



UVMATIC™

Geavanceerde luchtreiniging




De UVMATIC biedt een perfecte oplossing 
om luchtkwaliteit in ruimten te optimaliseren. 
Door middel van UV en Ozon technologie 
worden bacteriën in de lucht en op harde 
oppervlakten geëlimineerd. 

De UVMATIC vernietigt zaken als influenza, 
E.coli, salmonella en soortgelijke bacteriën.

Ook voor het elimineren van virussen zoals 
o.a. H5N1, SARS, MERS blijkt de UVMATIC 
aangetoond effectief.




•vergelĳkbaar 

 
Geavanceerde techniek

• Combineert UV en Ozon technologie voor eliminatie van virussen, 
bacteriën en vieze geur 

• Creëert een schone omgeving door in de lucht ontstane bacteriën 

• Creëert ruimten die vrĳ zĳn van virussen en schimmels 

• Ondersteunt 24/7 de bestaande reinigingsprotocollen 

• Eenvoudige montage 

• Hoogwaardige onderhoudsarme UV lamp 

• Minimale bedrĳfskosten, vergelĳkbaar met een spaarlamp 

• Creëert een schonere, veiligere omgeving 
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Technologie
De UVMATIC werkt volledig automatisch 
en is vrij van chemicaliën. 

Met een ventilator zuigt de UVMATIC de 
vervuilde lucht aan en behandelt deze 
met UV-licht en fotokatalytische oxidatie 
wat drie krachtige ingrediënten 
genereert: 


Photoplasma 
• Elimineert bacterievirussen, 

schimmels en micro-organismen.

Ozon 
• Een zeer reactieve en energetische 

zuurstof desinfecteert de lucht.

Negatieve ionen  
• Verhogen de efficiëntie van het 

proces en verwijderen onzuiverheden 
en stof in de lucht.


Het is bewezen dat door gebruik van 
deze technologie bacteriën en bepaalde 
virussen worden gedood. De hygiëne 
van de omgevingslucht wordt continue 
verschoont zonder tussenkomst van 
personeel.

De UVMATIC werkt met een speciale 
hoogwaardige en energiezuinige 16W 
UV-lamp met een zorgeloze levensduur 
van maar liefst 9000 uur.


De UV lamp vermindert de noodzaak 
om te werken met milieu belastende 
chemicaliën.


Duurzaam

Service
Uitsluitend de ventilator en UV lamp 
dienen jaarlijks gecontroleerd te 
worden om een optimale werking te 
kunnen blijven garanderen.


Installatie
De UVMATIC is geschikt voor 
wandmontage en werkt met een 230V 
aansluiting. Onze specialisten kunnen 
uw organisatie prima adviseren waar u 
de units het beste kunt installeren voor 
een zo optimaal en hygiënisch mogelijk 
resultaat.
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