
Productbeschrijving
Er is nog nooit een kritischer moment geweest om uw personeel en bezoekers te beschermen met strenge  
hygiënemaatregelen. Luchthygiëne is een cruciaal onderdeel van een geïntegreerde hygiëne-aanpak om  
de verspreiding van infecties te beperken. InspireAir 72 HEPA 13 is een zeer effectieve luchtreiniger met filters  
van medische kwaliteit die ziekteverwekkers en verontreinigende stoffen in de lucht verwijderen en  
de binnenlucht veiliger maken voor organisaties overal. 

Het belang van schone lucht
Aangezien de verspreiding van COVID-19 begint met geïnfecteerde respiratoire deeltjes, zal het filteren van ziekteverwekkers uit de lucht 
door het personeel worden gezien als een geruststellende en noodzakelijke eerste stap om besmetting te voorkomen, slechte gezondheid 
en ziekteverzuim te verminderen en ze veilig te houden op het werk.

Bovendien heeft de verontreinigde lucht buiten invloed op de kwaliteit van de lucht binnen en is het een gevaar voor de gezondheid van de 
longen - waardoor mensen kwetsbaarder worden voor een virus zoals SARS-CoV-2 dat COVID-19 veroorzaakt. Luchthygiëne is daarom een 
belangrijk onderdeel van de bescherming van mensen op de werkplek. 

Meer dan twee derde van de ondervraagden zegt zich door hun werkgever verzorgd te voelen als de binnenluchtkwaliteit binnenshuis  
wordt gecontroleerd of gereguleerd. Deze kan snel worden verbeterd met mobiele luchtzuiveraars.

Belangrijkste kenmerken en voordelen
• InspireAir 72 HEPA 13's filter vangt meer dan 99,95% van de deeltjes in de lucht op die groter zijn dan 0,3 micron, inclusief bacteriën en 

sommige virussen (met de gemiddelde ademhalingsdruppel van een droge hoest typisch voor een COVID-19 patiënt op 15 micron), wat u 
volledige gemoedsrust geeft. 

• Dit  toestel bevat niet alleen een voorfilter, maar ook een HEPA 13-filter en een koolstoffilter die ook gasvormige verontreinigingen, 
schimmelsporen, allergenen, stof- en rookdeeltjes en VOC's zoals formaldehyde opvangen, zodat u weet dat u volledig beschermd bent.

• De filters vangen zelfs het kleinste allergeen op: de stuifmeelkorrel van Myositis sp. (vergeet-me-nietje), die enkele symptomen van 
hooikoorts vermindert voor meer comfort.

• De autosensor en de dynamische werkingsmodi reageren onmiddellijk en intelligent op  
de wisselende luchtkwaliteit, waardoor meer vervuilde lucht sneller wordt gezuiverd zonder  
dat u een vinger hoeft op te tillen.

• De realtime visuele weergave van de bewaakte luchtkwaliteit biedt het personeel de zekerheid  
dat de lucht om hen heen veilig is.

• Het gebruik van luchtzuiveraars op de werkplek toont het personeel dat u een hoge prioriteit  
geeft aan hun gezondheid en welzijn.

• InspireAir72 reinigt een ruimte van 36m2 in slechts 10 minuten.

• Een constante toevoer van schone lucht kost minder dan een gloeilamp van 100W en  
een onderhouden eenheid kost minder dan een cappuccino per dag.

• De units worden regelmatig onderhouden door onze volledig opgeleide hygiëne-experts.

PRIJS: 
59,95 EUR/maand
Contract 3jaar

INCLUSIEF 
Advies en plaatsing
6 service bezoeken per jaar
Vervangen van filters
Reinigen en ontsmetten 
toestel
Meenemen afval
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Onze service:
• Onze volledig opgeleide technici, die uitsluitend in de hygiëne werken, brengen expertise en jarenlange ervaring 

mee.

• Wij stellen de gezondheid en veiligheid van iedereen voorop. Naast het volgen van de maatschappelijke 
afstandelijkheid dragen we bij elke servicebeurt en filterwissel altijd hoogwaardige persoonlijke 
beschermingsmiddelen (PBM's). Alle filterafval wordt zorgvuldig verwijderd en afgevoerd in overeenstemming met de 
richtlijnen voor de volksgezondheid en de lokale regelgeving.

• Onze service-experts stellen een filtervervangingsprogramma op dat rekening houdt met de mogelijke vervuiling van 
filters voor uw specifieke omgeving en voeren met regelmatige tussenpozen een volledige inspectie uit om er zeker 
van te zijn dat u de beste bescherming en prestaties van onze units krijgt. Dit omvat het reinigen van de voorfilters, 
het zorgvuldig vervangen en verwijderen van gebruikte filters en ervoor zorgen dat alle onderdelen van de unit in 
goede staat zijn.

• Onze technici weten waar ze de units moeten plaatsen voor een maximale impact, zodat uw binnenlucht efficiënter 
wordt behandeld. 

• Onze flexibele servicecontracten zijn specifiek afgestemd op de behoeften van uw bedrijf en we zijn er trots op dat 
we het hoogste niveau van service, innovatieve oplossingen en professionele klantenservice kunnen biedenDe 
aanwezigheid van hygiëne-experts biedt uw personeel de geruststelling dat professionals voor apparaten zorgen, 
zodat u dat niet hoeft te doen, en geeft u de zekerheid dat uw binnenlucht veilig is voor u en uw collega's 

Extra informatie 

• Schone luchttoevoer (CADR): 615,6m3/uur., dit betekent dat InspireAir 72 H13 een ruimte van 36m2 in 10 minuten 
reinigt.

• Kamergrootte: voor kamers tussen 42-72m2, gebruik meerdere units voor grotere ruimtes.
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