
Luchtreiniger voor de vermindering van de 
belasting door virussen in gesloten ruimtes

Uw voordelen:
 Gezonde lucht in gesloten ruimtes – door het ingebouwde HEPA-filter H14 met een effectiviteit van 
99,995 % houdt de luchtreiniger gegarandeerd SARS-CoV-2-virussen tegen 

 Hoge capaciteit door een debiet van 1.180 m³/h
 Capaciteit per unit voor een ruimte met 120 m³ inhoud (≈ 10-voudige luchtverversing)
 Creëert circulatie van de lucht in de ruimte, waardoor alle aanwezige aerosolen worden opgevangen
 Fluisterstille omgeving bij slechts 34 dB in de normale bedrijfssituatie
 Economische werking zonder verlies van warmte naar buiten door recirculatie van de lucht
 Stekkerklaar – snel en eenvoudig in bedrijf door aansluiting op een standaard stopcontact (230 V)

LUCHTREINIGER OP XXL-FORMAAT 
DE PERFECTE AANVULLING OP UW HYGIËNEBELEID



Wees er wel van bewust dat onze luchtreiniger het effectief ventileren van gesloten 
ruimtes en het in acht nemen van de afstandsvoorschriften niet kan vervangen. Het 
apparaat is bij gebrekkige aanvoer van verse lucht een aanvulling op uw hygiënebeleid 
en biedt ook in de wintermaanden een veilige en gezonde atmosfeer in de ruimte.
Op langere termijn levert de luchtreiniger alleen een effectief resultaat als het apparaat 
met regelmatige tussenpozen wordt onderhouden en de geplaatste filters door vakkun-
dig personeel worden vervangen.

Virussen en andere micro-organismen worden door de kleinste in de lucht zwevende vloeistofdruppels – aerosolen – over-
gedragen. Deze kunnen ook langer in de lucht zweven en overleven. In drukbezochte gesloten ruimtes ontstaat daardoor een 
hoog infectierisico. In het hygiënebeleid moet daarom het effectief ventileren van ruimtes een hoge prioriteit krijgen. Een koud 
jaargetijde en ruimtelijke omstandigheden kunnen natuurlijke ventilatie nog bemoeilijken. 

Door toepassing van een Asecos luchtreiniger XXL kiest u voor vermindering van de belasting door virussen in de 
lucht in binnenruimtes.

Door filtertechniek met 5 fasen zorgt de luchtreiniger voor verbetering van de lucht in de hele ruimte waarin deze is opgesteld 
en is gemakkelijk te integreren in bestaande gebouwen. Het vandalismebestendige oppervlak kan voor reclame- en informatie-
doeleinden worden gebruikt en kan zonder probleem aan de bestaande inrichting worden aangepast. Door de geïntegreerde 
transportsokkel kan de luchtreiniger naar behoefte gemakkelijk worden verplaatst.

De luchtreiniger XXL is geschikt voor ieder type gesloten ruimte en kan algemeen worden toegepast in scholen, kantoren, 
kantines, onderhoudsruimtes, ziekenhuizen, sportgelegenheden, bioscopen, restaurants, hotels en diverse andere sectoren.

MAAK UW HYGIËNEBELEID COMPLEET

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen (B x D x H): 1200 x 705 x 1950 mm

Gewicht ca. 350 kg (incl. bekleding)

Debiet Std. vermogen ca. 450 m3/h max.

Extra vermogen ca. 1180 m3/h max.

Filtertechniek Fase 1 Voorfilter ISO grof 60% conform ISO 16890 (voormalig G4 conform 
EN779): filtert deeltjes groter dan 0,01 mm (haren, pollen, etc.)

Fase 2 Fijnstoffilter ISO ePM1 70% conform ISO 16890 (voormalig F7 conform 
EN779): filtert deeltjes groter dan 0,001 mm (as, bacteriën, tabaksrook, 
virussen, etc.)

Fase 3 HEPA-Filter H14 conform EN1822: filtert deeltjes tussen 0,0001 
mm en 0,0003 mm, effectiviteit 99,995% MPPS (most penetrating 
particle size)

Fase 4 Actieve-koolstoffilter, filtert gassen, dampen en geuren (TVOC, CO, CO₂)

Fase 5 Speciaal filter van natuurlijke materialen: filtert en adsorbeert formalde-
hyde in de luchtafvoerleiding

Filtercontrole door middel van drukverschilsensor, LED-display

Energiegebruik Std. vermogen ca. 190 Watt (var.)

Extra vermogen ca. 470 Watt

Geluidsdruk Std. vermogen ca. 34 dB (A) (var.)

Extra vermogen ca. 42 dB (A)

Aansluiting Geaard stopcontact 230 V / 50 Hz / 4 A, standaard apparatuurkabel

Garantie 2 jaar wettelijke garantie bij voldoen aan het onderhoudsschema



Geen compromissen, als het om uw veiligheid gaat! Vertrouw op onze expertise.

Sinds de oprichting in het jaar 1994 heeft Asecos zich met succes toegelegd op het onderzoeken en het ontwikkelen van 
producten voor veilige afzuiging en opslag van gevaarlijke stoffen.
Rookcabines en luchtreinigers zorgden voor uitbreiding van het productaanbod in het assortiment “concepten voor mechanische 
ventilatie”. Bij het ontwikkelen van de installaties met hoge capaciteit voor het afzuigen van sigarettenrook en lucht die vervuild is 
met schadelijke, kankerverwekkende stoffen, kon Asecos teruggrijpen op de jarenlange ervaring met de afzuiging van gevaarlijke 
stoffen.

Al meer dan 10 jaar worden onze luchtreinigers op onze productielocatie in 
Gründau gefabriceerd en hebben zich al meer dan duizend keer bewezen. 
Iedere luchtreinigingsunit levert een debiet van 1.180 m³/h en is bij de 
geadviseerde 10-voudige luchtverversing geschikt voor een ruimte met 120 m³ 
inhoud (komt overeen met 40 m² bij een inwendige hoogte van 3 m). 

De luchtreiniger XXL is voorzien van een HEPA-Filter H14, conform EN 1822, dat ook het SARS-CoV-2 virus veilig tegenhoudt. 
De orde van grootte van het Corona-virus zit met ca. 0,12 – 0,16 µm precies in het werkzame gebied van het HEPA-filter.
Het HEPA-filter H14 heeft een effectiviteit van 99,995 % voor deeltjes van 0,1 tot 0,3 µm en wordt doelbewust toegepast in 
gebieden waar bescherming tegen infectie een zeer belangrijke rol speelt.
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asecos GmbH

Sicherheit und Umweltschutz
Weiherfeldsiedlung 16–18
DE-63584 Gründau

    +49 6051 92200
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Ltd.

Safety and Environmental Protection
c/o Burton Accountancy Services
16 Eastgate Business Centre
Eastern Avenue
Burton on Trent, Sta�ordshire
GB-DE13 0AT

    +44 7880 435436
    +49 6051 922010
     info@asecos.co.uk

asecos S.L.

Seguridad y Protección del
Medio Ambiente
CIM Vallès, C/ Calderí S/N
Oficinas 75 a 77 
ES-08130 - Santa Perpètua de Mogoda
Barcelona

    +34 902 300385
    +34 902 300395
     info@asecos.es

asecos bv

Veiligheid en milieubescherming
Tuinderij 15
NL-2451 GG Leimuiden

    +31 172506476
    +31 172506541
     info@asecos.nl

asecos

Safety and Environmental Protection Inc.
19109 West Catawba Avenue, Suite 200
Cornelius, NC 28031
USA

    +1 704 8973820
    +49 6051 922010
     info@asecos.com

asecos Schweiz AG

Sicherheit und Umweltschutz
Gewerbe Brunnmatt 5
CH-6264 Pfa�nau 

    +41 62535 5498
    +41 62535 7378
     info@asecos.ch

asecos SARL

Sécurité et protection de l’environnement
1, rue Pierre Simon de Laplace
FR-57070 Metz

    +33 3 87 78 62 80
    +33 3 87 78 43 19
     info@asecos.fr

Bij interesse, technische vragen over de werking of over de plaatsingsvoorwaarden kunt u 
contact opnemen met onze experts via info@asecos.nl of +31 172 50 64 76. 
Wij helpen u graag verder!

U kunt ook gebruikmaken van de checklist voor de luchtreiniger XXL op de volgende web-
pagina: www.asecos.com/Service/Downloads/Checklisten.
Dit document beantwoordt de meest gestelde vragen.

COLOFON
Opgave van prijzen en hoeveelheden Nederland
Voor zover niet anders overeengekomen (bijv. af fabriek) zijn de catalogusprijzen in Euro’s, inclusief transport binnen de Benelux, met uitzondering van de 
Waddeneilanden, exclusief de geldende BTW, en gelden voor 1 exemplaar of verpakkingseenheid.
Tip: De hier vermelde prijzen zijn vrijblijvend. Definitieve en bindende prijsinformatie vindt u in uw offerte.

Diversen
Aanvullend verwijzen wij naar de algemene verkoopvoorwaarden van Asecos BV op www.asecos.nl.


