
Luchtzuivering  Doodt bacteriën,schimmels en virussen 

       Stand-alone         ventilatiesysteem 

Eenvoudige installatie

Kenmerken:

Het paneel heeft een standaard afmeting van 60cm x 60cm en de 
buitenkant is gemaakt van een zwaar antibacterieel kunststof 
behuizing. De hoogte bedraagt, mede door de brandwerende 
opbouw met het ventilatiesysteem, bijna 14cm. Het licht wordt 
verzorgd door een centraal geplaatst led paneel, met een afmeting 
van 46,5cm x 46,5cm. Op verzoek is de kleurtemperatuur van het 
licht te verkrijgen in 3000K-4000K-5000K-6000K. 
Aan de randen van het paneel bevinden zich de luchtsleuven. 
Twee voor de in-en twee voor de afvoer van de lucht. De in de 
luchtsleuven aanwezige Nanometer filters gaan 270 dagen mee 
(bij een gebruik van 8 uur per dag) en zijn daarna makkelijk te 
vervangen.     

Dit innovatieve led paneel is voorzien van nieuw gepatenteerd nanometer materiaal en heeft ook een uniek ingebouwd   
‘stand-alone’ventilatiesysteem. Dit systeem zuivert en desinfecteert de lucht van bacteriën, schimmels en virussen door 
middel van een fan in combinatie met UV-C -Licht, zilverionen en titaniumdioxide en Nanometer filters. 

Werking:
In combinatie met de aan beide zijden geplaatste Nanometer 
filters, die de lucht via de daartoe geplaatste sleuven 
aanzuigen, zijn er 3 soorten antibacteriële en antivirale 
mechanismen actief die zorgen voor uw continue 
bescherming. UV-C licht. Het onzichtbare UV-C licht heeft 
van zichzelf al een bewezen desinfecterende en 
steriliserende werking. Het tast het DNA en RNA structuur 
van virussen en bacteriën aan, waardoor je de verspreiding 
van deze virussen tegengaat en doodt. Zilver-ionen die 
positief geladen zijn (door toepassing van UV-C licht) zijn 
giftig voor bacteriën en beschadigen in veel gevallen zelfs de 
celwanden van bacteriën waardoor deze ontploffen en 
onschadelijk worden gemaakt. Titaniumdioxide heeft een 
bewezen desinfecterende werking op oppervlakten (als 
coating), maar onder invloed van UV-C licht is het in staat 
om bacteriën en virussen te deactiveren.       

 C -Licht, zi ionen en t

Filters ± 270 dagen

Nano filters

5 Jaar garantie mogelijk

Zuivert ± 45M³/uur



Testen hebben uitgewezen dat alléén UV-C straling al 
voldoende is om de antibiotica resistente MRSA-bacterie, 
griepvirussen en het SARS virus te doden. Het SARS virus 
behoort tot de groep waar ook het Corona-virus (Covid-19) 
onder valt. Het is daardoor zeer aannemelijk dat ook het 
Covid-19 virus zal worden vernietigd. Deze conclusie wordt 
versterkt omdat er tot op heden geen pathogene bekend zijn die 
bestand zijn tegen UV-C.
Vernietigt dit paneel dan ook het Covid-19 virus? Deze vraag 
kan nog niet positief worden bevestigd, omdat dit alleen kan 
worden getest met een actief Covid-19. De risico’s en 
bijbehorende kosten hiermee gemoeid, zijn één van de redenen 
waarom deze testen (nog) niet zijn uitgevoerd. Dit houdt in dat 
hierin een aanname is gedaan gebaseerd reeds bevestigde 
resultaten waarbij andere virussen, schimmels en bacteriën wel 
worden vernietigd door UV-C straling. 

In samenwerking met de universiteit van Boston heeft het Eindhovense bedrijf Signify onlangs uitvoerig onderzoek gedaan naar het effect van UV-C licht in relatie 

tot het indammen van virussen, zoals het coronavirus. En met succes, want UV-C licht blijkt een 'superontsmetter' te zijn. Het besmette materiaal waarmee werd 

getest, was binnen liefst 6 seconden al 99% virusvrij. En na 25 seconden bleek dit getal zelfs 99,9999%. Wel werd nogmaals benadrukt dat de straling schadelijk is 

voor de huid en ogen van mensen. Op steeds meer plekken wordt UV-C licht tegenwoordig op effectieve wijze ingezet. Zo worden in het Zaans Medisch Centrum 

mondmaskers virusvrij gemaakt en werd zelfs een heel winkelcentrum in Singapore ontsmet. bron: Algemeen Dagblad
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