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ASPRA® L Mobile

Productbeschrijving

Voordelen

Door de ASPRA L Mobile in uw ruimte aan te zetten, 
voorkomt u dat schadelijk stof, fijnstof, bacteriën, 
virussen, pollen en schimmels in de binnenlucht 
blijven zweven en uiteindelijk in uw longen terecht 
komen. De luchtreiniger zal deze stoffen permanent 
uit de lucht verwijderen, waardoor u schone en 
gezonde lucht inademt. Door een Actief Koolstof 
Filter aan uw luchtreiniger toe te voegen, verwijdert 
de luchtreiniger tevens gassen en geuren uit de lucht. 

De ASPRA L Mobile is zeer geschikt voor  
luchtreiniging in industriële omgevingen,  
bijvoorbeeld bij grondstof verwerking, de 
metaalindustrie, houtbewerking, bouwbedrijven 
(verwijdert ook asbest), workshops, materiaal-
opslag, laboratoria, rookcabines en grote printshops. 
De luchtreiniger is zeer mobiel en kan gemakkelijk 
verplaatst worden. De luchtreiniger is geschikt voor 
ruimtes kleiner dan 1250 m3.

• Reiniging gelijk aan HEPA reiniging
• Verwijdert fijnstof, virussen en allergenen uit de 

lucht
• Reinigt optioneel gassen en geuren door 

toevoeging van VFA Actief Koostof Filters
• Laag energieverbruik en daardoor goedkoop in 

gebruik
• Mobiele luchtreiniging, reinig de lucht daar waar 

nodig
• Reinigt de gehele kamer
• Doodt en vangt virussen
• Geen risico op schimmel- of bacteriegroei zoals 

in textiel of papieren filters 

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

Productspecificaties
Artikelcode VFA11005
Artikelcode Smart versie VFA11005S
Instellingen Traploos instelbaar
Capaciteit 2500 m3/h
Vermogen 187 W
Geluid 63 dB(A)* max
Efficiëntie 99 %
Afmetingen 575 x 575 x 1768 mm
Aansluitdiameter Ø315 mm intern + Ø315 mm felsrand
Gewicht ~50 kg
Materialen Gegalvaniseerd staal
Standaard collectoren 12 Collectoren
Luchtreinigingstechniek ASPRA (optioneel Actief Koolstof)
Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz ook beschikbaar voor ~110 V

Kleuren
Wit (RAL 9010) poedercoating en 
gegalvaniseerd staal

Installatie Vrijstaand op wielen
Regeling Decentraal
Bediening Handmatig
Inclusief 12 collectors 

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

Collectoren en filters Artikelcode
ASPRA L Collector C L EF
VFA Actief Koolstoffilter ASPRA L (optioneel) ACF L
VFA ACF Cartridge (optionele upgrade voor hoge 
capaciteit gas adsorptie)

ACF L-C

*Wanneer gecombineerd met aerodynamische inlet

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
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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)
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F7 Filter
F9 Filter

ASPRA® HF**

ASPRA® LF*
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