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healthcare benelux

VEILIG WEER OPEN
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“Hoe zorg ik ervoor dat als straks de deuren weer 
opengaan, ik mijn klanten en werknemers veilig kan 
ontvangen?”
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LUCHTZUIVERING DOOR 
ACTIEVE BI-POLAIRE IONISATIE



De lucht die wij inademen is vaak vervuild met schadelijke deeltjes. Of het nu gaat om pollen, 
schimmels of zelfs bacteriën en virussen: de lucht in openbare ruimtes zit er vaak vol mee. 
Hoewel het menselijk afweersysteem tegen een stootje kan, is het in sommige gevallen 
gewoonweg ongezond en gevaarlijk om te lang in ongezuiverde lucht te vertoeven. 

Normale ventilatiesystemen zijn niet voldoende in staat de schadelijke deeltjes te filteren uit de 
lucht: ze zijn te klein en verplaatsen zich vrij door roosters en ventilatie filters. 

Door de lucht te ‘bombarderen’ met negatieve en positieve deeltjes (ionen), worden de 
schadelijke deeltjes (bacteriën etc.) zwaarder, verliezen hun effectiviteit en zijn makkelijker te 
filteren of zelfs volledig te elimineren. Dit proces heet bi-polaire ionisatie.

De techniek werd ontwikkeld in Zwitserland en vooral toegepast in medische apparatuur.
Faton Health maakt deze technologie nu toegankelijk voor gebruik in kantoren en winkels. 

1
WAT IS HET?
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WETENSCHAPPELIJK BEWEZEN TECHNOLOGIE

Het RIVM onderzocht in 2010 de effecten van ionisatie op de luchtkwaliteit in kantoren en 
openbare ruimtes en kwam tot de volgende conclusie:

“Een ionisator kan leiden tot afname van het aantal vitale micro-organismen in de 
binnenlucht, met name bacteriën en schimmels. Enerzijds door afname van het aantal, 
anderzijds door afname van de eigenschappen van de deeltjes.”

Bron: RIVM-briefrapport 609330004/2010

Andere onderzoeken door onder andere het Life Sciences Instituut in Singapore en diverse 
wetenschappelijke publicaties laten eenzelfde beeld zien: ionisatie is een bewezen technologie 
die zorgt voor een verminderd aantal schadelijke deeltjes in de lucht.
 
Zie onze website voor een overzicht van al het wetenschappelijk onderzoek: www.faton-health.com/research/
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“Er is dringend behoefte aan 
eenvoudige, draagbare en gevoelige 

apparaten om virussen uit de lucht 
te verzamelen, te elimineren en 

te identificeren, om uitbraken en 
verspreiding van infectieziekten snel op 

te sporen en te voorkomen.”

Hagbom, M., Nordgren, J., Nybom, R. et al. 
in Nature.com Sci Rep 5, 11431 (2015). 
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HOE HET U KAN HELPEN

Of u nu een kantoor, praktijkruimte of winkel heeft, u staat voor een uitdaging: hoe 
zorgt u ervoor dat u uw klanten, patienten en werknemers kunt ontvangen in een veilige 
ruimte, met een minimale kans op besmetting? 

Afgezien van de algemene maatregelen van anderhalve meter afstand en het beschikbaar 
stellen van desinfectiezeep voor handen, is het belangrijk na te denken hoe u de lucht in 
uw ruimtes ventileert en zuivert. Op die manier minimaliseert u de kans dat bezoekers en 
werknemers ongezonde lucht inademen. 

Bi-Polaire ionisatie luchtzuiveraars circuleren de lucht continue. De vervuilde lucht wordt 
aangezogen, ondergaat het ionisatie proces en wordt vervolgens gefilterd. De schone 
lucht die weer de ruimte ingeblazen wordt, is voor 99% vrij van schadelijke deeltjes als 
bacteriën en virsussen. Ook pollen, huisstofmijt en schimmels worden op deze manier 
gefilterd uit de aanwezige lucht. 
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PSYCHOLOGISCHE EFFECTEN

U kent het gevoel vast wel: na een lange dag op kantoor bent u blij weer even naar 
buiten te kunnen. De frisse lucht, zelfs in koud guur weer, geeft energie en een 
prettig gevoel.

Het valt te verwachten dat uw werknemers na lange tijd thuis geweest te zijn, moeite 
hebben zich weer aan te passen aan het normale kantoorleven. De onzekerheid 
van mogelijke ongezonde situaties op de werkvloer zal ongetwijfeld een negatieve 
invloed kunnen hebben op productiviteit en kan zelfs leiden tot nog meer verzuim. 
Dat u dat zo veel mogelijk wil voorkomen moge duidelijk zijn.

De luchtzuiveringsapparaten zijn zichtbaar aanwezig in de ruimtes. Ze zijn niet groter 
dan een gemiddelde printer en geven een constante stroom van frisse, schone lucht 
af. Het ionisatie proces heeft in verschillende onderzoeken laten zien dat het ook een 
positieve invloed heeft op het algeheel gevoel van welzijn van mensen. Hoewel dit 
meer ‘softe’ aspecten zijn en de meningen van wetenschappers verschillen over de 
daadwerkelijke oorzaak, is het zeker niet onverstandig hier rekening mee te houden. 
Zelfs als het een zogenaamd placebo-effect betreft: alle kleine beetjes helpen om uw 
klanten en werknemers een veilig en vertrouwd gevoel te geven. 
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SCHONE LUCHT. 
EEN VEILIG GEVOEL
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IN HET KORT

• Luchtzuivering met bi-polaire ionisatie kan worden gebruikt om kantoren, winkels 
en praktijkruimtes te voorzien van schone, frisse lucht, vrij van schadelijke deeltjes 
als schimmels, bacteriën en virsussen.

• De technologie is bewezen effectief om tot 99% van de in de lucht aanwezige 
schadelijke deeltjes te doden en te filteren.

• De Faton-Health modules Pro Blue en Pro Gold zijn met name geschikt voor kleine 
tot middelgrote ruimtes van 30m2 tot ongeveer 180m2.

• De apparaten hoeven weinig onderhoud en kunnen direct aangesloten worden op 
het stopcontact. Geen andere leidingen of aansluitingen nodig. 



AerSwiss Pro Gold
Afmetingen (mm) 450 x 325 x 150
Gewicht 8 kg.
Capaciteit 60-180 m3 / uur (ruimtes van ongeveer 60-100 m2).
Prijs: € 1850 Excl. BTW

AerSwiss Pro Blue
Afmetingen  38.6 cm x 23.8 cm x 19 cm
Gewicht 6.4 kg.
Capaciteit 45 – 100 m3 per uur. (min / max ventilatie)
Prijs: €995 Excl. BTW

PRIJSLIJST & TECHNISCHE GEGEVENS

Certificaten 

• Directive 2014/35/EU on low voltage/LVD directive To the Directive 2014/30/EU on electromagnetic compatibility/EMC 
directive.

• Applied standards: IEC 60335-1/EN 60335-1.
• Safety of household and similar electrical appliances — general rules (LVD) IEC 60335-2-65/EN 60335-2-35.
• Safety of household and similar electrical appliances (LVD)Special rules for air purification equipment EN 61000-6-3.
• Electromagnetic compatibility (EMC) requirements for household appliances, power tools and similar appliances — emission EN 

61000-6-1.
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EERST CONTACT!

Wij kiezen ervoor om eerst samen met u te kijken naar uw situatie en op basis 
daarvan een keuze te maken welke van onze producten we het beste kunnen 
inzetten. U ontvangt van ons een gedegen advies op maat en uiteraard een geheel 
vrijblijvende offerte. 

Faton Health BV
Pontsteiger 98
1014 ZP Amsterdam
Nederland
Tel.: +31-615310926
klantenservice@faton-health.com

Kijkt u vooral ook op onze website voor meer informatie: www.faton-health.com




