet(11)enligtnägotavföregäende patentkrav, kännetecknad avatt 

koronahällarens (1) motelektrod (6) är formad av en metalldel.
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