
AL-KO AIRSAFE Luchtreiniger – Gezonde lucht  
voor veilige sociale contacten in openbare ruimtes

Uw voordelen:
l Optimale reiniging van ruimtelucht in grote ruimtes, 

  bijvoorbeeld scholen, kinderdagverblijven, peuterzalen etc. 

l	Eenvoudige	en	flexibele	installatie

 l Ruimtebesparend

 l De unit staat op wielen en is eenvoudig te verplaatsen

 l Plug & Play uitvoering, geen installatie werkzaamheden meer nodig

l	Lage	geluidswaarden	

FILTERT 99,95%

VAN ALLE VIRUSSEN, 
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www.al-ko.com

Het AL-KO AIRSAFE concept

OVERIGE VOORDELEN
l  Eenvoudige filterwisseling, uitgevoerd met 

professionele filtervervangingsindicator op 
basis van de vervuilingsgraad

l  Inspectiedeur aan de achterzijde

Omkasting:
l  Binnenzijde volkomen glad 
l  Dubbelwandige geïsoleerde panelen voor maximale geluidsabsorptie

Geluiddemper:
l  Laag geluidsniveau door een geïntegreerde geluiddemper
l  Voldoet aan de aanbevelingen van de  VDI-Richtlijn 2081

Ventilator:
l  Perfect geselecteerde EC-Ventilator
l  Beste energetische keuze bij minimaal geluid

HEPA	Filter:
l  Hoogwaardige HEPA-Filter voor gegarandeerde “absoluut” filtering
l  Bewezen filtertechnologie uit de medische wereld

Voorfilter:
l  Optimale bescherming van het HEPA-Filter
l  Geringe stroom- en onderhoudskosten door het toepassen van een  

lange stand-tijd zakkenfilter met een grote filteroppervlak (capaciteit)

Installatie:
l  Mobiele uitvoering v.v. 5 meter aansluitkabel
l  Plug & Play uitvoering met 230V aansluiting 
l  Snel en eenvoudig te plaatsen

l  Hygiëne timer voor maximale veiligheid

l  Eenvoudige bediening en traploze  
regeling van de luchthoeveelheid

l  Meer dan 2.000 m3/h luchtfiltratie mogelijk 
door de Power-Functie

l  Design, volkomen gladde binnenzijde, 
buitenzijde afgewerkt in poedercoating

l  De opstellingsplaats is vrij te kiezen dankzij  
de aanzuig aan de voorzijde en de afblaas  
aan de bovenzijde 

l  Geen filtervervuiling door stof door een  
verhoogd aanzuigrooster voor een langere 
levensduur van het filter



DE JUISTE KEUZE VOOR UW RUIMTE

Selecteer gemakkelijk en snel  
de juiste AL-KO AIRSAFE

Voor een efficiënte vermindering van een kans op infectie adviseren wij een  
3- tot 6 voudige (lucht)recirculatie per uur in de ruimte.

ZEER STIL  

OOK BIJ GROTE  

LUCHT - 

HOEVEELHEDEN

AL-KO AIRSAFE 1200 
Traploze	regeling	en		stille	continue	
werking	voor	ruimtes	van	30	m²	–	140	m²

AL-KO AIRSAFE 1600
Traploze	regeling	en	stille	continue	
werking	voor	ruimtes	van	50	m²	–	180	m²

DE FORMULE VOOR  
UW VELIGHEID

= 
  LUCHTHOEVEELHEID 

X 
HOGE FILTERCAPACITEIT 

AIRSAFE	1200 AIRSAFE	1600

Maatvoering (B / D / H) 661 x 418 x 1900 in mm 661 x 573 x 1900 in mm

Gewicht 100 kg 128 kg 

Artikelnummer 340 6881 340 6882

Traploze Regeling LAAG MIDDEN HOOG LAAG MIDDEN HOOG

Luchtfiltratie in m3/h 600 980 1200 800 1300 1600

Aanbevolen ruimte* in m2 36 – 72 59 – 118 73	–	146 48 – 96 79 – 158 91	–	182

Geluidsdrukniveau** in dB[A] 35 45 50 35 45 50

Energieverbruik in Watt 18 78 130 31 116 191

*   Aanbeveling: een 3- tot 6 voudige (lucht)recirculatie bij een hoogte van de ruimte van 2,75 m.
** Gemeten in een ruimte van L x B x H: 10 x 9 x 2,75 en een gemiddelde ruimtedemping



Voor	vragen	en/of	advies,	neem	contact	met	ons	op…	

 
AL-KO Luchttechniek B.V. 
Dwazziewegen 24  l  9301 ZR RODEN  l  T (088) 50 50 900  l  info.nl@al-ko.com  l  www.al-ko.com/airsafe

Professionele infectie bescherming  
met gecertificeerde HEPA-Filters
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AEROSOL CONCENTRATIE IN DE RUIMTE

(1) Personen verlaten de ruimte
(2) Personen komen naar de pauze weer terug

  zonder ventilatie maatregelen
  met natuurlijke ventilatie via de ramen
  met geforceerde ventilatie in combinatie met een AL-KO AIRSAFE Luchtreiniger

Gecertificeerde	veiligheid

AL-KO levert uitsluitend vooraf gecontroleerde  
HEPA-Filters en garandeert zo volgens de EN 1822  
de beste filterprestaties

DE AL-KO  

LUCHTREINIGER  

IS NU  

VERKRIJGBAAR  

NEEM CONTACT  

MET ONS OP

WIJ ZORGEN VOOR EEN GEZOND BINNENKLIMAAT – 
LAAT U ADVISEREN DOOR DE PROFESSIONALI

EN 1822
CERTIFIED

Als toonaangevende fabrikant op het gebied 
van professionele luchtbehandelingstechniek is 
ons doel een gezond binnenklimaat. En dat al 
meer dan 45 jaar. 
 
Onze luchtbehandelingskasten staan wereldwijd 
in duizenden gebouwen in de medische sector.

Ook in scholen, universiteiten, laboratoria,  
kantoorgebouwen, beurshallen en sport-
stadions, zwembaden, fabrieken etc. worden 
onze luchtbehandelingskasten toegepast.
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