
made in Germany

 airtube UVC1600
Technische gegevens

LUCHTCIRCULATIE &
LUCHT-DESINFECTIE  
met
AANTREKKELIJK  
DESIGN 

airtubeUVC Systeem 

• elegant

• geruisloos

• zeer efficiënt

• betrouwbaar

• toekomstgericht

• tussen 50 - 1.650 m³/h

Mobiel en cascadeerbaar systeem dat bes-

mettingsrisico verlaagt in alle binnenruimten.

Inactivering van bacteriën en virussen in 

aerosolen van meer dan 99,55%. 

De lucht in de kamer wordt naar binnen  

gezogen in een roestvrij stalen cilinder,  

waarin deze lucht met korte golf UVC-licht  

bestraald wordt.  

 

De bestralingsenergie is dusdanig berekend 

dat het een inactievatiegraagd van meer 

dan 99,55% bereikt met één enkele  

passage van lucht door het systeem.  

Bacteriën, virussen, sporen, schimmels en 

mijten worden onmiddellijk en finaal  

onschadelijk gemaakt. 

 

De werking van alle airtubeUVC-systemen 

is onschadelijk voor mens of dier  bij voltijds 

24u / 24u gebruik. Bescherming voor  

iedereen, van jong naar oud. 

 

Een toekomstgerichte investering die een 

effectieve bescherming biedt tegen infecties 

die zicht via de lucht verplaatsen  

(Aerosolen).

Het mondmasker voor de kamer
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Gewicht

60kg

Luchtvolume

850, 1200 of 1650m³/h 

selecteerbaar

Geluidsniveau

48dB bij 850m³/h op 3m afstand

57dB bij 1650m³/h op 3m afstand

Netvoeding

975W@230V/50Hz 

Gebruik-omgevings-

temperatuur 0-40°C 

Lamp

8x95W UV-C ontladingslamp
Levensduur 9.000h

Keuring

CE  

Aansluitsnoer

5m met Schuko-stekker

UITVOERINGEN

made in Germany

airtubeUVC1600_black

airtubeUVC1600_white

Standaard Versie

Poedercoating fijne structuur wit / zwart

Speciale uitvoeringen

alle kleuren mogelijk volgens RAL kleurenkaart

Bedrijfsuren teller

Sticker met klantspecifiek reclamemotief

Controle

Draadloze afstandsbediening (Vrij veld tot 300m) -  

tot 50 apparaten

 airtube UVC1600
Technische gegevens

AFMETINGEN

GEGEVENS

UVCclean is een merk van LED 24-7 PUNKT COM GmbH          

Fabrikstrasse 18 - 73277 Owen/Teck - Germany 

hallo@uvcclean.de / +49 (0) 7021 / 953 30 40

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te 

brengen betreffende technische gegevens en  

productontwerp. Alle gegevens onder voorbehoud en  

zonder garantie. Stand: 06/2021
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