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De luchtreiniger verwijdert snel en effectief grove stofdeel-

tjes, fijnstof (PM10, PM2.5, PM1) en zelfs ultrafijnstof en 

nano-deeltjes uit de lucht. Door een extra module met VFA 

Actiefkoolstof te gebruiken, worden aanvullend gassen en 

geuren van bijvoorbeeld industriële processen uit de lucht 

verwijderd. 

Product Beschrijving
De ASPRA L5000 is de perfecte luchtreiniger voor de in-

dustrie. Dankzij de hoge capaciteit (5000 m³/h) en krachtige 

ventilator, worden grote hoeveelheden lucht snel van stof 

ontdaan. De luchtreiniger is zeer compact voor de capaciteit 

dat geleverd wordt en kan aan muur of plafond bevestigd 

worden. Vloerplaatsing is tevens mogelijk. Door meerdere 

ASPRA L5000 luchtreinigers over de ruimte te verdelen, 

wordt in de gehele ruimte de lucht van stof ontdaan.

Voordelen
• Capaciteit van 5000 m³/h

• Gezonde schone binnenlucht

• Verwijdert grofstof, fijnstof en ultrafijnstof uit de lucht  

 (PM10, PM2.5, PM1, PM0.1)

• Verwijdert aerosolen, pathogenen (virussen,  

 bacteriën en schimmel) uit de lucht

• deactiveert virussen 

• Verwijdert allergenen (pollen) en rook uit de lucht 

• Reiniging gelijk aan HEPA reiniging

• Verwijdert gassen en geuren door toevoeging van extra  

 VFA ACF module

• Stille werking

• Breed inzetbaar

• Wand-, plafond- of vloerplaatsing mogelijk

• Laag energieverbruik en daardoor goedkoop in gebruik

• Gemakkelijk uitbreidbaar voor lokale lucht

• extractie of integratie met ventilatiekanalen

• Laag energieverbruik en daardoor goedkoop in gebruik

ASPRA® L5000
Deeltjes-, gas- en geurreiniging

Verwijder permanent

99,97%
van de virussen en 

bacterien uit de lucht 
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Productspecificaties

Product Afmetingen (mm) 

Artikelcode VFA-010072

Instellingen traploos instelbaar

Capaciteit 5000 m3/h 

Geluid 63 dB

Efficientie 99,97%

Afmetingen 1902 x 820 x 1406 mm

Gewicht max 275 kg

Materialen Gegalvaniseerd staal

Luchtreinigingstechniek ASPRA (Actiefkoolstoffilter optioneel)

Vermogen 375 W

Spanning ~230 V (~110V optioneel)

Frequentie 50 - 60 Hz 

Max. Stroom 4.7 A

Max. Vermogen 1.03 kW 

Nom. Vermogen (5000m3/h) 500 W

Inclusief Collectoren

Regeling Decentraal

Installatie Losstaand, plafond of muur montage

Kleur Wit (RAL 9016)

Mogelijke aanpasssingen Custom RAL kleur coating 

Custom losse bedieningsbox 

Bron afzuiging 

Collectoren L5000 2x C 600 700 EF110

Actiefkoolstof filter L5000 2X ACF 600 700

Pre-filter 2x Pre C 600 700

Washable pre-collector 2x Pre C blue 600 700
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