ASPRA® L
Mobile

Deeltjesreiniging,
optioneel
gas- en
geurreiniging

THE FREEDOM TO CREATE CLEAN SPACE

ASPRA® L
Mobile

WAT VERWIJDERT DE LUCHTREINIGER
UIT DE LUCHT?

Deeltjesreiniging,
optioneel gas- en
geurreiniging
PRODUCTBESCHRIJVING

PRODUCTSPECIFICATIES

Voordelen
De ASPRA L is een stand-alone luchtreiniger die de lucht in
de ruimte recirculeert en reinigt. De luchtreiniger is speciaal
ontworpen voor luchtreiniging in grote ruimtes. Beschikbaar
in twee edities:
•

•

•
•
•
•
•
•
•

ASPRA L
Vaste editie, capaciteit van 2500 m³/uur.
Luchtuitstroom via 3 zijden.
ASPRA L Mobile
Mobiele editie uitgerust met wielen, capaciteit van 2500
m³/uur. Luchtuitstroom via 4 zijden. Het apparaat is de
perfecte oplossing voor luchtreiniging in grote ruimtes,
vaak terug te vinden in de industrie bij voedselverwerking,
grondstofverwerking, bouwbedrijven (verwijdert tevens
asbest uit de lucht) of bij laboratoria, grote printshops
en rookcabines. Natuurlijk is de luchtreiniger ook geschikt voor het reinigen van de lucht in publieke ruimtes
zoals wijkcentra, winkelcentra, vliegvelden en metro- en
treinstations.
Reiniging gelijk aan HEPA reiniging
Verwijdert fijnstof, virussen en allergenen uit de lucht
Reinigt optioneel gassen en geuren door toevoeging
van VFA Actiefkoostoffilters
Laag energieverbruik en daardoor goedkoop in gebruik
Flexibele plaatsing: vrijstaand, montage aan muren
mogelijk of als deel van een stationair afzuigsysteem
Reinigt de gehele ruimte
Geen schimmelgroei in filters zoals in texiele filters
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Verwijder en beperk
de verspreiding van het
Coronavirus COVID-19
Filtratie
efficiëntie

99%

Zelfs voor PM1
+ Ultrafijnstof
Zijaanzicht

Initiële filterefficiëntie per deeltjesgrootte
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.

Bovenaanzicht

Effect filterverzadiging op drukval
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.

*LF = efficiëntie bij lage air flow **HF = efficiëntie bij hoge air flow
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