AntiVirusBox 1
Deze multifunctionele wandunit is zo ontworpen dat hij gemakkelijk
aan elke wand te monteren is. Er dient wel een 220V
stroomaansluiting (stopcontact) in de buurt aanwezig te zijn. De
AntiVirusBox 1 zuigt aan de onderzijde van de unit de lucht in de
ruimte op, filtert eerst het stof uit de lucht, reinigt daarna de lucht
via UV-C licht en blaast vervolgens de gedesinfecteerde lucht rustig
terug de ruimte in via de uitblaasopening aan de bovenkant van de
voorzijde.
U bedient de AntiVirusBox 1 heel eenvoudig met een app op uw
mobiele telefoon (smart phone) of via de standaard meegeleverde
afstandsbediening. Door zijn krachtige maar fluisterstille ventilator
heeft de AntiVirusBox 1 een capaciteit tot 200m³/h en kan daardoor
meerdere keren per uur de lucht in een ruimte desinfecteren.
De AntiVirusBox 1 is leverbaar in aluminium (RVS uitstraling) en in de
kleuren wit, crème, grijs en zwart.
Leverbaar vanaf € 823,00 ex. BTW (€ 995,00 incl. BTW)

AntiVirusBox 2
Deze platte plafondunit is zo ontworpen dat hij standaard past op de
plaats van een 60X60cm systeemplafondtegel. Boven het
systeemplafond moet minimaal 25 centimeter vrije ruimte
beschikbaar zijn en er dient een 220V stroomaansluiting
(stopcontact) boven het plafond aanwezig te zijn. De AntiVirusBox 2
zuigt centraal aan de onderzijde van de unit de lucht in de ruimte op,
filtert eerst het stof uit de lucht, reinigt daarna de lucht via UV-C licht
en blaast vervolgens de gedesinfecteerde lucht rustig terug de
ruimte in via de 6 platte uitblaaskanalen net onder het plafond.
U bedient de AntiVirusBox 2 heel eenvoudig met een app op uw
mobiele telefoon (smart phone) of via de standaard meegeleverde
afstandsbediening. Door zijn krachtige maar fluisterstille ventilator
heeft de AntiVirusBox 2 een capaciteit tot 175m³/h en kan daardoor
meerdere keren per uur de lucht in een ruimte desinfecteren
AntiVirusBox 2 is leverbaar in aluminium (RVS uitstraling) en in de
kleuren wit, crème, grijs en zwart.
Leverbaar vanaf € 905,00 ex. BTW (€ 1.095,00 incl. BTW)
AntiVirusBox 3: Dit betreft een desinfecterende UV-C licht unit die te plaatsen is in bestaande ventilatiekanalen. Deze unit is
uitsluitend te plaatsen door een erkende installateur of door AirSafe. Op aanvraag leveren wij de AntiVirusBox 3 met de gewenste
capaciteit en in de gewenste afmeting en vorm (maatwerk). Interesse? Neem contact met ons op.
Levering en montage via installateur of via gespecialiseerde luchtbehandeling/ventilatie bedrijven.
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