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Filtert virussen en fijnstofdeeltjes uit de lucht
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De Klimarent luchtreiniger is
een hoog rendement mobiele
luchtreiniger, speciaal
ontworpen om de kans op
aerogene verspreiding in
uw ruimtes significant te
verminderen.

Robuust & verrijdbaar

De unieke combinatie van een uiterst efficiënt gecertificeerd HEPA-filter (H14) en
decontaminatie (ontsmetting) technologie
zorgt ervoor dat 99,995% van alle aerosolen uit de lucht gefilterd worden. Het
unieke H14-filter element is hittebestendig, hierdoor kan een programmeerbare
regeneratie cyclus zorgen voor een volledige decontaminatie (ontsmetting) van
de HEPA-filter. Deze technologie, samen
met het voorfilter zorgen voor een zeer
lange levensduur van het HEPA-filter. Bij
gebruik van de Klimarent luchtreiniger
in publieke ruimtes, zal het HEPA-filter
gemiddeld 12 maanden meegaan.

Diversen deskundigen (uit o.a. Duitsland)
geven aan dat een groot deel van het besmettingsrisico kan worden veroorzaakt
door deze aerosolen. Door het verwijderen van deze aerosolen uit de lucht kunnen besmettingsrisico’s dus aanzienlijk
verminderd worden.

Aerosolen bestaan uit een wolk grote en
kleine druppels. Grote druppels hebben
een doorsnee van meer dan 5 tot 10 µm,
de kleine druppels hebben een doorsnee
van minder van 5 µm. Deze komen vrij
bij het hoesten en niezen maar ook al
bij het normaal ademen. Met name de
kleine druppeltjes kunnen lang in de lucht
blijven hangen.

Zoals in onderstaande afbeelding duidelijk is weergegeven, blaast de Klimarent
luchtreinger de lucht verticaal uit en
zuigt hij de vervuilde lucht (aerosolen)
aan via de onderzijde. Dit zorgt ervoor
dat aerosolen zo snel mogelijk dalen en
de personen in ruimte veel minder lang
blootgesteld worden aan aerosolen.

Automatische, thermische,
filter ontsmetting

Dankzij het hoge uitblaas volume (tot
1.200 m³/h) van de Klimarent luchtreiniger worden aerosolconcentraties en
daarmee het besmettingsrisico al snel
verminderd terwijl de 360° uitblaastoren
zorgt voor een gelijke verspreiding van
virusvrije en bovendien stofvrije lucht.

99,995% van alle aerosolen worden
uit de lucht gefilterd
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