AerPRO
PLAFONDPANEEL
EFFECTIEVE
LUCHTZUIVERING
Het AerPRO plafondpaneel helpt ons aan gezonde
lucht, bestrijdt bacteriën, schimmels, virussen en
fijnstof op een effectieve manier.
Het AerPRO plafondpaneel is een professionele
luchtreiniger die gebruik maakt van diverse
bewezen technologieën. Het apparaat zuivert en
desinfecteert de lucht in een ruimte door gebruik
te maken van UV-C licht, titaan-dioxide en ionisatie.
DE VOORDELEN:
• Biedt de beste verbeterde luchtkwaliteit.
• Effectieve aanvulling op de maatregelen voor
een ‘COVID-veilige’ omgeving.
• Reinigt de lucht van micro-organismen, fijnstof
en pollen.
• Niet schadelijk voor het milieu, veilig in gebruik
(wordt geen ozon aangemaakt of gebruikt).
• Neutraliseert ongewenste geuren.
• Zorgt voor een frisse en gezonde werk- en
verblijfsomgeving.

VERBETERT DE
LUCHTKWALITEIT
AANZIENLIJK

GERUISLOOS
WERKEND
APPARAAT

ONTWORPEN
VOOR 24/7
VEILIG GEBRUIKT

ZEER GOEDE
PRIJS/KWALITEIT
VERHOUDING

DE WERKING VAN HET AERPRO
PLAFONDPANEEL
Het AerPRO plafondpaneel desinfecteert de lucht
in ruimtes tot 75m3. Door meerdere apparaten in
een ruimte te plaatsen kunnen ook grotere
hoeveelheden m3 gefilterd worden.

Het AerPRO plafondpaneel is eenvoudig te
installeren in elk systeemplafond. De lucht wordt
door een krachtige maar zeer stille ventilator
aangezogen en komt in een ruimte die bewerkt is
met titaandioxide (fotokatalyse), waar twee Signify
UV-C lampen van beide 16 watt de lucht desinfecteren. Onder andere virussen, schimmels en
bacteriën worden hierdoor onschadelijk gemaakt.
Door de combinatie van de titaandioxide en UV-C
licht is de werking van het UV-C licht versterkt.
Hierna komt de gedesinfecteerde lucht langs de
ionisator, waardoor negatieve ionen de ruimte
in worden geblazen. De lucht die het AerPRO
plafondpaneel verlaat is gezonder voor iedereen
in de ruimte.

Ontdek de unieke combinatie
van AerPRO plafondreiniger
met de AL-KO AIRSAFE
luchtreiniger, voor een
affectieve beschermig
tegen aerosolen met
virussen.

Technische gegevens:
AerPro
Geschikt voor ruimtes tot maximaal 75 m³
Maximale doorstroom 125 m³ lucht per uur
UV-C Lamp 2x 16 watt

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via:
info@worldpack.eu, www.worldpack.eu of bel +31 88 494 2000

GEZONDE LUCHT VOOR VEILIGE SOCIALE
CONTACTEN IN OPENBARE RUIMTES

HUUR NU UW EIGEN SYSTEEM! *
24 MND. 		36 MND.

48 MND.

60 MND.

AL-KO AIRSAFE 1200
Traploze regeling en stille
continue werking voor ruimtes
van 30m2 - 140 m2

€229,95		€169,95

€139,95

€122,95

AL-KO AIRSAFE 1600
Traploze regeling en stille
continue werking voor ruimtes
van 50m2 - 180 m2

€269,96		€199,95

€163,95

€139,95

€28,95		€19,95

€14,95

€11,95

AERPRO
Plafondpaneel desinfecteert
de lucht in ruimtes tot 75m3

* Bedragen excl. BTW

Aflevering DDP
op 1 adres
binnen europa

Retour halen
aan het einde van
uw huurtermijn

Jaarlijkse
vervanging
van de filters

Wil je graag meer informatie? Neem dan contact met ons op via:
info@worldpack.eu, www.worldpack.eu of bel +31 88 494 2000

Volledige
garantie op
uw systeem

