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VIBA_EX
UV-luchtdesinfectie

De coronapandemie houdt de wereldbevolking in zi jn
greep. Het risico op infectie en verspreiding, vooral in
gesloten ruimtes, is opmerkel i jk hoog. Met de VIBA_EX
hebben we een product ontwikkeld voor luchtdesinfectie
in gesloten ruimtes. Virussen, waaronder coronavirussen,
bacteriën, gisten en schimmelsporen worden
betrouwbaar verwi jderd.

De VIBA_EX bevat een krachtige UV-C lamp (254 nm) die
ziektekiemen in de lucht inactiveert of doodt. De
methode van UV-desinfectie van lucht wordt erkend door
virologen en is vri j van chemical iën en vol ledig
onschadel i jk voor mens en dier. De VIBA_EX is ideaal
overal daar waar mensen lange ti jd samenkomen in een
ruimte met weinig afstand en houdt de
pathogeenbelasting in de lucht constant laag.

Toepassingen

Kantoren

Spreekkamers

Restaurants / cafés

Fitnesscentra

Wachtkamers van dokters en
tandartspraktijken

Kappers / schoonheidssalons

Klaslokalen

Woonruimtes

Detai lhandel

Wetenschappel i jk
erkende UV-C-
desinfectiemethode

Vri j van chemical iën en
ozon

Geen direct contact
met UV-stral ing

Onschadel i jk voor
mensen en huisdieren

Verwijdert zelfs een groot deel
van de schimmelsporen uit de
lucht

Extreem lage
verbruikskosten, zelfs
bi j 24/7 gebruik

Geen montage vereist

Betrouwbare verwijdering van
Corona-virussen en andere
ziektekiemen uit de lucht



VIBA_EX
UV-luchtdesinfectie

Vermogen venti lator

Effectiviteit venti lator

Schaal van Beaufort op 1 m afstand

Verbl i j fti jd van lucht1),2)

Afmetingen zonder voetplaat

Afmetingen voetplaat

Gewicht

Materiaal buitenkant

Stroomvoorziening

Duurzaamheid van UV-lamp

Duurzaamheid van de venti lator

Vermogen

Stroomverbruik bi j continu

gebruik

UV-l ichtkracht

UV-l ichtabsorptie bi j luchtinlaat

en -uitlaat

Materiaal binnenkant

Aanzuigen

Gasafgifte uit l ichtabsorberende

coating CVCM

Aanbevolen kamergrootte

Montage

70 m3/u

Meer dan 63%

0 (sti l )

26%: 2‒5 seconden

65%:> 5‒15 seconden

9%:> 15 seconden

Hoogte 128 cm, diameter 20 cm

Diameter 40 cm

17kg

Gesatineerd roestvri j staal

230Vac, 50Hz, geaarde stekker

max. 10.000 uur

max. 52.500 uur

42W

368kWh / jaar

6,9 W 1)

99,7%

Roestvri j staal , reflecterend1)

Zelfaanzuigend

Verticale kolom / voetplaat (inbegrepen)

max. 100 m2

0,001% (geschikt voor cleanrooms)

1) Door l ichtreflectie en verbl i j fti jd evenals door speciale vortextechnologie, overschri jdt de

Viba_EX de dodel i jke dosis UV l icht voor virussen, bacteriën en de meeste schimmelsporen

2) Volgens de GIMAT VC07-testmethode met aerosol

Methode UV-C l icht (254nm), ozonvri j

Controlelamp Polyacrylglas (UV-C-l ichtondoorlatend)
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Beschermingsklasse IP20

Venti lator geluid 36 dB (A)
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