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IGEA to stworzone przez firmę LuVe oraz zgłoszone jako patent rozwiązanie przeznaczone do
oczyszczania powietrza w pomieszczeniach chłodzonych. Zostało ono zaimplementowane w
chłodnicach powietrza Alfa LuVe z podwójnym wydmuchem powietrza serii FMD.
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    Zaproponowane rozwiązanie zaprojektowane zostało z myślą o zastosowaniu w marketach,chłodniach, w produkcji i gastronomii nad powierzchniami roboczymi, we wszelkich obszarachprodukcji żywności, a także w chłodzonych powierzchniach handlowych, czy też w szpitalach,stołówkach. Filtr wykorzystuje zjawisko fotokatalizy wzbudzane przez oświetlenie LED padającena naniesiony na wkład filtra tlenek wolframu WO3. IGEA Hygienic Kit Składa się z:        -  filtra higienicznego w ramce wraz z lampami LED;      -  transformatora wraz z okablowaniem.      Innowacje dostarczane przez IGEA przynoszą korzyści nie tylko w sektorze spożywczym, ale iw obszarze medycyny. Testy przeprowadzone przez laboratoria szpitala San Raffaele wMediolanie wykazały działanie odkażające powietrze, zmniejszające w powietrzu ilośćpotencjalnych patogenów jak bakterie, wirusy (jest w stanie wyeliminować wirusa SARS-CoV-2już po 30 minutach użytkowania), nieprzyjemne zapachy i zanieczyszczenia. Inne badaniaprzeprowadzone przez Uniwersytet Salento wykazały, że zastosowanie filtra IGEA pozwalawydłużyć okres przydatności do spożycia owoców przekwitających nawet o 10/15 dni. Wrzeczywistości system kontroluje i redukuje etylen, naturalny hormon roślinny odpowiedzialnyza dojrzewanie owoców.          Zalety:    -  niskie zużycie energii (wykorzystuje lampy LED);    -  nie wykorzystuje żadnych chemikaliów;    -  nie emituje promieni UV, ozonu, innych szkodliwych substancji;    -  na wkład filtra naniesiony jest tlenek wolframu WO3 , który pod wpływem oświetlenia LED  wykorzystuje zjawisko fotokatalizy. Sam filtr się więc nie zużywa, a jedynie katalizuje naturalne procesy;    -  rozwiązanie przyczynia się do rozkładu zawartych w powietrzu m.in.: tlenku węgla, formaldehydu, metanolu, etanolu, benzenu, etylobenzenu, tlenku i dwutlenku azotu, etylenu (etylen przyspiesza dojrzewanie warzyw i owoców skracając przez to okres ich przechowywania). Przedłuża czas przechowywania świeżych warzyw i owoców (testy wykonane na Uniwersytecie w Salento (Włochy);    -  dzięki usuwaniu mikroorganizmów oraz etylenu przedłuża też czas przechowywania świeżych produktów spożywczych, np. warzyw i owoców;    -  łatwy w montażu i obsłudze.            www.elektronika-sa.com.pl  
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