
Bekijk deze e-mail in uw web browser 

 

COVID-19 

Wetenschappelijk tekst bewijst de doeltreffendheid van UV ! 

Beste, 

Reeds enkele weken informeren wij u over de nieuwe productenten die werden ontwikkeld met onze partners. 

Deze oplossingen helpen bij het stoppen van de COVID-19 in openbare plaatsen maar ook in uw bedrijf en plaatsen met een hoge volksbezetting 

zoals de HORECA. 

UV Opplossing 

Onze oplossingen zijn uitgeruste met UV. Het gebruik van UV is wetenschappelijk 

onderbouwd en helpt tegen het verspreiden van de COVID-19. 

Hieronder vindt u een artikel uitgebracht door de universiteit van Boston : 

https://www.ledsmagazine.com/lighting-health-wellbeing/article/14177977/boston-university-

validates-signify-uvc-for-coronavirus-deactivation 

Het magazine "Nature" heeft eveneens een artikel gepublicieerd 

https://www.nature.com/articles/s41598-020-67211-2 
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UPM (luchtzuiveringsunit) 

Speciaal ontworpen “Filter Eenheid” voor het zuiveren en reinigen van binnenlucht in 

plaatsen met een hoge volksbezetting (hotels, restaurants, winkels,…) 

Filter G4, gevolgd door F9, met optie HEPA (tot 99.99 %) en UV lamp. 

Debiet van 500 tot 3250 m3/u. 

Volledig autonome unit klaar voor gebruik (plug and play) 

 

Lees meer »  

  

 

  

UPA (Luchtzuiveringsunit) 

Speciaal ontworpen “Filter Eenheid” voor het zuiveren en reinigen van binnenlucht in 

plaatsen met een hoge volksbezetting (hotels, restaurants, winkels,…) en eveneens voor 

de farmaceutische sector en lichaamszorg. 

Filter G4, gevolgd door F9, met optie HEPA (tot 99.99 %) en UV lamp. 

Debiet van 1500 tot 4500 m3/u. 

Volledig autonome unit klaar voor gebruik (plug and play) 

 

Lees meer »  

  

 

  

DISINFECT-500 

.Ontsmettingsmachine voor openbare en industriële omgevingen. De ideale machine om 

snel een omgeving te ontsmetten op basis van lucht beladen met ontsmettingsmiddel 

door het gebruik van een ventilator en vernevelingstoestel. 

Stedelijke ruimten, interne opslagplaatsen, enz.. dit systeem helpt bij de verspreiding van 

COVID 19 tegen te gaan. 

Dit syteem wordt bevestigd op een eenvoudige aanhangwagen (in optie) en kan met een 

afstandsbediening worden bestuurd. 

 

Lees meer »  
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HET AIRVISION TEAM 

  

Contacteer ons voor meer informatie  

 

Wenst u meer informatie of heeft u een projekt?  

Aarzelt u zeker niet om ons te contacteren. Het AirVision Team is er voor u.  

Contacteer ons »  

 
Avenue Jean Monet, 1 - Louvain-La-Neuve 1348 - Belgium - T.: +32(0) 10 47 00 80 - info@airvision.be - www.airvision.be  

    

>> Klik om je te abonneren  
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