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ASPRA® L-C Mobile

Productspecificaties

Productbeschrijving

Voordelen

De ASPRA L-C Mobile is een luchtreiniger die de lucht 
in de ruimte recirculeert en reinigt. De luchtreiniger 
verwijdert niet alleen ongewenste geuren en gassen 
uit de lucht, maar ook ongewenste deeltjes.  Het 
apparaat beschikt over wielen waardoor het 
gemakkelijk verplaatst kan worden. 

Testen van onafhankelijke partijen zoals TNO, VITO 
en ECN tonen aan dat de ASPRA technologie zeer 
effectief alle atmosferische deeltjes tussen 0.3 en 10 
micron uit de lucht verwijdert. De ASPRA technologie 
is tevens bijzonder effectief in het verwijderen van 
ultrafijne- en nanodeeltjes.

ASPRA L-C Mobile is een luchtreiniger die een ruimte 
tot aan 650 m3 kan reinigen. Dankzij het modulaire 
ontwerp is de capaciteit van de luchtreiniger aan de 
hand van uw behoeftes aan te passen. 

• Gelijk aan HEPA reiniging
• Reinigt de gehele kamer
• Reiniging op basis van deeltjes, gassen en 

geuren
• Doodt en vangt virussen
• Stille werking
• Zeer mobiel
• Effectiever voor fijnstof dan standaard F of G 

textiel/papieren filters [voor b.v. roet en andere 
verkeersvervuilingen]

• Laag energieverbruik en goedkoop in gebruik
• Geen risico op schimmel- of bacteriegroei zoals 

in textiel of papieren filters
• Gemakkelijke vervanging van verzadigde 

collectors

Wat verwijdert de luchtreiniger uit de lucht?
Fijnstof Virussen Bacteriën Schimmels Geuren Gassen 

*Voor deeltjes, voor gassen en geuren is dit gas en concentratie afhankelijk

Artikelcode VFA11009-b
Artikelcode Smart VFA11009-bS 
Instellingen Traploos instelbaar
Capaciteit 1200 m3/h
Vermogen 187 W
Geluid 63 dB(A) max
Efficiëntie* 99 %
Afmetingen 756 x 756 x 1940 mm
Aansluitdiameter Ø315 mm intern,  Ø315 mm flens
Gewicht ~170 kg
Materialen Gegalvaniseerd staal
Standaard collectoren 12 collectoren, 12 ACF cartridges
Luchtreinigingstechniek ASPRA en Actief Koolstof
Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz ook beschikbaar ~110 V

Kleuren
Wit (RAL 9010) poedercoating en 
gegalvaniseerd staal

Installatie Staand op wielen
Regeling Decentraal
Bediening Handmatig
Inclusief 12 collectoren, 12 ACF cartridges

Aanpassingsmogelijkheden
Custom RAL kleur coating
Bronafzuiging m.b.v. een verplaatsbare arm accessoire

Collectoren en ACF Cartridges Artikelcode
VFA ACF Cartridge ACF L-C
VFA ACF Cartridge Refill ACF Refill
ASPRA L-C Collector C L-C EF

ASPRA L-C Mobile ASPRA L-C Mobile - cartridge detail

Filtratie efficiëntie 

99%
Zelfs voor PM1 & 

Ultrafijnstof!
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Productafmetingen [mm]

Effect filterverzadiging op drukval

* LF= efficiëntie bij lage air flow  ** HF= efficiëntie bij hoge air flow
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Invloed filter vervuilingsgraad op luchtweerstand

100%

Let op: elke extra Pa geeft een engergiekostenverhoging van €1,- per jaar

0%
Filterverzadiging
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Elke extra Pa geeft een energiekostenverhoging 
van €1,- per jaar. ASPRA collectoren hebben 
een zeer lage drukval en zorgen voor een 
kostenreductie in vergelijking met het gebruik van 
conventionele F9 filters.  

Hoe kleiner het deeltje, hoe schadelijker het voor 
de gezondheid is. ASPRA collectoren zijn niet 
alleen efficiënt voor grote deeltjes, maar ook zeer 
efficiënt voor de kleinste deeltjes, in tegenstelling 
tot conventionele F9 en F7 filters.

F5-F9 Filter

2 ASPRA® collectoren

1 ASPRA® collector
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Deeltjesgrootte (µm)

VFA TNO onderzoek

VFA Collector - Low

Flow

VFA Collector -

High Flow

Filter klasse F9

Filter klasse F7

Opmerking: Onderbroken lijn is geschatte data

Initiële filterefficiëntie per deeltjesgrootte

Deeltjesgrootte (μm)

E
ffi

ci
ën

tie
 (%

)

F7 Filter
F9 Filter

ASPRA® HF**

ASPRA® LF*


