
L U C H T Z U I V E R A A R

OPERATIEKAMERS
WACHTKAMERS

WERK- EN PRIVATE RUIMTESAdem in

Zuivere lucht is een zeer bepalende factor in onze levenskwaliteit. Elke dag, zowel op het werk als thuis, in het open-
bare vervoer of in publieke ruimtes, ondergaan we de agressie van slechte geuren, bacterieën, virussen, chemische 
en organische stoffen of onzuiverheden... De lucht die we binnenskamers inademen is tot honderd keer meer 
vervuild dan de buitenlucht !

Air’gonomie
Het Biozone gamma is even eenvoudig te installeren als te onderhouden. De beperkte omvang van de 
toestellen is synoniem van ergonomie en hun grote toepasbaarheid, dit maakt dat de Biozone producten voor alle 
configuraties en alle soorten ruimtes geschikt zijn.

Eco-duurzaamheid

Het respect voor de natuur van de Biozone producten vertaalt zich door een verbruik van 12 Watt, afwezigheid 
van afval, chemische consumptiematerialen of wat voor vorm van vervuiling dan ook. En  met maar 10 minuten 
onderhoud per jaar. Duurzame ontwikkeling, zowel ecologisch als economisch, voor een minimale investeringskost.

Luchtzuivering, efficiëntie gegarandeerd

De efficiëntie van de Biozone producten is een vaststaand feit, gezien de certificatie door onafhankelijke 
wetenschappelijke testen, en dit zelfs in omgevingen met de hoogste vereisten zoals het ziekenhuis- en industriemilieu.

De zuivering van de lucht, efficiëntie gegarandeerd
Het CNRS Lyon heeft in het bijzonder aangetoond dat de Biozone technologie virussen van de (vogelgriep virus A: 
H5N2), varkensgriep (A:H1N1) en menselijke griep (influenza) voor 99.9998% doodt in 0.44 seconde.  
Talrijke testen werden gerealiseerd met gelijkaardige resultaten. Ondermeer de testen van VRS, van Para-influenza 
of de E-Coli-test zijn representatief voor de efficiëntie van de Biozone technologie voor eventuele mutaties en 
toekomstige virussen.

‘t werkt met lucht, maar het verandert wel alles

DE TECHNOLOGIE DIE ALLE GEUREN, VIRUSSEN, CHEMICALIËN EN ORGANISCHE STOFFEN ELIMINEERT

Biozone
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Drievoudige technologie

Alle BIOZONE luchtzuiverings- en ontgeuringstoestellen maken gebruik van dezelfde technologische basis: de 
blootstelling van de lucht aan een zeer specifieke variatie van UV-licht.

Hoe werkt het?
Ultraviolet licht, ozon, fotoplasma en negatief geladen ionen bestaan in de natuur als krachtige en doeltref-
fende ontsmettingsmiddelen. Ze zijn perfect ontworpen om geuren, bacteriën, virussen en schimmels te 
vernietigen en om ongewenste chemicaliën en verbindingen af te breken.
• UV-licht is krachtig genoeg om door de celwanden van bacteriën en virussen te dringen, hun DNA af te 

breken en te voorkomen dat ze groeien en zich voortplanten
• Negatief geladen ionen trekken verontreinigende stoffen in de lucht aan en binden zich eraan, waardoor 

ze zwaarder worden
• Fotoplasma oxideert en ontsmet
• Fotokatalytische oxidatie breekt verontreinigende stoffen af (waaronder nicotine, ureum en ammoniak)

De omgevingslucht die door een 
ventilator wordt opgevangen, gaat 
door een “zuiveringskamer”. 
Precies op dit punt wordt de 
lucht blootgesteld aan een 
reeks specifieke variaties van 
UV-licht, die een reeks fysisch-
chemische ontsmettingsprocessen 
teweegbrengt.

Het zuurstofplasma en de opgewekte negatieve ionen zuiveren de lucht, die niet door het apparaat hoeft te 
gaan om te worden behandeld.

Zuurstofplasma komt in vele vormen voor en reageert 
intesief op vervuilende partikels.

Zuurstofplasma bestaat hoofdzakelijk uit moleculen 
van 0+, 0-, O2+, O2-, 0, 03, geïoniseerd Ozon, 
aangeslagen metastabiel O2 
geëxciteerde metastabiele en elektronen.

Plasma is de vierde toestand van materie, het is 
een hyperactief gas. 

Plasma Zuivering

De BIOZONE-technologie is doeltreffend zonder dat alle lucht in de ruimte door de unit hoeft te stromen. In feite 
wordt het grootste deel van het zuiveringsproces buiten de eenheid uitgevoerd door de plasmadeeltjes zodra 
zij het toestel hebben verlaten.
Het plasma dat in BIOZONE-units wordt gegenereerd, kan bacteriën op diverse oppervlakken binnen enkele 
seconden doden.
Het vernietigt ook virussen, sporen, kiemen, schimmels, vluchtige organische stoffen (VOC’s) en geuren.
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AIRCARE: de veilige zuiveringsoplossing

• Aanpasbaar aan elk gebouw
• Desinfecteert 24 uur per dag, 7 dagen per week
• Een natuurlijke oplossing voor chemisch resistente 
infectieziekten
• Dekking van 5 tot 100 m2
• Timer, programmeerbaar in stappen van 10 minuten
• Nomadisch, of aan de muur bevestigd

Mini POWERZONE : Efficiëntie op elk moment !

« Permanente behandelende of preventieve geurbestrijder in bepaalde gevallen. »

De Mini-PowerZone , een uiterst draagbare lucht- en oppervlaktezuiveraar, 
wordt geleverd met een draagriem en bevat een ingebouwde timer, 
zodat hij kan worden geprogrammeerd om continu of in stappen van 
tien minuten te desinfecteren.

Beide apparaten maskeren geuren niet alleen met chemicaliën 
of geurstoffen, maar vernietigen ook de stoffen die geuren 
veroorzaken.

UV-antivirusproducten spelen een belangrijke rol bij de bescherming van 
mensen overal ter wereld tegen virussen, waaronder vogelgriep en het 

coronavirus

AIRCARE: de veilige zuiveringsoplossing

• Aanpasbaar aan elk gebouw
• Desinfecteert 24 uur per dag, 7 dagen per week
• Een natuurlijke oplossing voor chemisch resistente 
infectieziekten
• Dekking van 5 tot 100 m2
• Timer, programmeerbaar in stappen van 10 minuten
• Nomadisch, of aan de muur bevestigd

Mini POWERZONE : Efficiëntie op elk moment !

• Wandmontage
• Anti-diefstal apparaat
•  Beveiligde opening met sleutel
•  Aangesloten op het elektriciteitsnet
•  CE, ROHS en GS conform

«Ergonomisch ontworpen, is het ideaal voor continue behandeling van kleine en drukke ruimtes...»

Het AirCare-systeem is bijzonder geschikt voor de behandeling van besloten 
ruimten zoals sanitaire ruimten, kleedkamers, technische ruimten of 
afvalopslagplaatsen.
AirCare zuivert, desinfecteert en verfrist zonder enige moeite. 
Hij hoeft alleen maar in een stopcontact aangesloten te worden.

• Aanpasbaar aan elk gebouw
• Desinfecteert 24 uur per dag, 7 dagen per week
• Een natuurlijke oplossing voor chemisch resistente 
infectieziekten
• Dekking van 5 tot 100 m2
• Timer, programmeerbaar in stappen van 10 minuten
• Mobiel, of aan de muur bevestigd

Mini POWERZONE : Efficiëntie op elk moment !
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Onafhankelijke laboratoria valideren de doeltreffendheid van BIOZONE®:

AIRCARE PR: Het toppunt van veelzijdigheid.

Respect

Ga door met uw HQE-
aanpak

voor het milieu door gebruik 
te maken van een schoon en 

zuinig proces

« Discreet en elegant past deze luchtreiniger perfect in een 
kamer...»

Drie vermogensniveaus, een discreet ontwerp en absolute stilte 
maken van de AirCare PR de veelzijdige zuiveringsoplossing bij 
uitstek.
Kantoren, wachtkamers, gangen, vestiaires... het is efficiënt in elke 
ruimte, privé of professioneel, waar de geuroverlast variabel is. 
Geplaatst op een hoogte tussen 2 en 2,5 m, dicht bij een stroom 
van een inkomende luchtstroom en ver van uitgaande 
luchtstromen; hij kan 24 uur per dag, 7 dagen per week 
zonder enige tussenkomst werken.
Gewoon in het stopcontact steken, met een multifunctionele 
infrarood afstandsbediening met een bereik van 6m.

Decontamineren

Respect voor mens en 
milieu

lucht en oppervlakten, 
zonder filters, chemicaliën of 

maskeermiddelen

• 3 vermogensniveaus
• Afstandsbediening
• Discreet ontwerp
• Afmetingen 270x103x224mm
•  Geluidsdemper 42dB max
• IP40 elektrische isolatie
•  CE, ROHS en GS conform
•  Wand- en normale montage
•  Intern geheugen
•  2, 4 en 8 uur timer

VernietigDelete

Zorgen voor 
gezondheidsbeveiliging

een goed merkimago 
handhaven

virussen en beperk de 
verspreiding van bacteriën, 

schimmels en gisten

Elimineer 
bij hun bron de 

onaangename geuren


