UV-C FiltAir

UV-C luchtreiniger voor oplossingen aan het binnenklimaat

Ultraviolet type C straling
Het mechanisme van desinfectie is gebaseerd op ultraviolette straling: UV-C straling. Dit is elektromagnetische straling
in het bereik tussen 200 en 280 nanometer. De straling is kleiner dan zichtbaar licht maar heeft een langere golflengte
dan röntgenstraling. Deze straling heeft een hoog kiemdodend effect: micro-organismen (virussen, bacteriën, schimmels) die worden blootgesteld aan UV-C-licht worden binnen enkele seconden inactief.
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De optimale golf lengte van UV-C straling voor een maximaal sterilisatie effect is 253,7 nm.
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De UV-C FiltAir unit voert een filtratie uit in de eerste
fase van het proces: het efficiënte (type M6) luchtfilter
verwijdert de meeste vaste verontreinigingen.
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In de tweede fase doodt de UV-C-straling de
bacterieën die door het filter zijn gegaan.

Virussen in de lucht
In het geval van Covid-19 bacterie is de infectie via de omgevingslucht bevestigd. Ziekteverwekkers kunnen
niet alleen worden overgedragen door grote waterdruppels, die worden gevormd tijdens hoesten en niezen, maar ook door de fijne damp die tijdens het uitademen in de lucht vrijkomt. Één van de belangrijkste
kenmerken van aerosollen, met daarin de fijne deeltjes, is dat deze enkele uren in de lucht kunnen blijven
zweven. Daarom wordt het aangeraden een gezichtsmasker te dragen.
Een manier om, deels, te voorkomen dat virussen in de omgevingslucht ons lichaam binnendringen, is
natuurlijk het dragen van maskers van uitstekende kwaliteit. Deze zijn meestal niet alleen erg duur, maar ook
het dragen ervan wordt ervaren als ongemakkelijk. Verder is aangetoond dat infecties ook via de ogen het
menselijk lichaam kunnen binnendringen, dus niet alleen via de mond en neus.
Het is duidelijk dat het verminderen van het aantal ziekteverwekkers in de lucht de situatie aanzienlijk verbetert.

UV-C ontsmetting
De UV-C FiltAir lucht sterilisatie unit biedt een eenvoudige en effectieve oplossing voor het elimineren van
zich door de lucht verspreide virussen. De UV-C FiltAir unit voert een mechanische filtratie uit in de eerste
fase van het proces; het luchtfilter verwijdert vaste verontreinigingen. In de tweede fase doodt de UV-Cstraling de ziekteverwekkers welke nog in de lucht zitten. UV-C-straling valt binnen het korte golflengtebereik van natuurlijk licht. Bij correct gebruik fungeert het als een veilig en zeer efficiënt desinfectiemiddel.
Aangezien de ultraviolette straling met een korte golflengte van 253,7 nm het DNA van de pathogenen
beschadigt, kunnen deze niet verder infecteren. De bacteriën, virussen en schimmelsporen die aan UV-Clicht worden blootgesteld, sterven af. Maar voor het compleet inactief maken van verschillende pathogenen zijn ook verschillende doses UV-C-licht nodig. Door toepassing van de juiste UV-C lichtbron kan een
sterilisatiepercentage van 99,99% worden bereikt.

Andere effecten van UV-C straling
Er is geen ozonvorming: UV-C-straling met een korte golflengte (180-200 nm) zet de zuurstof van de lucht
om in ozon. Boven een bepaald concentratieniveau is deze straling giftig, echter toegediend in kleine doses is de straling juist zeer nuttig. Dit principe wordtal vaak gebruikt in deodorants. De UV-C FiltAir lampen
stralen licht uit met een golflengte van 253,7 nm, waardoor de kans op ozonvorming nihil is.
Effecten op de gezondheid: UV-C straling beschadigt de huid en kan blindheid veroorzaken. Dankzij het
ontwerp, een afgesloten kast, blijven de UV-C-stralen binnen in het apparaat en wordt het menselijk
lichaam niet direct blootgesteld aan de straling.
De efficiëntie van het UV-C FiltAir-apparaat is getest onder laboratorium omstandigheden. Uit de tests bleek
dat door de lucht in een kamer te laten circuleren, het apparaat nagenoeg alle bacteriële bacteriën en virale
pathogenen (99,99%) in de lucht doodt1. Na het onderzoek en het ontwerpen, het testen en de pre-fabricage is het eerste prototype zo geperfectioneerd dat de UV-C FiltAir unit gereed is voor de
serieproductie en kan de unit helpen in de strijd tegen het COVID-19 virus. De UV-C FiltAir unit kan dienen
om de bescherming te verhogen van degenen die aan de infectie zijn blootgesteld in de huidige virussituatie.
Bovendien kan de UV-C FiltAir unit, als de crisis voorbij is, anderen helpen bij het voorkomen en verminderen van luchtinfecties. Doordat de UV-C FiltAir even effectief is in het filteren van allergenen in de lucht, kan
het gebruik ervan ook de symptomen van allergieën helpen te verlichten.
1

Texas Research International Inc. Laboratory Test Report: Bioaerosol Removal Efficiency. (1993)
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Product details
Dankzij het speciale design
• De UV-C FiltAir vereist minimale ruimte.
• Het esthetische uiterlijk zorgt ervoor dat de UV-C FiltAir in elke
omgeving past.
• Door de lucht in de kamer te laten circuleren, steriliseert de UV-C
FiltAir de lucht efficiënt.
• De UV-C FiltAir werkt geruisloos dankzij de energiezuinige
onderhoudsarme EC-ventilatoren.
• Gemakkelijk uit te voeren onderhoudswerkzaamheden.
• Het deksel van de UV-C FiltAir is gemakkelijk schoon te maken
en gecoat met een epoxy poedercoating (corrosieklasse C4).

Voordelen
Een aantal voordelen van de UV-C FiltAir unit in vergelijking tot
andere sterilisatie apparaten:
• De UV-C FiltAir unit kan de ziekteverwekkers die door het filter
zijn gegaan, inactiveren. Het proces creëert geen bijproducten.
• Door de efficiënte filtering en UV-C straling is de gereinigde lucht
die de unit verlaat praktisch vrij van ziekteverwekkers.
• In tegenstelling tot andere UV-C sterilisatie apparaten (gebruikt in
medische omgevingen), waardoor mensen tijdens gebruik niet
in de kamer kunnen blijven, is de UV-C FiltAir luchtsterilisator gesloten. Hierdoor is het mogelijk om de UV-C FiltAir unit te gebruiken in dokterspraktijken, wachtkamers, kamers in ziekenhuizen.
• De UV-C FiltAir unit creëert gunstige luchtbewegingen; de unit
duwt de in de lucht zwevende deeltjes naar beneden en blijft
continu circuleren en reinigt de lucht in een kamer zonder oncomfortabele wervelingen te veroorzaken.
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Werking
De UV-C FiltAir unit werkt als volgt (van boven naar beneden):
1 De lucht wordt aangezogen in het onderste deel van de UV-C
FiltAir unit door EC ventilatoren.
2 De lucht wordt door een filter gevoerd dat grootste deel van de
vaste verontreiniging filtreert.
3 In de UV reactor worden zelfs de kleinste overgebleven delen
met UV-C gesteriliseerd.
4 De gereinigde - én steriliseerde lucht wordt door de bovenzijde
van de UV-C FiltAir unit de ruimte weer ingevoerd.
Waarschuwing! Hoge mate van UV-C straling binnen in de
unit! Gevaar voor oog- en huidletsel bij directe blootstelling aan de ogen en huid! Schakel de stroom naar de machine uit voordat u de deuren verwijdert! De unit is veilig
te gebruiken als de deuren gesloten en vergrendeld zijn.
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Technische data
UV-C FiltAir 15

UV-C FiltAir 30

Breedte (mm)
560
Diepte (mm)
200
Hoogte (mm)
2180
Luchtoeveelheid (m3/h)
50-200
Aanbevolen kamer grootte voor een
5-voudige ventilatievoud (m2)
15
Filter type en maat (mm)
M6 502x502-22
Voedingswaarde (V)
230
Stroomopname (W)
71,0-77,5
Netto gewicht zonder lampen en ondersteuningspoten (kg) 29

Breedte (mm)
820
Diepte (mm)
200
Hoogte (mm)
2180
Luchtoeveelheid (m3/h)
50-400
Aanbevolen kamer grootte voor een
5-voudige ventilatievoud (m2)
30
Filter type en maat (mm)
M6 756x502-22
Voedingswaarde (V)
230
Stroomopname (W)
133,4-153,6
Netto gewicht zonder lampen en ondersteuningspoten (kg) 35

UV-C FiltAir 45

UV-C FiltAir 75

Breedte (mm)
820
Diepte (mm)
250
Hoogte (mm)
2180
Luchtoeveelheid (m3/h)
100-600
Aanbevolen kamer grootte voor een
5-voudige ventilatievoud (m2)
45
Filter type en maat (mm)
M6 756x502-22
Voedingswaarde (V)
230
Stroomopname (W)
129,9-206,6
Netto gewicht zonder lampen en ondersteuningspoten (kg) 37

Breedte (mm)
1200
Diepte (mm)
300
Hoogte (mm)
2180
Luchtoeveelheid (m3/h)
200-1000
Aanbevolen kamer grootte voor een
5-voudige ventilatievoud (m2)
75
Filter type en maat (mm)
M6 502x502-22 2 stuks
Voedingswaarde (V)
230
Stroomopname (W)
209,8-282,8
Netto gewicht zonder lampen en ondersteuningspoten (kg) 57

Afmetingen

Luchtverplaatsing

Hoogte

CFD simulatie van de luchtverdeling door
de UV-C FiltAir unit.

Breedte

Diepte
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Modellen
De FiltAir unit is gepoedercoat in wit of antraciet.

Toepassing
Wij raden de UV-C FiltAir sterilisatie unit aan in de volgende ruimten.

Gezondheidszorg
• Wachtruimten, ziekenhuizen
• Spreek- en behandelkamers
• Apotheken

Ontvangstruimten
• Hotels en motels
• Restaurants
• Horeca gelegenheden en winkels

Beauty salons
• Kapperszaken
• Commerciële ruimten
• Service ruimten

Kantoren
• Werkruimten
• Recepties en lounges
• Conferentie ruimten

Kantines
•
•
•
•
•
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Winkels
Helpdesks
Scholen
Opleidingscentra
Studieruimten

Bibliotheken
•
•
•
•

Balie’s
Kinderopvang en crèches
Muziekstudio’s
Auditoriums

Sport faciliteiten
• Fitness
• Yoga studios
• Kleedruimten

Demonstratie ruimten
• Vergaderzalen
• Overige ruimten waar mensen
zich verzamelen
• Hallen en lounges
• Kleedruimten

Fostair
Groothandelsweg 11, The Netherlands
Phone: +31 (0) 15 3808111
Email: info@fostair.nl

www.fostair.nl

