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in de strijd tegen de huidige pandemie.
In sommige situaties kan filtratie, met 
efficiëntieniveaus die variëren tussen een 
basis F7 en de HEPA-filter, worden geas-
socieerd met deze technologieën. 

Werking van de UV-technologie

UV-C straalt uit op een korte golflengte in 
het UV-spectrum (tussen 200 en 280 nm). 
Meer specifiek is de golflengte van 253,7 
nm aldus kiemdodend. Het vernietigt het 
DNA van micro-organismen, bacteriën, 
virussen en eventuele ziekteverwekkers in 
een recordtempo, waardoor ze zich niet 
kunnen voortplanten. 
Deze reactie garandeert geen direct of in-
direct nadelig effect.

AIRVISION is reeds meer dan 20 jaar actief in industriële en comfortventilatie. 
Recent werd beslist om onze activiteiten uit te breiden met een volledig nieuw gamma aan 
producten die via UV en een combinatie van filtratie en fotokatalyse voor luchtzuivering zorgen.

Ons gamma UV-PURE, voor de behan-
deling en zuivering van lucht, biedt een 
antwoord op de huidige gezondheids-
kwesties maar houdt zeker ook rekening 
met onze toekomstige noden. In onze 
samenleving zijn er overal fysische, che-
mische en biologische verontreinigers 
aanwezig in de lucht en deze zorgen 
jaarlijks wereldwijd voor een groot aan-
tal sterftes. De COVID-19 crisis heeft dit 
probleem beklemtoond en ons nogmaals 
gewezen op de belangrijkheid van ge-
zonde lucht. We hebben allen dringend 
nood aan technische oplossingen die het 
hoofd bieden aan en een oplossing leve-
ren voor complexe toestanden in onze 
omgeving. De ventilatie in bestaande en 
nieuwe gebouwen moet ervoor zorgen 
dat de verspreiding van chemische stof-

fen zoals V.O.S., carbon monoxide en 
biologische verontreinigers (virussen, 
bacteriën en andere zeer schadelijke stof-
fen), doeltreffend behandeld en drastisch 
verminderd wordt. Alle werkterreinen 
worden beïnvloed: openbaar, privé, on-
derwijs, gezondheid, horeca en industrie.
Ons nieuwe gamma UV-PURE biedt een 
oplossing voor elke situatie in al deze 
werkgebieden. 
Wij baseren onze oplossingen op de 
UV-technologie en die van de fotoka-
talyse. UV-behandelingen worden al 
geruime tijd ingezet en hebben hun 
doeltreffendheid reeds bewezen. De 
ultraviolette straling, samen met foto-
katalyse, biedt zelfs nog een optimalere 
efficiëntie en zorgt voor luchtdesinfectie. 
Deze laatste methode is dé oplossing 

UV PURE, behandelingen om uw lucht te vaccineren …
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Werking van fotokatalyse 

Fotokatalyse is een technologie die de 
lucht reinigt en ontgeurt. Bedoeling is 
om met UV-C het oppervlak van halfge-
leidend materiaal (Titane dioxide TiO2) te 
bestralen. Deze reactie genereert super-
oxidante entiteiten die voor een degra-
datie van V.OS. (Vluchtige Organische 
Substanties) en micro-organismen, zoals 
bacteriën en virussen, zorgen. 

DE VOORDELEN VAN ONZE UV-OPLOSSINGEN EN FOTOKATALYSE :

- VERWIJDERT 99.9% VAN DE ZIEKTEVERWEKKERS
- VERWIJDERT NOX EN V.O.S.
- LUCHTONTGEURING
- EEN OPLOSSING ZONDER CHEMISCHE PRODUCTEN
- MILIEUVRIENDELIJK
- ENERGIEZUINIG
- GEMAKKELIJK TE INTEGREREN IN EEN BESTAANDE VENTILATIE

UV-PURE MOBILE 
U heeft geen ventilatiesysteem en het is ook niet mogelijk om
een kunstmatig ventilatiesysteem in uw ruimtes te voorzien: 

Onze mobiele zuiveringstoestellen zijn de oplossing. Ze zijn efficiënt, geruisloos en ze garanderen 
een optimale circulatie van de binnenlucht. De lucht wordt behandeld door UV-C, al dan niet 
gecombineerd met fotokatalyse en eventuele andere mechanische filtersystemen.

ONS AANBOD 
AANGEPAST 

AAN UW SITUATIE!

PURI-50 UVEUPH

In ons ‘UV-PURE’ gamma kunt u producten terugvinden die beide technieken combineren en die tevens voor mechanische filtratie 
zorgen.
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UV-PURE UPGRADE 
U beschikt reeds over een bestaand ventilatiesysteem en u wenst dit te upgraden 
met een luchtzuiveringssysteem:

Wij bieden niet-gemotoriseerde units aan die zeer makkelijk te implementeren zijn in uw bestaande ventilatie-
systeem. De UV-C-technologie, al dan niet in combinatie met fotokatalyse, zorgt nauwelijks voor drukverlies en is 
zeer compact. De mechanische filtratie kan een doeltreffende aanvulling zijn maar vereist mogelijk enkele aanpas-
singen aan uw bestaande ventilatiesysteem.

SV-FILTER CG UVB-

UV-PURE TOTAL 
U heeft geen ventilatiesysteem maar u heeft de mogelijkheid om een mechanisch ventilatiesysteem 
in uw ruimtes te plaatsen:

Wij bieden gemotoriseerde modellen aan die zeer gemakkelijk te installeren zijn, ook in combinatie met onze 
verschillende luchtreinigers. Naast het verwijderen van chemische en biologische stoffen heeft deze formule 
het grote voordeel dat er geen drukverlies is wat op haar beurt zorgt voor een zeer beperkt energieverbruik 
van uw nieuwe ventilatie unit.
 

OZONISEUR
Wij beschikken tevens over een UVO die, dankzij VUV-ozontechnologie, 
chemische en biologische verontreinigende stoffen volledig elimineert. 
Deze technologie vereist extra veiligheidsmaatregelen en er mag
niemand in de kamer aanwezig zijn. 

UVO

UVK UVB UVQ
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U werkt in de medische wereld?

U heeft een apotheek of een wachtzaal in 
uw huisartsen-, kinesisten-, of tandartsen-
praktijk. Onze compacte UVE- en UVH- 
oplossingen waarbij een behandeling ge-
combineerd wordt met UV-C fotokatalyse, 
garanderen een perfecte hygiène binnen 
uw publieke ruimtes.

U werkt in een hospitaal. Het integreren 
van UVB-oplossingen in uw bestaande 
ventilatiesysteem of onze mobiele UPA- 
producten, komt de luchtkwaliteit en -cir-
culatie van uw onthaalruimtes ten goede. 
De UVO-oplossing met een VUV-ozone 
behandeling, desinfecteert al uw localen.

U werkt in een overheidsinstelling 
of in het onderwijs? 

U werkt in de horeca of u heeft een 
showroom?

U werkt in de industrie of 
de logistiek?

De UVB/UVK- of de UVQ-oplossingen 
kunnen zeer gemakkelijk in een bestaand 
ventilatiesysteem geïntegreerd worden 
en onze mobiele producten, UPA, UPM, 
UVE en UVH, kunnen de luchtcirculatie in 
onthaalruimtes, cafetaria, vestiaires, 
burelen en andere ruimtes waar personeel 
aanwezig is, versterken.

Zoals eerder uitgelegd worden alle werkterreinen beïnvloed.

ONS AANBOD 
AANGEPAST 

AAN UW ACTIVITEITEN!

Voor meer info, contacteer ons op het telefoonnummer
+32 10 47 00 80 of bezoek onze website www.airvision-comfort.be

Sur les pages 158-161 vous pouvez trouver 
la version française de ce publireportage.i


