
Luchtreiniger ter reductie van het verspreiden van virussen 
en luchtverontreiniging in binnenruimtes door 

gebruik van een meertraps-fi ltersysteem

fluisterstil ≈ 620 m³/h



Maak uw hygiënebeleid compleet met de luchtreiniger PURIFI AIR.620

Virussen en andere micro-organismen worden via zeer fijne vloeistofdeeltjes in de lucht - zogenaamde aerosolen - overgedragen. 
Deze kunnen langere tijd in de lucht zweven en overleven. In niet voldoende geventileerde binnenruimtes bestaat een verhoogd 
besmettingsrisico. Daarom heeft, bij beleidsbepaling op het gebied van hygiëne, effectieve ventilatie van ruimtes een hoge priori-
teit om een verhoogde concentratie van schadelijke stoffen tegen te gaan. Koude(re) jaargetijden en ruimtelijke omstandigheden 
kunnen een natuurlijke ventilatie echter bemoeilijken.

Met het gebruik van asecos PURIFIAIR.620 luchtreinigers kunnen virussen en schadelijke stoffen in de omgevings-
lucht aanzienlijk worden gereduceerd. De toevoer van frisse lucht naar de ruimtes moet worden gewaarborgd door 
middel van een natuurlijke of technische ventilatie.

De luchtreiniger PURIFIAIR.620 biedt de volgende voordelen:

››› De verrijdbare uitvoering maakt een flexibel gebruik in verschillende delen van het gebouw mogelijk.

››› De ingebouwde PM1.0-sensor maakt in combinatie met een kleurenweergave op het display snel detecteren en het   
 gemakkelijk aflezen van de deeltjesconcentratie in de omgevingslucht in vier niveaus (groen = geringe tot rood = sterke      
 belasting) mogelijk.

››› PURIFIAIR.620 luchtreinigers onderscheiden zich door hoogwaardige materialen en een robuuste constructie. 

››› Groot gedimensioneerde filterpakketten zorgen voor een lange levensduur. In combinatie met de geringe energiebehoefte 

 ontstaan lage vervolgkosten.

PURIFI AIR.620

De luchtreinigers kunnen in de meest uiteenlopende 
omgevingen worden gebruikt.

! Luchtreinigers zijn over het algemeen niet in 
staat de toevoer van frisse lucht te vervangen.

Op den duur bieden deze alleen een efficiënt 
resultaat, wanneer de gebruikte filters regel-
matig overeenkomstig de elektronische indi- 
catie worden vervangen.



››› Iedere PURIFIAIR.620 luchtreiniger bereikt een volumestroom van 180 tot 620 m³/h (5 bedrijfsniveaus) en is geschikt voor  
 ca. 100 m³ ruimtevolume (komt overeen met een oppervlak van 40 m² bij een hoogte van de ruimte van 2,5 m).   
 Voor grotere ruimtes moet een groter aantal apparaten worden gebruikt. Bij de bepaling van het optimale aantal luchtreinigers  
 helpt ons verkoopteam u graag verder.

››› De ingebouwde combinatie van voorfilters, combinatiefilter en HEPA-filter H14 conform EN 1822 hebben een efficiëntie tot  
 99,995 % bij het vasthouden van deeltjesgroottes van 0,1 tot 0,3 μm.

››› HEPA H14-filters worden gebruikt in omgevingen waarin de infectiepreventie een belangrijke rol speelt.

Andere eff ecten van de luchtreiniger:

››› Verwijdert schimmelsporen, pollen en allergenen, houdt ziektekiemen en bacteriën vast en maakt ze onschadelijk.

››› Verwijdert onaangename geuren en schadelijke gassen uit de omgevingslucht.

››› Filtert permanent fi jnstof.

PURIFIAIR.620

TECHNISCHE GEGEVENS
Model PURIFIAIR.620 * 
Nominale spanning 220 – 240 V~
Nominale frequentie 50/60 Hz 
Nominaal vermogen (5-traps) slaapmodus 5,5 W tot turbomodus 40 W
Geluidsniveau (5-traps)     ideale omstandigheden1  echte omstandigheden2

1e trap (slaap) 26 dB(A)     ca. 28 dB(A)  
 2e trap 34 dB(A)     ca. 38 dB(A)   
 3e trap 43 dB(A)      ca. 47 dB(A)
 4e trap 47 dB(A)      ca. 50 dB(A)
 5e trap(turbo) 48 dB(A)      ca. 51 dB(A)
Hoeveelheid van deeltjes gereinigde 
lucht (CADR) ≈ 620 m³/h in vollast bedrijf
Nettogewicht 14 kg 
Productafmetingen (b x d x h) 400 x 400 x 669 mm

FILTERTECHNIEK
Dubbelzijdig aanzuigende luchtreiniger met meertraps-fi ltersysteem bestaande uit:
- Metaalweefsel-voorfi lter voor de afscheiding van grof stof, voor de ontlasting van de volgende 
 fi lterstadia
- G4-voorfi lter voor de afscheiding van grove verontreinigingen, leidt tot de verlenging van de levensduur van de
 fi lters (deeltjesgrootte > 10 µm, o.a. pollen, sporen, pluizen, haren, insecten enz.) en ter bescherming van de 
 volgende fi lterstadia
- Combinatiefi lter met een rendement ≥ 85% voor de afscheiding van deeltjes van gemiddelde grootte (deeltjesgrootte > 0,3 µm, 
 o.a. bacteriën, kiemen enz.)
- HEPA-fi lter, fi lterklasse H14 conform EN 1822 voor de afscheiding van kleine en nanodeeltjes met een effi  ciëntie 
 tot 99,995 % (MPPS, o.a. virussen en kiemen)
- Actief koolstoffi  lter absorbeert onaangename geuren en gasvormige schadelijke stoff en

Een elektronisch display informeert over vereiste fi ltervervanging.
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 2e trap 34 dB(A)     ca. 38 dB(A)   

- Metaalweefsel-voorfi lter voor de afscheiding van grof stof, voor de ontlasting van de volgende 

 voor de afscheiding van grove verontreinigingen, leidt tot de verlenging van de levensduur van de
 fi lters (deeltjesgrootte > 10 µm, o.a. pollen, sporen, pluizen, haren, insecten enz.) en ter bescherming van de 

i  De grootte van corona-virussen ligt  
 met ca. 0,12–0,16 μm exact in het   
 effectieve bereik van een H14-fi lter  
 conform EN 1822.

 H14-fi lters kunnen het SARS-CoV-2  
 virus daarom betrouwbaar afvangen.

 In een HEPA-fi lter overleeft het   
 SARS-CoV-2 virus volgens actuele   
 studies minder dan 24 uur.

Wat betekent H14? Gedetailleerde technische informatie vindt u op de volgende pagina.

* In de leveringsomvang inbegrepen zijn de luchtreiniger incl. afstandsbediening, alsmede de eerste meercomponenten-fi ltereenheid.

1 meting in een geïdealiseerde omgeving, vergelijkbaar met een echovrije ruimte

2 meting in een realistische omgeving, b.v. kantoor (  afhankelijk van de ruimtesituatie, kunnen de gemeten waarden afwijken)



Om met behulp van luchtreinigers fi jnstof en zwevend stof uit de lucht te verwijderen, moeten afhankelijk van soort en grootte van 
de deeltjes geschikte fi lters worden gebruikt. Hoe onderscheiden fi jnstof en zwevend stof zich van elkaar en welke fi lters zijn geschikt, 
om de vervuilde omgevingslucht te reinigen? De volgende informatie helpt u bij het vinden van antwoorden op deze vragen. 

Als u andere technische vragen heeft over de grondbeginselen van de fi ltertechniek, helpen onze experts u graag verder. Neem 
contact met ons op via info@asecos.nl of +31 (0)172 506476.

Luchtgedragen deeltjes hebben verschillende afmetingen:

Grondbeginselen van fi ltertechniek
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“most penetrating particle size“

Diffusie-effect, elektrostatica: 
Zeer kleine deeltjes (< 0,1 µm) 
worden door natuurlijke, elek-
trostatische kracht (adhesie) door 
het filter afgevangen.

Traagheids- en zeefeffect: 
Deeltjes worden op grond van hun 
traagheid en grootte eenvoudig 
door het filter afgevangen.

i De meest kritische deeltjes hebben een diameter van ca. 0,3 µm en zijn het moeilijkst tegen te houden 
(technische term MPPS = Most Penetrating Particle Size). De MPPS vormen de basis voor de defi nitie van de 
effi ciëntie van deeltjesfi lters.
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De filterklassen zijn ingedeeld op basis van de efficiëntie van de MPPS-afscheiding. Deeltjes- en aerosolfilters worden in Europa 

onderscheiden in drie groepen:

Overzicht van de filterklassen incl. de bijbehorende efficiëntie:

EPA
High performance-

deeltjesfilter 
(= groep E)

HEPA
Aerosolfilter 
(= groep H)

ULPA
High performance-

aerosolfilter 
(= groep U)

85% Effectiviteit 99.999995%
E10  U17

De grootte van de corona-virussen ligt met 
ca. 0,12–0,16 µm exact in het effectieve be-
reik van een H14-filter conform EN 1822. !

Filterklassen Integrale waarde Lokale waarde

Effectiviteit (%) Penetratie (%) Effectiviteit (%) Penetratie (%)

E10 ≥ 85 ≤ 15

E11 ≥ 95 ≤ 5

E12 ≥ 99.5 ≤ 0.5

H13 ≥ 99.95 ≤ 0.05 ≥ 99.75 ≤ 0.25

H14 ≥ 99.995 ≤ 0.005 ≥ 99.975 ≤ 0.025

U15 ≥ 99.9995 ≤ 0.0005 ≥ 99.9975 ≤ 0.0025

U16 ≥ 99.99995 ≤ 0.00005 ≥ 99.99975 ≤ 0.00025

U17 ≥ 99.999995 ≤ 0.000005 ≥ 99.9999 ≤ 0.0001

Effectiviteit: percentage van de afgevangen deeltjes / penetratie: percentage van de passerende deeltjes
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Onder voorbehoud van eventuele drukfouten en productwijzigingen ten gevolge 
van technische ontwikkelingen of modelverandering.

© asecos GmbH 02/2022For all other countries please contact 
asecos Headquarters in Germany.

›››

asecos is wereldwijd toonaangevend producent van brandveiligheidsopslagkasten voor de opslag 
van brandbare gevaarlijke stoff en en gasfl essen onder druk conform Europese norm EN 14470 deel 
1 en deel 2. Sinds de oprichting in het jaar 1994 houdt asecos zich succesvol bezig met onderzoek naar en 
ontwikkeling van producten voor de veilige afzuiging en opslag van gevaarlijke stoff en.

Het assortiment technische luchtreinigingsconcepten is uitgebreid met rookruimtes en luchtreinigers. Bij de ont-
wikkeling van de high-performance installaties voor de afzuiging en fi ltratie van sigarettenrook en met schadelijke 
stoff en en/of met ziekteverwekkers vervuilde lucht kon asecos teruggrijpen op de langdurige ervaring in de afzui-
ging van gevaarlijke stoff en.

Heeft u belangstelling voor asecos luchtreinigers en wenst u 
aanvullende informatie? Van luchtreinigers voor gebruik in
particulier huishoudelijk gebruik tot en met industrieel gebruik, 
hebben wij passende producten voor u.

Neem contact op met onze experts onder info@asecos.nl
of +31 (0)172 506476. Wij helpen u graag verder!


