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Luchtreiniging gericht op het Coronavirus

Het coronavirus COVID-19
Het coronavirus COVID-19 verspreidt zich verder 
en verder over de wereld. Net zoals alle andere 
virussen, heeft het coronavirus een drager nodig 
zoals druppels, stofdeeltjes of andere pathogenen in 
de lucht.

Als een besmet persoon hoest, kucht, niest of praat 
verspreidt men vochtdruppeltjes uit de mond in de 
lucht. Deze vochtdruppeltjes zijn drager van virussen 
en ziektekiemen. Daarom is het van belang om een 
goede hygiëne aan te houden door onder andere 
regelmatig de handen te wassen en in de elleboog te 
hoesten en te niezen.

In de praktijk houdt echter niet iedereen zich hieraan, 
waardoor de ziektekiemen op oppervlakken en in de 
lucht terecht komen. Dit zorgt voor de verspreiding 
van het virus.

ASPRA-luchtreiniging van VFA Solutions is een 
effectief filtratie- en reinigingssysteem die de 
door de lucht gedragen virussen, ziektekiemen en 
stofdeeltjes uit de lucht verwijdert. 

Virussen, bacteriën en schimmels zijn biologische 
deeltjes. In het apparaat worden deze deeltjes door 
een elektrisch veld geleid, waar het merendeel 
afgedood of gedeactiveerd wordt. Vervolgens 
worden de virussen, bacteriën en overige 
pathogenen in de collector (het filter) afgevangen 
en permanent uit de lucht verwijderd. Waardoor het 
risico van verspreiding wordt gereduceerd.

“ 
VFA Solutions heeft snel en effectief onze 
luchtkwaliteitsproblemen opgelost. De 
Aspergillus Fumigatus uitbraak is binnen 
enkele uren een halt toe geroepen en verdere 
besmetting is hierdoor voorkomen. 

Voordelen ASPRA luchtreiniging
• Hoge filtratie efficiëntie, vergelijkbaar met HEPA 

filtratie
• Doodt virussen en bacteriën in de luchtreiniger
• Geen microbiologische groei mogelijk op filter
• Constante hoge filtratie efficiëntie
• Hoge luchtstroomvolumes 
• Gemakkelijke integratie met bestaande systemen
• In elk kanaal toepasbaar door lage 

luchtweerstand
• Energiebesparing door lage luchtweerstand
• Verplaatsbare luchtreiniging (productafhankelijk)
• Gemakkelijke filtervervanging
• Zeer modulair systeem
• Lage totale eigendomskosten

Wat wordt uit de lucht verwijdert?
Fijnstof Virussen Bacteriën SchimmelsGeuren*Gassen* 

*optioneel

ASPRA werkingsprincipe
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Hoe is ASPRA luchtreiniging te implementeren?

Veilige lucht in de kamer 
Tijdelijke isolatiekamer / patiëntkamer 

• Gebruik recirculatie luchtreiniging in tijdelijke isolatie- of 
patiëntkamers  om de verspreiding van virussen zoals COVID-19 
tegen te gaan en reinig de gehele ruimte.

• Vaste of mobiele oplossing.
• Kleine voorselectie luchtreinigers: 

- ASPRA Aura (Smart) 
- ASPRA L Mobile 
- ASPRA L1250

Veilige isolatiekamer 
Ruimte op onderdruk / negatieve druk

• Door een ASPRA INduct luchtreiniger te combineren met een 
afzuigventilator, kan een ruimte op onderdruk / negatieve druk 
gezet worden. Waardoor de afgezogen lucht effectief gefiltreerd 
en gedesinfecteerd wordt, voordat de lucht het ventilatiesysteem 
of de buitenomgeving bereikt. 

• Dankzij de zeer lage drukval van de ASPRA is de luchtreiniger 
ook zonder ventilator in elk af- en toevoer-ventilatiekanaal te 
integreren.

• Kleine voorselectie luchtreinigers: 
- ASPRA S INduct 
- ASPRA L1250 INduct 
- ASPRA L3000 INduct

Zuivere lucht in de kamer
Installatie boven een verlaagd plafond

• Virussen, bacteriën, fijnstof en gassen en geuren worden 
permanent uit de kamer zelf verwijdert.  

• Onzichtbare installatie en geen extra geluidsproductie.
• Toepasbaar voor isolatiekamers, OK-voorbereidingskamers, 

intensive care, gangen, wachtkamers en meer. 
• Kleine voorselectie luchtreinigers: 

- ASPRA Ceiling 

Veilige toevoerlucht  
Integratie in ventilatiesysteem en ventilatiekanalen 

• De ASPRA-luchtreinigers zijn met elk ventilatiesysteem en 
ventilatiekanaal te integreren. Hierdoor wordt de toevoerlucht 
effectief gereinigd en gezuiverd van alle luchtvervuilingen zoals 
fijnstof, virussen, bacteriën (afkomstig van binnen en buiten). 

• Kleine voorselectie luchtreinigers: 
- ASPRA S INduct 
- ASPRA L1250 INduct 
- ASPRA L3000 INduct 
- ASPRA XL INduct  
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ASPRA INduct

Capaciteit 0 - 10.000 m3/h
Installatie Boven een verlaagd plafond of in de ruimte

Luchtreiniging
INduct
- Deeltjes: ASPRA technologie
- Gassen en geuren: Actief Koolstoffiltratie

ASPRA Ceiling 
luchtreinigers worden 
boven een verlaagd 
plafond geïnstalleerd en 
reinigen en recirculeren 
de lucht in de ruimte. 

Filtervervanging 
is gemakkelijk en 
kan door iedereen 
uitgevoerd worden 
zonder plafondtegels te 
verplaatsen. 

Effectieve, stille en 
onzichtbare luchtreiniging. 

ASPRA Recirculatie Ceiling

Capaciteit 0 - 1800 m3/h
Installatie Boven een verlaagd plafond

Luchtreiniging
Recirculatie
- Deeltjes: ASPRA technologie
- Gassen en geuren: Actief Koolstoffiltratie

Filterbox dicht

Filterbox open

ASPRA INduct systemen reinigen de lucht in uw 
ventilatiekanalen. Gecombineerd met een ventilator, 
kan het als onderdruk/negatieve druksysteem 
ingezet worden om verspreiding naar andere ruimtes 
te beperken.

Integratie met toevoer- 
en afvoerkanalen is 
zeer gemakkelijk en niet 
gebonden aan een specifiek 
ventilatiesysteem. 

ASPRA INduct 
luchtreiniging is efficiënt, 
produceert geen extra 
geluid en kan boven 
een verlaagd plafond 
geïnstalleerd worden. ASPRA L5000 INduct

ASPRA S & L INduct

De ASPRA Aura (Smart) luchtreiniger 
verwijdert deeltjes (zoals 
fijnstof, virussen en bacteriën), 
gassen en geuren. De Smart 
biedt luchtkwaliteitsgestuurde 
luchtreiniging m.b.v. de geïntegreerde 
luchtkwaliteitssensor. Een perfecte 
oplossing voor verplaatsbare 
luchtreiniging. 

Zeer geschikt voor kantoor, slaapkamer 
of ziekenhuiskamer.  Plaatsing op kast, 
bureau of vloer (m.b.v. standaard). 
Wandmontage is mogelijk m.b.v 
muurbeugels. 

ASPRA Aura (Smart)

Capaciteit 0 - 400 m3/h
Plaatsing Losstaand / wandmontage 

Luchtreiniging
Recirculatie
- Deeltjes: ASPRA technologie
- Gassen en geuren: VFA Actiefkoolstof    

Bekijk hier een beknopt overzicht van de VFA luchtreinigers, welke snel te implementeren zijn in de strijd tegen 
het coronavirus COVID-19. Ons productassortiment bevat vele andere luchtreinigers. Neem contact met ons 
op voor een vrijblijvend advies op maat. 

www.VFA-solutions.com, +31 (0)10 - 427 87 33, info@VFA-solutions.com, Adm. de Ruyterstraat 2, 3115 HB Schiedam

Productselectie

Ontdoet de lucht van zeer 
hoge deeltjesconcentraties 
(o.a. stof, virussen en 
bacteriën). Een ideale 
toepassing voor verplaatsbare, 
hoge capaciteit luchtreiniging. 

Zeer geschikt ter voorkoming 
van ziekteverspreiding in 
ruimtes waar grote groepen 
samenkomen.  

ASPRA L Mobile

Capaciteit 2.500  m3/h
Plaatsing Losstaand (verrijdbaar)

Luchtreiniging

Recirculatie
- Deeltjes: ASPRA technologie
- Gassen en geuren: VFA Actiefkoolstof   
  (Optioneel) 
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