
Productbeschrijving
De meeste infecties met het SARS-Cov2-virus worden 
binnenshuis opgelopen. Dit komt voornamelijk door 
de overdracht van virus bevattende aërosolen en 
druppeltjes, die zich verspreiden en blijven hangen 
in de binnenlucht. Verwijder deze besmettelijke 
aërosolen en het risico op infecties neemt snel af.

De ASPRA FLC (Mobile) is een stand-alone 
luchtreiniger voor grotere ruimtes. Het recirculeert 
de lucht in de kamer en reinigt deze van virussen, 
bacteriën, schimmels en andere vervuilende stoffen 
zoals fijnstof en nanodeeltjes met een filtratie-
efficiëntie van 99,7%. Optioneel is het uit te breiden 
voor het verwijderen van ongewenste gassen en 
geuren. Het apparaat is de perfecte oplossing 
voor luchtreiniging in grotere openbare ruimtes, 
vaak te vinden in theaters, conferentiecentra, 
sportfaciliteiten en in tijdelijke gebouwen. Uiteraard 
is de luchtreiniger ook geschikt voor het reinigen 
van de lucht in openbare ruimtes zoals buurthuizen, 
winkelcentra, horeca, luchthavens en metro- en 
treinstations.

Door het rigging systeem kan het apparaat zowel 
mobiel als gemonteerd worden ingezet. De 
toegepaste M12 montagepunten kunnen worden 
voorzien van optionele Doughtty ophangklem of 
gelijkwaardige goedgekeurde rigging systemen (niet 
inbegrepen). De interne constructie voldoet aan de 
geldende richtlijnen.

* optioneel

Productspecificaties
Artikelcode VFA-010049
Instellingen Aan / Uit
Capaciteit 2400 m³/u
Vermogen <187 W
Geluid <50 dB
Efficiëntie 99,7 % 

Afmetingen (LxBxH) 1201 x 603 x 1901 mm  
(excl. verwijderbare transportcover 85 mm hoog) 

Gewicht 70 kg

Materialen
Mutiplex (behuizing), gegalvaniseerd 
staal (intern)

Luchtreinigingstechniek ASPRA, optioneel ACF
Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz
Kleuren Wit (RAL 9010) 

Installatie
Staand, gemonteerd aan plafon of 
muur

Inclusief
Mobiele basis met wielen, 
behuizing, transportcover, 
Collector KIT ASPRA FLC

Exclusief
Rigging systeem (optioneel) VFA 
Actiefkoolstof

Voorgestelde 
accessoires

Doughtty hangende klem of 
gelijkwaardige goedgekeurde 
rigging-systemen

FLC Mobile
Virus-, aereosol- en deeltjesfiltratie

Verwijder permanent

99,7%
van de virussen, aerosolen

en het fijnstof uit de lucht
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Voordelen
• Reiniging gelijk aan HEPA-reiniging
• Verwijdert fijnstof, virussen en allergenen van de 

lucht
• Doodt en vangt virussen
• Gas- en geurreiniging door toevoeging van VFA 

Actiefkoolstoffilters (optioneel)
• Laag energieverbruik en goedkoop in gebruik
• Lage eigendomskosten
• Flexibele plaatsing: vrijstaand, mobiel, 

muurmontage of ophanging aan plafond
• Reinigt de gehele ruimte
• Geen risico op schimmel- of bacteriegroei op 

filters (in tegenstelling tot conventionele filters)
• Gemakkelijke vervanging van verzadigde filters

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



Productafmetingen [mm]

ASPRA® is getest en gecertificeerd door:
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Transport cover85

ASPRA

MADE IN 
EUROPE
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HEPA Ultraviolet (UVC / UVGI)

Beschrijving

Alle aerosolen (deeltjes en 
pathogenen) in de luchtstroom 
worden elektrisch geladen en 
afgevangen op een statisch 

medium in het systeem

(Glasvezel) Filters voor het 
afvangen van fijne deeltjes 

in de luchtstroom

Pathogenen worden aan 
UV-licht (elektromagnetische 

straling) blootgesteld voor 
deactivatie

Verwijdert aerosolen v v x

Vangt virussen en 
bacteriën

v v x

Vangt fijnstof v v x

Deactiveert virussen v x v

Effect op gassen/VOC v x x

Ozon veiligheid v v UV-type afhankelijk

Energieverbruik Laag Hoog Hoog

Drukval Laag Hoog Laag

Toepasbaar voor 
deeltjesgrootte

Alle Kleine N.v.t.

Voorwaarden voor 
optimale werking 
(naast goede installatie en positionering)

Geen aanvullende maatregelen
Voorfiltratie met andere 

filters 
Juiste UV-dosis  

(voldoende blootstellingstijd en intensiteit)  

Overige risico's Niet toepasbaar in ATEX  zones 

Lekkage door hoge 
weerstand; mogelijke 

microbiologische groei op 
filter

Risico op virusmutatie bij 
onvoldoende UV-dosis 

(Juiste dosis verschilt per pathogeen)

Technologievergelijking

®


