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Mobiele luchtzuivering met UV‐ en filtratietechnologie 
 

Ons apparaat met behulp van UV‐technologie en filtratie, biedt u 
een innovatieve en perfecte oplossing voor luchtzuivering! 
Deze compacte unit is met een eigen ventilator uitgerust en kan 
tot 2200 m³/h lucht zuiveren. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TOEPASSING 

 
 

De UPH is ontworpen om lucht in een ruimte te laten recirculeren, om geuren 
te verwijderen en de lucht te zuiveren, in drukke lokalen die extreme 
geluidsisolatie en flexibiliteit vereisen. Ideaal voor kantoren, wachtkamers 
van artsen, winkels en andere winkels, restaurants, hotels, laboratoria. UPH 
kan worden gebruikt waar onaangename geuren, schadelijke virussen en 
bacteriën moeten worden geëlimineerd. 

 
 
 
 

 

FUNCTIONEEL PRINCIPE 
 

 
 

Het apparaat maakt gebruik van de synergetische interactie van UVC‐straling en filtratie. Het apparaat is 
uitgerust met een ventilator om lucht in de kamer te laten circuleren, voor ontgeuring en ontsmetting. De 
lucht wordt eerst blootgesteld aan een ontsmettingsmiddel, ultraviolet licht, dan stroomt het door het 
filter. 

mailto:info@airvision.be
mailto:info@airvision.be


UPH 

AirVision - Jean Monnet Avenue 1 1348 Louvain-la-Neuve Tel: 32 (0)10 47 00 80 info@airvision.be www.airvision-comfort.be 

GUNSTIGE EFFECTEN EN BELANGRIJKE INFORMATIE 

 Synergetisch effect van UV‐technologie en filtratie

 F7 filter ‐ F9 of F7 ‐ HEPA H14

 Geuren worden geëlimineerd

 Doodt bacteriën en virussen

 Ozonvrij

 Laag geluidsniveau

 Minimale onderhoudsinspanning

 Eenvoudig te installeren (plug and play)

 Instelbare doorvoer, uurbediening, automatische bediening

 De gemiddelde levensduur van UV‐lampen is 9.000 uur

INSTALLATIE IN GEBRUI

Om turbulenties van de aangezogen luchtstroom te 
voorkomen, is de zuigmond uitgerust met stuurbladen die, 
met een dynamische drukbalanceringskamer, de efficiëntie 
van het apparaat hebben geoptimaliseerd. De elektromotor is 
ec technologie‐type high‐efficiency. Als gevolg hiervan is het 
elektriciteitsverbruik zeer laag. Een 25mm dik akoestische 
isolatie vermindert het geluid om perfect comfort te bieden. 
Een snel toegangsluik maakt het eenvoudig om filters te 
onderhouden. 
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INBOUWMATEN
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