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De Viroline Smart reinigt de lucht en verwijdert ziektekiemen zoals bacterien en virussen. Hij is speciaal ontworpen voor specifieke omgevingen, zoals
laboratoria, overheidsgebouwen, werkplaatsen, vergaderzalen en ingangen.
De installatie is gebaseerd op een tweedelig filterconcept waarbij de
verontreinigde lucht eerst door een microfilter/voorfilter G4 in de stabiele
behuizing geleid wordt. Ziektekiemen worden efficiënt door UV-C bestraling geëlimineerd. Net zoals bij het principe van een mondneusmasker
absorbeert de microfilter G4 van de Viroline Smart aerosolen die volgens
het Robert Koch Instituut vaak de dragers van virussen zijn. Virussen die
op deze kleine druppeltjes zitten, worden door de continue UV-C bestraling
consequent geïnactiveerd. Op deze manier reinigt de Viroline Smart achtereenvolgens de volledige binnenlucht.
De wanden van de behuizing zijn gemaakt van stevig edelstaal en bieden
een betrouwbare bescherming tegen UV-C straling.
De Viroline Smart kan het beste op de gewenste hoogte met plafondhaken
aan het plafond worden bevestigd. De microfiltermatten evenals de UV-C
lamp kunnen indien nodig zonder gereedschap vervangen worden.
Het toestel is onderhoudsarm en energiebesparend. De Viroline Smart
Basic kan worden aangestuurd via een timer. De WiFi-versie maakt het
mogelijk om via de smartphone aan en uit te schakelen.

TECHNISCHE GEGEVENS
Vers ie
Filtertechniek
Ventilatorvermogen

Ba s ic
27 W

Spa nning
Max. volumestroom
Afmetingen (b x d x h)
G ew icht
Geluidsniveau
Bouwwijze
Artikelnummer

Prijs

W iFi

UV-C bestraling, 2 x microfilter G4
38 W
230 V/ 50 H z
400 m³/h

700 m³/h

1000 x 290 x 290 mm 1000 x 345 x 345 mm
16 kg

19,5 kg

35 dB(A)

35 db(A)

Constructie uit geborsteld edelstaal
21110400

1.499,00 €

21110700

1.795,00 €

Fluisterstil
Stabiele constructie uit edelstaal
Optionele bediening via wifi
Krachtige UV-C lamp

