Design-H14-luchtreiniger
AirgoClean® One

Schone, gezondere ruimtelucht
voor winkels, kantoren,
praktijken en thuis
Gezonder ademen,
gezonder werken,
gezonder leven

4 Made in Germany — het origineel van TROTEC
4 In scholen, geneeskundige dienst, ministeries en
ziekenhuizen met succes toegepast
4 Geschikt voor verversing: komt op alle punten overeen
met lokale en nationale subsidie-eisen
4 Effectiviteit wetenschappelijk bevestigd

Voel uzelf
beschermd en
veilig

Versie 3

99% van alle infecties vinden plaats in binnenruimten.
Bescherming tegen infecties is een plicht
en geen verplichte oefening.
Lucht is ons belangrijkste levensmiddel.
Schone lucht is gezond — Zorg voor luchtkuuroorden!

Corona heeft alles verandert! En corona zal ook nog veel veranderen!
Want ook in de toekomst zal 99% van alle infecties plaatsvinden in binnenruimten.
Gezonder ademen, gezonder leven – lucht wordt een megatrend bij de infectiepreventie en
bescherming van de gezondheid.
Schone, goede lucht en een veilig klimaatcomfort voor uw klanten, gasten,
medewerkers, patiënten of scholieren wordt een plicht en geen verplichte oefening.

Maak ruimten tot
luchtkuuroorden!

Een oord waar men zich veilig voelt,
omdat geen gevaar dreigt uit de lucht.
Want nog nooit was "goede lucht"
zo waardevol als nu.
Dat zal ook morgen niet veranderen!

Investeer in lucht.
Voelt u zich veilig?
Wilt u dat ook anderen zich veilig voelen?
Maar hoe is het met de lucht die ons omringt?
Diep in- en uitademen... want nu wordt het spannend ...
Wat gebeurt als u samen met andere mensen in ruimten
aanwezig bent? Op school. in een kinderdagverblijf,
in een fitness-studio, in een restaurant, bij de kapper,
in de kroeg of boetiek?
Wij garanderen u:
bij alles , wat u inademt , is vast ook wel ergens zuurstof
aanwezig... maar dat niet alleen…

Er gaat behoorlijk wat in om. In de lucht.
Hoewel altijd wordt gesproken van vervuiling van de buitenlucht,
bewijzen onderzoeken dat de lucht in binnenruimten tot wel
100 keer sterker belast is dan de buitenlucht.
Infectieuze virussen, bacteriën, sporen, mijten en allergenen plannen
bij elke ademteug een luchtaanval op onze gezondheid.
Bij het ventileren komen van buiten niet alleen zuurstof in de ruimte,
maar tegelijk ook belastend fijnstof en pollen.
Aerogene infecties en allergische reacties vonden sowieso al meer
dan 95% plaats in binnenruimten, dit werd alleen nooit in die mate
bewust waargenomen als op dit moment tijdens de pandemie.
Adem diep in en u heeft al een grote selectie luchtvervuilers
binnengekregen in uw lichaam. Gewoon al bij elke ademteug.
U heeft niets gezien, niets geroken, niets gevoeld en ook niets
geproefd. Toch zijn ze er.

Pure krachtbron. Gezonde lucht.
Zuivere, onbelaste lucht is het beste en meest waardevolle
wat wij ons lichaam kunnen bieden. Lucht is ons meest
belangrijke levensmiddel, de basis voor ons leven en
noodzakelijk om gezond te blijven.
Helaas hebben wij weinig plezier aan de lucht, vooral de
laatste paar maanden, want in veel ruimten is luchtalarm.
Wij ademen doorlopend aerosolen in. Naast virussen en
bacteriën, zijn er ook nog pollen, fijnstof en allergenen,
die ons de lucht ontnemen. De lucht brengt ook de mazelen,
verkoudheid, hoesten, griep, allergische reacties en corona
aan ons over. Dan heeft het meest luxe aircosysteem geen zin,
want de lucht moet effectief worden gezuiverd, zodat u weer
in balans komt.
Wat kunt u doen?
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Veiligheid bij het ademen.
Trotec biedt een oplossing: met de professioneel luchtreinigers
uit de TAC-serie en de AirgoClean® One.
Gezuiverde lucht is eenvoudig gezonder, versterkt het immuunsysteem en beschermt bij een correct gebruik effectief tegen
luchtgedragen infectieziekten. Bovendien zonder neveneffecten.
Gewoon gezonde, schone lucht, zonder virussen, fijnstof,
allergenen en bacteriën. Zelfs bij het regelmatig ventileren
voor verse zuurstof.
Dat kunnen we u allemaal beloven als u aanwezig bent in
ruimten waar de lucht "gezond gefilterd" wordt met een
Trotec luchtreiniger.

Voel uzelf veilig.
Als een van de internationale marktleiders bij de productie
van filterappararaten met luchtfiltering van zwevende stoffen
en virussen, ontwikkelt Trotec mobiele luchtreinigers met een
hoge capaciteit voor het verhinderen van SARS-CoV-2-infecties.
Ongeacht waar u heen gaat, de Trotec luchtreinigers werken
overal ter wereld voor uw bescherming en uw gezondheid.
Bij een arts of in een restaurant. In kinderdagverblijf, op school,
in het fitnesscenter, bij de opticien of op kantoor.
Wij maken de ruimte tot een "Luchtkuuroord" en nodigen u
uit met elke ademteug gezonde lucht-wellness te beleven.

Binnenkomen, ademen, genieten van het moment.
"Luchtkuuroord. TAC inside" ... ziet u dit bord, deze sticker,
dit logo, dan bent u veilig.
U bent er zeker van dat binnen geen gevaar uit de lucht dreigt.
Geniet van uw koffie, uw pizza of bij het shoppen. Achter dit
logo werkt een echte luchtverantwoordelijke. Mensen die willen
dat het kinderen klanten, gasten, patiënten en medewerkers
goed gaat.
In een rustgevende, virusveilige "luchtruimte".

Samen met veel luchtverantwoordelijken zorgen
wij voor "luchtkuuroorden".
Ruimten waar u kunt verblijven, zonder uzelf zorgen te hoeven
maken over uw gezondheid. Onze luchtreinigers uit de TACserie en de AirgoClean® One worden door talrijke toonaangevende onderzoeksinstituten aanbevolen voor het tot een
minimum reduceren van het luchtgedragen infectierisico
door virusbelaste aerosoldeeltjes. Ze worden wereldwijd
toegepast bij topondernemingen, in scholen, ministeries
en de gezondheidszorg.
Gun uw lichaam gezonde adem, zorg voor "luchtkuuroorden"
in uw omgeving en geniet van uw aanwezigheid in frisse
ruimtelucht.
365 x per jaar gezonde lucht. 365 x per jaar adempower.
Biedt uzelf en anderen deze service!
Want effectieve bescherming van de gezondheid en tegen
infecties, is een plicht en geen verplichte oefening.

"Laat u deze installatie (TAC V+*)
permanent draaien,
zal geen mens het voor elkaar krijgen
binnen een ruimte een aerosolconcentratie
met een besmettelijk niveau te veroorzaken!"
Prof. Dr. Kähler
Universiteit van de
'Bundeswehr München'
Referenties: Tevreden klanten berichten over de
toepassing van onze luchtreinigers
de.trotec.com/tacv-plus-kunden
* Opmerking TROTEC
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AirgoClean® One: de compacte design-H14-luchtreiniger
TESTWINNAAR
VERGELIJKENDE TEST
VAN DE UNIVERSITEIT
VAN DE
“BUNDESWEHR MÜNCHEN“

Schone, goede lucht,
voor een veilig comfortklimaat
Zorgen voor luchtkuuroorden: voor kleinere bedrijven, kantoren praktijken of exclusieve privéruimten.
Plaatsen waar men zich veilig voelt, omdat geen gevaar dreigt uit de lucht. Want nog nooit was "goede lucht" zo waardevol als nu.
Een goede naam: AirgoClean® is de Trotec merknaam voor
professionele luchtreiniging in de betere ambiance. En hier is
de AirgoClean® One onze nummer 1 en de eerste aanbeveling
voor professional virusfiltering en effectief schoonhouden van de
lucht in besprekingsruimten, wachtkamers, praktijken van artsen
en dierenartsen, kantoren of bij u thuis.
Design voor hogere eisen
Dankzij het klassiek stijlvolle design, past de luchtreiniger elegant
in kleinere winkels en in elke woon- of kantooromgeving. Hoogwaardige materialen en afwerkingskwaliteit maken het verschil.
Als veiligheid voor u op de eerste plaats staat
Bij de AirgoClean® One gaat het om een volgens de hoogste
kwaliteitsmaatstaven in Duitsland ontwikkelde en geproduceerde
luchtreinigers met een hoge capaciteit uit originele Trotec-productie,
die zonder uitzonderingen efficiënte merkonderdelen van de
nieuwste technische generatie van toonaangevende fabrikanten
bevatten. Elk ingebouwd kwaliteitsfilter wordt in Duitsland
geproduceerd, individueel getest en gecertificeerd. De effectiviteit
van de AirgoClean® One met zijn H14-DIN1822-filtersysteem
is, net als bij de TAC V+, wetenschappelijk bevestigd door de
universiteit van de 'Bundeswehr München'.
AirgoClean® One – als premium uw standaard is
De AirgoClean® One is uw garantie voor het rustgevende
"Thuiskomgevoel" bij het betreden van bedrijven, uw eigen vier
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wanden, kantoorruimten, uw kantoor of praktijk. Binnenkomen.
Deuren sluiten, ademhalen, uzelf veilig voelen. Schadelijke stoffen
in de lucht, besmettelijke virussen, kiemen of fijnstof blijven buiten,
binnen schone, gefilterde lucht.
Bescherm uzelf en uw omgeving met H14-gefilterde schone lucht,
die 99,995% vrij is van schadelijke stoffen in de lucht.
Hoogste bescherming tegen via luchtgedragen infecties
Het H14-filter verwijdert schadelijke stoffen tot een grootte van
0,1 micrometer uit de ruimtelucht: Bacteriën en virussen, vluchtige
organische verbindingen (VOC), stofmijten, huisstof, schimmelsporen, huidschilfers van dieren, fijnstof, pollen (stuifmeel), geuren
(met optioneel actief koolfilter).
Perfecte drie-eenheid van prestaties, comfort en design
De AirgoClean® One overtuigt niet alleen met zijn efficiënte
luchtfiltering, maar biedt ook talrijke comfortfuncties: Bijv. ruimteklimaat-weergave van luchtvochtigheid en temperatuur,
luchtkwaliteitsindicatie (VOC en fijnstof PM2.5), nachtmodus,
turbomodus, automatische modus*, afstandsbediening, timerfunctie,
gebruiksgerelateerde filterstandtijdindicatie, PIN-beveiliging...
Gezonder ademen, gezonder werken, gezonder leven
Hier is de lucht werkelijk schoon! Trotec biedt voor elke behoefte
en elk budget een geschikte luchtreiniger — zowel voor zakelijk
toepassingen als voor privégebruik.

Intuïtief touchdisplay

Timerfunctie met weekplanner

Luchtkwaliteitsindicatie met
14 dagen terugblik

Intelligente filterstandtijdmonitor

"Touch & play" via touchdisplay – comfortfuncties uit de extra-klasse
*Automatisch bedrijf via luchtkwaliteitssensoren (VOC's en
fijnstof PM2.5)
Naast de handmatige regeling van de luchtreinigingscapaciteit
op 6 niveaus, heeft de AirgoClean® One een comfortabele
automatische modus. Zeer gevoelige sensoren meten de deeltjesbelasting in de ruimtelucht en de concentratie vluchtige organische
stoffen (VOC's). De waarden worden realtime op het touchdisplay
weergegeven en regelen tegelijk volautomatisch de luchthoeveelheid
en filtercapaciteit van het apparaat, voor het binnen de kortst
mogelijke tijd verwijderen van zwevende deeltjes uit de ruimtelucht
(bij toepassing voor virusfiltering, zie pagina 6).
Turbomodus
De turbo-modus dient vooral voor het versnellen van de ventilatie
in de ruimte, waarbij bijvoorbeeld bij acute situaties een zeer
snelle en effectieve reiniging van de binnenruimtelucht nodig is.
De lucht wordt door de hoogste ventilatorsnelheid snel tot een
optimaal niveau gereinigd. Zo kan de lucht in vergader-, pauze- of
verblijfsruimten snel en eenvoudig tot een goed kwaliteitsniveau
worden gereinigd.
Allergische personen die het raam openen voor het ventileren,
hebben binnen enkele minuten binnendringende pollen of fijnstof
uit de lucht gefilterd. In de turbo-modus van de AirgoClean® One
worden luchtgedragen schadelijke stoffen en zwevende stoffen
met de hoogste luchtreinigingscapaciteit uit de ruimtelucht
verwijderd en wordt de lucht tot een optimaal niveau gereinigd.
Nachtmodus
De fluisterstille nachtmodus biedt schone ruimtelucht, ook tijdens
het slapen. De displayverlichting wordt gedimd en de luchthoeveelheid tot de laagste ventilatorsnelheid geregeld.

Ruimteklimaatindicatie
Andere in de AirgoClean® One geïnstalleerde sensoren registreren,
naast de ruimteluchtkwaliteit, ook de actuele ruimteluchttemperatuur,
evenals de relatieve vochtigheid en tonen ze als ruimteklimaatwaarden
op het display.
Timerfunctie met weekplanner
Terwijl klassieke timers zich doorgaans beperken tot de voorkeuze
van in- en uitschakeltijd, heeft de AirgoClean® One een bedrijfsplanner uit de topklasse. Voor elke weekdag apart of alle dagen
samen, kan exact naar wens de betreffende in- en uitschakeltijd
worden bepaald.
Intelligente filterstandtijdmonitor
Bij alle drie filtervakken wordt de toestand van de filters bewaakt
en weergegeven. De toestandsbewaking werkt hierbij niet gewoon
hypothetisch, bijv. tijdgebaseerd, maar registreert de werkelijke
filterstatus en informeert naar behoefte over een noodzakelijke
filtervervanging. Voor meer veiligheid en optimale filterlevensduur.
Luchtkwaliteitsindicatie met 14 dagen terugblik
Deze unieke functie toont u volgens het datalogger-principe in
een grafisch verloop de belastingsgraad van de afgelopen 24
uur tot maximaal 2 weken terug. Onderverdeeld op VOC- en
deeltjesbelasting als staafgrafiek en de luchtkwaliteit in totaal
als lijngrafiek.
Tegen manipulaties beveiligd vergrendelingsscherm met
PIN-beveiliging
Met de PIN-beveiliging kan een onbevoegde invoer bij de
AirgoClean® One worden voorkomen.

AirgoClean® One — Als premium uw standaard is
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Bacteriën en
virussen

Fijnstof

*
*
H14
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HEPA
FILTER

2
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Dierenhaar, stofmijten,
huidschilfers

Rook en VOC's

Schone lucht-engineering "Made in Germany" – 100% professionele techniek,
100% Trotec. De AirgoClean® One biedt een gecertificeerd meertraps-HEPAfiltersysteem volgens EN 1822. Een actief koolfilter (*) tegen geuren is optioneel
verkrijgbaar.
Grofstoffilter

H14-HEPA-filter

Geluiddemper

H14

HEPA
FILTER

Allergenen

Geuren

Pollen

1

2
F7-fijnstoffilter

3

4

5

Actief koolfilter *

5

AirgoClean® One: Technische gegevens
Toepassingsspecifieke geschiktheid voor ruimtegrootten van de
AirgoClean® One

Voorfilter

F7 (EN 779:2002), ePM10 85% (ISO 16890)

Filter voor zwevende
stoffen

TROTEC HEPA-H14-Filter, EN 1822
99,995% filterefficiëntie
Elk filter wordt individueel getest en
gecertificeerd.

Luchtvolume max.

HEPA-filter: H13 ≤ 650 m3/uur H14 ≤ 600 m3/uur

Indicatie filtervervanging

Gebruiksgerelateerde, sensorgestuurde filtervervangingsindicatie voor voorfilter en HEPA-filter.
De filterstandtijden kunnen hierdoor worden
verlengd. Voor meer veiligheid.

Vervangingsinterval
HEPA-filter

ca. 1 jaar (afhankelijk van de toepassing )

10 luchtverversingen
voor ruimten tot

Netaansluiting /
Ø opgenomen vermogen

220–240 V 50 Hz / 0,17 kW

Filtering van zwevende stoffen / fijnstof

Voorbeeld van
Ø totale energieverbruik

ca. 0,65 kWh per dag / ca. 10 kWh per maand 2]
(bij ca. 350 m3/uur luchtvolume)

Fijnstof, pollen,
dierenhaar
voor ruimten tot

Virusfiltering SARS-CoV-2 en algemene infectiebescherming (griep, verkoudheid, mazelen, etc.)

1]

Gewicht

16,9 kg (incl. filter)

Bedieningspaneel

Touchdisplay met PIN-beveiligde vergrendelingsfunctie

Geluidsdrukniveau 3]

11 dB tot 57 dB

Afmetingen (l x b x h)

435 x 400 x 835 mm

Aansluitstekker

CEE 7/7, H07RN-F

Uitrusting en functies

6 ventilatorsnelheden, turbomodus, nachtmodus,
VOC-sensor, PM2.5-sensor, grafische luchtkwaliteitsindicatie met 14 dagen terugblik,
ruimteklimaatindicatie, bedrijf handmatig +
automatisch, afstandsbediening, timerfunctie
met weekplanner, draaggrepen, transportrollen

Optionele accessoires

Actief koolfilter, HEPA-H13-filter

In zeer stoffige omgevingen kunnen ook kortere filtervervangingsintervallen
mogelijk zijn
2]
Bij een 5-daagse werkweek, met elk 8 uur werktijd en ca. 350 m3 luchtvolume/uur
3]
Bij een geluidsdrukniveau volgens ISO 11203, op een afstand van 1 m in dB(A)
1]

6 luchtverversingen
voor ruimten tot

H14

Maximaal

40 m² / 100 m³

Trotec aanbeveling*

23 m² / 58 m³

Maximaal

24 m² / 60 m³

Trotec aanbeveling*

14 m² / 35 m³
H14

Maximaal

78 m² / 195 m³

Trotec aanbeveling*

50 m² / 125 m³

* In de reclame wordt de maximale waarde meestal aangeprezen als "Aanbevolen
ruimtegrootte". Voor het bereiken van een goede combinatie van schoonhouden
van de lucht en het geluidsniveau, zijn de door ons aanbevolen ruimtegrootten
gebaseerd op een geluidsniveau van ca. 46 dB(A).

Automatische modus en virusfiltering:
Gebruik de automatische modus niet als het apparaat wordt
gebruikt voor virusfiltering. De ingebouwde sensoren reageren
alleen op luchtbelastingen door fijnstof, pollen of VOC. De virusbelasting kan niet worden gemeten door het apparaat. Het is
mogelijk dat de automatische modus een "Goede" luchtkwaliteit
aangeeft, hoewel de virusbelasting in de ruimte zeer hoog is.
Daarom adviseren wij voor het verminderen van het indirecte
infectierisico bij de virusfiltering, altijd de ventilatorsnelheid in te
stellen die vereist is voor de betreffende eisen aan de circulatiewaarde (luchtvolume).

Leverbare accessoires / verbruiksmateriaal:
Voorfiltermat
synthetisch vezelvlies

F7-voorfilter
ISO ePM10 85%

Actief
koolfilter

Geluiddemper

HEPA-Filter H13
deeltjesafscheidingsgraad ≥
99,95 %

HEPA-Filter H14
deeltjesafscheidingsgraad ≥
99,995 %

DIN 1822
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H13

DIN 1822

H14

Vriendelijk voor allergische personen, op kwaliteit gecontroleerd met ECARF-certificaat
De AirgoClean® One is ECARF-gecertificeerd. Met dit zegel van de
“European Centre for Allergy Research Foundation” (ECARF) is de
luchtreiniger AirgoClean® One gecertificeerd voor een uitstekende
verbetering van de ruimteluchtkwaliteit – de beste aanbeveling voor
allergische personen van Trotec.

Hier vindt u meer
informatie over het
ECARF-keurmerk

AirgoClean® One: De luchtreiniger voor professioneel continubedrijf
n

 ecertificeerd meertraps-HEPA-filtersysteem
G
volgens EN 1822

n

 terk circulerende, traploos zelfregulerende radiale
S
EC-ventilator voor constante circulatiewaarden

n

 rachtige en stille luchtreiniging − verwijdert 99,995%
K
van alle luchtgedragen virussen, bacteriën,
fijnstofdeeltjes en pollen

n

 aakt luchtcirculatiewaarden/uur van 6 keer
M
mogelijk in ruimten tot maximaal 40 m²

n

Stil tijdens gebruik, effectief resultaat

n

 legant design met effectief aerodynamisch design −
E
aanzuiging op vloerniveau, ruimtevullende
schone luchtstroom

n

 mnidirectionele verdeling van schone
O
lucht met een werkingsbereik van 360°

 utomatische capaciteitsregeling door
A
sensorondersteunde luchtkwaliteitsbewaking

n

n

 ptioneel verwijderen van
O
storende geuren

 eer efficiënt H14 HEPA-filtersysteem met
Z
voorfilter en geurfilter

n

n

Tegen manipulaties beveiligd
vergrendelingsscherm met PIN-beveiliging

 erlaagt de aerosolconcentratie in de ruimtelucht
V
aantoonbaar – wetenschappelijk bevestigd

n

n

Praktische afstandsbediening wordt meegeleverd

n

 rofessionele kwaliteit "Made in Germany" −
P
originele Trotec-productie

n

 uchtkwaliteitsindicatie (VOC en PM2.5)
L
met 14 dagen terugblik
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Comfort-luchtreinigers uit de AirgoClean®-serie

6

Thuis of voor professioneel gebruik —
Trotec biedt u luchtreinigers voor
elke behoefte, op elk capaciteitsniveau
en voor elk budget

7

13

12

10

8

9

11

14

4

3
5

Ontdek het complete AirgoClean®luchtreinigerassortiment op
nl.trotec.com/airgoclean

1
2

Luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie
De oplossing middelmatige en grotere ruimten waar veel mensen aanwezig zijn, werken, spelen,
leren, shoppen of vieren: robuust. krachtig en onovertroffen efficiënt.

18 kW
27 kW

TAC BASIC

8

TAC ECO

TAC M

TAC V+

TAC XT 18
TAC XT 27

AirgoClean®-serie: Modelvergelijking
AirgoClean®

10 E

1

11 E

2

15 E

3

100 E

4

110 E

5

140 E

6

145 E

7

Wandmeubel

Wandmeubel

95 %

99,97 %

95 %

95 %

99,97 %

99,97 %

99,97 %

—
—
—

—

+

—
—
—

—

—

—

—

—
—
—

—

—

—

16 m² 40 m³

15 m² 38 m³

21 m² 53 m³

21 m² 53 m³

—

—

—

—

—

16 m² 40 m³

16 m² 40 m³

—

—

—

—

—

10 m² 24 m³

10 m² 24 m³

Luchthoeveelheid

135 m³/uur

120 m³/uur

180 m³/uur

180 m³/uur

205 m³/uur

330 m³/uur

330 m³/uur

Geluidsdrukniveau

41 dB(A) tot 25 dB(A) tot 34 dB(A) tot 38 dB(A) tot 31 dB(A) tot 34,5 dB(A) tot 34,5 dB(A) tot
54 dB(A)
43 dB(A)
45 dB(A)
49 dB(A)
56 dB(A)
50 dB(A)
50 dB(A)

HEPA-filterefficiëntie
Filterklasse H14-gecertificeerd EN 1822
Infectiebescherming / virusfiltering

Geschikt voor beroepsmatig continubedrijf
Ruimtegrootte max.
6 luchtverversingen
Trotec-aanbeveling 1] voor ruimtegrootten tot
10 luchtverversingen
Trotec-aanbeveling 1] voor ruimtegrootten tot

Actief akoolfilter
Deeltjessensor PM2.5
VOC-luchtkwaliteitssensor
Luchtkwaliteitsindicatie
Weergave temperatuur / luchtvochtigheid
Filterreinigingsindicatie
Ionisatie / UV LED
Timer
Afstandsbediening
Automatisch bedrijf

3]

AirgoClean®

HEPA-filterefficiëntie

—
—
—
—
—
—
n / —
—
—
—
150 E

8

optioneel

n
n

—
n

—
tijdsafhankelijk

n

/—
n

—
n

170 E

9

—
—
—
—
—
n / —
—
—
—
171 E

10

+

+

+

25 m² 63 m³ 40 m² 100 m³ 40 m² 100 m³

n

n

n

n

n

n

n

n

—

—

—

—

n

n

n

n

—

—

n

n

tijdsafhankelijk

tijdsafhankelijk

tijdsafhankelijk

n

/—

/—

n

n

/

tijdsafhankelijk

n

/

n

n

n

n

n

n

—

n

n

n

n

n

n

200 E

11

250 E

12

350 E

13

n

ONE

14

99,97 %

99,7 %

99,97 %

99,97 %

99,97 %

99,97 %

99,995 %

—

—
—
—

—

—

—

—

n

Filterklasse H14-gecertificeerd EN 1822

+

Infectiebescherming / virusfiltering

—

Geschikt voor beroepsmatig continubedrijf

+

+
+

—

+
+

+
+

+++
+++

Ruimtegrootte max.

42 m² 105 m³ 42 m² 105 m³ 42 m² 105 m³ 66 m² 165 m³ 88 m² 220 m³ 120 m² 300 m³ 78 m² 195 m³

6 luchtverversingen
Trotec-aanbeveling 1] voor ruimtegrootten tot
10 luchtverversingen
Trotec-aanbeveling 1] voor ruimtegrootten tot

18 m² 45 m³

17 m² 42 m³

17 m² 42 m³

18 m² 45 m³

30 m² 75 m³

43 m² 108 m³

23 m² 58 m³

11 m² 27 m³

11 m² 27 m³

11 m² 27 m³

11 m² 28 m³

20 m² 50 m³

26 m² 65 m³

14 m² 35 m³

Luchthoeveelheid

355 m³/uur

350 m³/uur

350 m³/uur

550 m³/uur

740 m³/uur

1000 m³/uur

600 m³/uur

Geluidsdrukniveau

29 dB(A) tot 20 dB(A) tot 22 dB(A) tot 31 dB(A) tot 42 dB(A) tot 32 dB(A) tot 32 dB(A) tot
52 dB(A)
50 dB(A)
49 dB(A)
54 dB(A)
56 dB(A)
60dB(A)
57 dB(A)

Actief akoolfilter

n

n

n

n

Deeltjessensor PM2.5

n

n

n

n

—

—

—

VOC

n

n

n

—

—

—

VOC-luchtkwaliteitssensor
Luchtkwaliteitsindicatie
Weergave temperatuur / luchtvochtigheid
Filterreinigingsindicatie
Ionisatie / UV LED

n

Timer

1]

tijdsafhankelijk

tijdsafhankelijk

—

—/—
—
—

—/—
—
—

n

n

n

/—
n

Afstandsbediening
Automatisch bedrijf

tijdsafhankelijk

3]

n

optioneel

n

n

VOC

—

VOC

n

n

n

n

—

—

n

n

tijdsafhankelijk

gebruiksgerelateerd

n
n
2]

tijdsafhankelijk

n

/—
n

—

2]

tijdsafhankelijk

n

/—
—
—

n

I
n de reclame wordt de maximale waarde meestal aangeprezen als "Aanbevolen
ruimtegrootte". Voor het bereiken van een goede combinatie van schoonhouden
van de lucht en het geluidsniveau, zijn de door ons aanbevolen ruimtegrootten gebaseerd, afhankelijk van het model, op een geluidsniveau van 37 dB(A) tot 48 dB(A).

n

n

/—

2]

—/—

n

n

n

n

n

n

2]

VOC-meting en weergave

3]

 utomatisch bedrijf voor virusfiltering
A
zie pagina 6
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Megatrendgoedelucht: Gezonder ademen,gezonder werken,gezonderleven
Waarom luchtreiniging zo belangrijk is voor de bescherming van de gezondheid −
en dit ook na corona zo zal blijven
Hoewel we dagelijks in de media horen van de toenemende vervuiling van de buitenlucht, bewijzen onderzoeken dat de lucht in
binnenruimten tot wel 100 keer sterker belast is dan de buitenlucht. 99% van de infecties vinden plaats in binnenruimten!
Na de corona-pandemie is niets meer zoals het was. SARS-CoV-2 heeft ons laten zien hoe kwetsbaar we zijn en hoe belangrijk een
gezonde, onbelaste lucht in binnenruimten is. Met het einde van de pandemie zal het virus niet verdwijnen. Toonaangevende virologen
gaan er vanuit dat het coronavirus met z'n mutaties ons ook de komende tien jaar zal bezighouden – naast andere infectieziekten
(mazelen, griep, etc.), waarvan de ziekteverwekkers zich net als het SARS-CoV-2-virus via de lucht verspreiden.

Infectiebescherming

Fijnstof

Lang werd de overdracht van virussen via de lucht onderschat

Een onzichtbaar gevaar voor longen, hart en bloedvaten −
binnen en buiten

"Willen we grip krijgen op de pandemie, moeten we de mensen
ervan overtuigen dat het gevaar BINNEN loert", waarschuwt de
'Gesellschaft für Aerosolforschung' bij de actuele corona-pandemie.
De wetenschappers vragen dringend om het implementeren
van consequentere maatregelen en een versterkte inzet van
luchtreinigers, voor het via de lucht overdragen van virussen te
verhinderen.
Als areogeen overdraagbare infecties gelden naast COVID-19
vooral mazelen en de griep. De bijzonder sterke griepgolf van
2017/2018 heeft naar schatting van het Robert-Koch Instituut in
Duitsland circa 25.100 mensen het leven gekost. Als hoofdreden
voor deze recordwaarde noemt het gezondheidsrapport van de
'Betriebskrankenkassen (BKK)' een "Sterke griepgolf" met een
aanzienlijke hoeveelheid luchtwegziekten en infecties.
Aantallen bij de griep vóór corona ca. 350 keer hoger dan
tijdens de pandemie
Deze getallen kunnen merkbaar worden gereduceerd, door het
gebruik van mobiele luchtreinigers, zoals actuele onderzoeken
overtuigend bewijzen. In de winter van 2020 werden in totaal 533
griepgevallen geregistreerd, ten opzichte van 185.000 gevallen
in het voorgaande jaar. Ook is het aantal gevallen van mazelen in
hetzelfde jaar 85% lager, meldt het RKI in het epidemiologische
bulletin van 15 april 2021.
De oorzaak voor deze extreme afname van de infectiegevallen
is volgens de wetenschappers een verbeterde zelfbescherming
in binnenruimten, bijv. door afstand, mondkapjes, scheidingswanden en luchtreinigers
De AirgoClean® One beschermt de dus niet alleen tegen een
indirecte infectie met het SARS-CoV2-virus, maar is dus net zo
effectief tegen alle andere luchtgedragen ziekteverwekkers en
biedt zo extra zekerheid tijdens de aanwezigheid in binnenruimten.
Op kantoor, in een vergaderruimte, wachtkamers, restaurant,
hotel of thuis, de AirgoClean One® met z'n gecertificeerde H14
HEPA-filter met hoge capaciteit biedt de hoogst mogelijke infectiebescherming voor uw klanten, gasten, patiënten en medewerkers.
Wetenschappelijke studies:
Leopoldina – Nationale Akademie der Wissenschaften
Wetenschappelijk onderzoek – Stikstofoxiden en fijnstof
in de ademlucht" (april 2019)
University of Oxford
Wetenschappelijke studie "Regionale en wereldwijde bijdrage
van luchtvervuiling aan de risico op overlijden aan COVID-19"
(oktober 2020)
Europees milieuagentschap
Wetenschappelijk onderzoek "Air Quality Report 2020"
(november 2020)
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Ondanks alle inspanningen de fijnstofbelasting in de buitenlucht
in te dammen, vormen de minieme deeltjes, die we met elke
ademteug inademen, wereldwijd een van de grootste milieucrisis. Fijnstofwaarden in de buitenlucht die schadelijk zijn voor
de gezondheid, zorgen dat ook de waarden in binnenruimten
stijgen. Door (corona-gerelateerd) sterker ventileren, bijvoorbeeld
verversen van verbruikte lucht, komen de miniem kleine deeltjes
nog meer in woonruimten. Niet alleen degenen die in een
stadscentrum of langs drukke wegen wonen ademen bij het
vaker ventileren duidelijk meer van deze zeer fijne deeltjes
uit het wegverkeer, industrie en woningverwarmingen in, die
aanzienlijk kleiner zijn dan 1 micrometer. De 'Nationale Akademie
der Wissenschaften Leopoldina' vraagt daarom om extra
inspanningen, voor het reduceren van de fijnstofbelasting in de
lucht. Er zijn meer bronnen van fijnstof en de hierdoor ontstane
schadelijke gevolgen voor de gezondheid zijn ernstiger dan tot
nu toe werd aangenomen.
Fijnstof bevordert het ontstaan van ernstige ziekten
Fijnstofdeeltjes zijn in de longen binnendringende deeltjes met
een diameter kleiner dan 2,5 μm. Hoe kleiner deze fijne deeltjes,
des te dieper kunnen ze binnendringen in het lichaam en de
organen. In bronchiën en longen veroorzaken fijnstofdeeltjes ontstekingen, bij kinderen wordt de longgroei vertraagd. De overige
gevolgen van fijnstof zijn volgens Leopoldina hartinfarcten,
beroerten, evenals een versnelde arteriosclerose. Ook in de
hersenen zijn onstekingsprocessen waargenomen en dit wordt in
verbinding gebracht met een snellere ontwikkeling van dementie
bij ouderen en een vertraagde ontwikkeling van de intelligentie
bij kinderen. Naast de ontstekingsreacties kan fijnstof ook op
een andere wijze schade veroorzaken in de bloedcirculatie.
Het Europees milieuagentschap EEA gaat alleen al in Europa
uit van een aantal voortijdige sterfgevallen in het jaar 2018 van
meer dan 400.000.
Fijnstof is verantwoordelijk voor 15 procent van de
coronasterfte wereldwijd
Al langer was het vermoeden van onderzoekers dat de fijnstofbelastinginvloed heeft op het ziekteverloop bij COVID-19
patiënten, omdat fijnstof het immuunsysteem verzwakt en het
longweefsel aantast. Dit wordt bevestigd door nieuwe onderzoeksresultaten van de gerenommeerde 'Oxford University',
die in het vakblad "Cardiovascular Research" zijn gepubliceerd.
Deze geven aan dat er een correlatie is tussen hogere fijnstofbelasting en een verhoogd risico te overlijden aan COVID-19.
De wetenschappers hebben berekend dat gemiddeld 15 procent
van de coronasterfte wereldwijd kan worden herleid naar de
gedurende lange tijd door de slachtoffers ingeademde belaste
lucht. De onderzoeksresultaten bewijzen dat de fijnstofbelasting
een belangrijke factor voor heen hogere mortaliteit door COVID-19.

Luchtkwaliteit: goede en slechte ruimteluchtwaarden zichtbaar maken
Informatie over CO2-stoplichten, klimaatmeetapparaten, fijnstof-, pollen- en deeltjestellers

CO2-stoplicht, klimaat-, deeltjes- en fijnstofmeetapparaat voor
rondom goede ruimtelucht: Onze BQ-luchtkwaliteitsmeetapparaten tonen u alle belangrijke gegevens in één oogopslag.
De luchtkwaliteitsmonitor BQ30 mag in geen enkele klasruimte,
wachtkamer, vergaderruimte, kantoortuin en restaurant ontbreken,
want dit milieumeetstation toont u in één oogopslag 5 belangrijke
waarden voor goede ruimtelucht: Naast de CO 2-belasting en de
klimaatgegevens temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, wordt
ook de fijnstofbelasting in de deeltjesgrootten PM2.5 en PM10
weergegeven. De CO2-belasting is een belangrijke indicator voor
ventilatiemaatregelen en de gemeten fijnstofdeeltjesgrootten
omvatten niet alleen het in de longen binnendringend fijnstof dat
vaak schadelijk is voor de gezondheid (bijv. door verkeersbelasting),
maar ook pollen — bijv. belangrijk voor allergische personen!
CO2-waarde als luchtkwaliteitsindicator
In ruimten met een groot aantal personen kunnen CO2-stoplichten
dienen als grove indicatie voor goede of slechte lucht, want
kooldioxide (CO2) is een veilige indicator voor een luchtverversing.
Een CO2-concentratie van maximaal 1.000 ppm toont onder normale
omstandigheden een hygiënisch probleemloze luchtverversing.
Al bij een CO2-waarde van 1.500 ppm neemt het concentratievermogen merkbaar af en ontstaan hoofdpijn, evenals vermoeidheid,
tot slaperigheid. Bij waarden boven 1.000 ppm moet de ruimte
zodanig worden geventileerd, dat de waarden weer binnen een
bereik van 400—500 ppm liggen. CO2-stoplichten kunnen dus
een betrouwbare indicatie geven of, wanneer en vooral hoe lang
ventilatie noodzakelijk is.

CO2-concentratie en ventilatiebehoefte
CO2 in ppm Beoordeling

Ventilatiebehoefte

Met Trotec oplossingen kunt u niet alleen zorgen voor schone,
virus-, bacterie-, fijnstof- en pollenvrije ruimtelucht, maar kunt u
de kwaliteit van de ruimtelucht ook zichtbaar maken!

6.000

CO2-concentratie, die schadelijk is voor de gezondheid. De belasting mag slechts kortstondig zijn, er ontstaan meerdere verstoringen in de gemoedstoestand

5.000

Max. concentratie op de werkplek.
Beperkte aanwezigheid van max. 8 uur per dag

2.000

Indicator voor een verhoogd besmettingsgevaar door een hogere aerosoldeeltjesdichtheid!

1.500

Max. richtwaarde voor binnenruimten.
Hoofdpijn, vermoeidheid en slaperigheid mogelijk

1.000

Behaaglijkheidsgrens, luchthygiënisch nog
acceptabel (volgens Max von Pettenkofer)

500–800

CO2-concentratie op een probleemloos
binnenruimteniveau

350–450

Verse, natuurlijke omgevingslucht

BQ30

BELANGRIJK:
CO2-waarden zeggen niets over het infectierisico!
Het opstellen van CO2-sensoren betekent niet dat een CO2concentratie lager dan 1.000 ppm beschermt tegen infectie
met SARS-CoV-2. De CO2-concentratie is geen meetgrootheid
voor het infectierisico, want er is geen verband tussen CO2concentratie en virus-, resp. bacteriebelasting. Ook bij een
lage CO2-concentratie kan er sprake zijn van een infectierisico,
bijv. als geïnfecteerde personen een vers geventileerde
ruimte betreden.
Omgekeerd wijzen CO2-concentraties duidelijk of continu hoger
dan 1.000 ppm in scholen, kantoren, restaurants en privéhuishoudingen op een onvoldoende ventilatiemanagement met een
potentieel verhoogd infectierisico. Dit geldt niet alleen voor ventilatie
via de ramen, maar ok bij het gebruik van ventilatie-installaties.
Naast de CO2-waarden en de vaak voor de gezondheid schadelijke
fijnstofbelasting zijn uit hygiënisch oogpunt en onafhankelijk van
SARS-CoV-2, ook de juiste relatieve luchtvochtigheid tussen 40
en 60% belangrijk, om enerzijds het uitdrogen van de slijmvliezen
bij een te droge lucht met minder dan 30% r.v. te verhinderen en
anderzijds bij een hoge ruimteluchtvochtigheid van meer dan
60% schimmelgroei te vermijden.
Al deze informatie vindt u in één oogopslag bij de BQ30-ruimteluchtmonitor. Naast de BQ30 vindt u in het TROTEC-programma
ook meer professionele luchtkwaliteitsmeetapparaten, zoals de
BQ21, de PC200 of de PC220, die naast de luchtkwaliteitscontrole
bijvoorbeeld ook voor het testen van filterinstallaties kunnen
worden gebruikt.

Opstelinstructie:
Graag zo ver mogelijk uit de buurt van ramen en
deuren. Graag daar opstellen waar de lucht het
slechtst is.

BQ21

PC200
PC220
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KANTOREN SCHOOLEN
WACHTKAMERS
DAGVERBLIJVEN
DOKTERSPRAKTIJKEN

Productwebsite
De officiële internetpagina
van de AirgoClean® One

Productwebsite
De officiële internetpagina
van de TAC V+

nl.trotec.com/airgoclean-one

nl.trotec.com/tacv-plus

Toepassingen
gesorteerd op branches

Luchtreiniger FAQ
Alle antwoorden voor
virusluchtfiltering

nl.trotec.com/tacv-plus-branches

nl.trotec.com/filter-know-how

Referenties
Tevreden klanten berichten over de
toepassing van onze luchtreinigers

Online-shop
De TROTEC-luchtreinigers
eenvoudig online bestellen

de.trotec.com/tacv-plus-kunden

nl.trotec.com/tacv-plus-shop

De grootste keuze aan
luchtreinigers voor kantoren,
praktijken en woonruimten

Nuttige aanvullingen op de
TAC-luchtreinigers
Beschermingswand van acrylglas
met aerosol-beschermrand rondom

nl.trotec.com/airgoclean

nl.trotec.com/protection

Ventilatie of luchtreiniging?
Is ventilatie werkelijk voldoende?
Alle informatie op een
themapagina:

Oplossingen tegen fijnstof
Fijnstof is schadelijk voor de
gezondheid. Wij informeren u:

nl.trotec.com/airchange

nl.trotec.com/fine-dust

HOTELS DISCOS WINKELS
CATERING HANDEL

TRT-AirgoClean-ONE-Broschüre-HS-03-NL

FITNESSCENTRA
VERGADERZALEN

Business-leasing of huur
Lease of huur onze TAC-luchtreiniger met een
hoge capaciteit tegen aantrekkelijke voorwaarden.
Wij adviseren u graag persoonlijk en berekenen
de voor u optimale aanbieding.

Heeft u interesse in TROTEC-luchtreiniger met een hoge capaciteit?
Onze luchtreinigerexperts adviseren u graag:
Telefoon: ++31 103 135250 · info-nl@trotec.com · nl.trotec.com
Of bezoek ons in de TROTEC-STORE in Vlaardingen.
Hier kunt u onze luchtreinigers live in actie zien en ervaart u uit eerste hand
hoe het corona-besmettingsrisico kan worden gereduceerd.
TROTEC STORE · Kreekweg 22 · 3133 AZ Vlaardingen

