
De Faton-Health FCU booster is speciaal ontwikkeld als lucht reiniging systeem voor bestaande lucht 
venti lati e systemen. De FCU-Booster maakt gebruik van de gepatenteerde Bipolaire ionisati e die 
voor 99,7% alle bacteriën en virussen uit de lucht haalt. De klinische studies staan op onze website. 
www.faton-health.com

De juiste montage, direct achter het venti lati e systeem, zorgt voor een gegarandeerde zuivere en 
gezonde lucht vrij van onaangename geuren. Micro-organismen zoals virussen en bacteriën worden 
gedeacti veerd en zijn dan onschadelijk voor de gezuiverde leef omgeving. 

Hoe werkt Bipolaire Ionisati e

Zuurstof moleculen worden langs de speciaal ontwikkelde Bipolaire tubes gestuurd. Het energie veld 
converteert de moleculen in Negati eve en Positi eve ionen. De ionen komen dan in de ruimte terecht 
waar ze de slechte lucht deeltjes opzoeken. Bij contact met de ionen worden deze slechte deeltjes 
gedeacti veerd en vallen naar beneden. De lucht in de ruimte converteert naar frisse buitenlucht.

Het systeem kan manueel of automati sch gecontroleerd worden. De AQS control unit 
bevat sensoren die zeer gevoelig zijn voor fi jn stof en micro-organismen. Het acti veert 
de Bi-Polaire ionisati e tubes zodat onaangename geuren omgezet worden in simpelere 
elementen en bacteriën en visrussen gedeacti veerd worden.

FATON-HEALTH
FCU-Booster 2D – 2E – 2F



Model FCU-Booster 2D FCU-Booster 2E FCU-Booster 2F

Volume (m3) 70-250 90-400 120-550

Air-Flow (m3/h) 200 400 600

Ionisati on type Bipolar2 units 
250mm type D

Bipolar 2 units 
370mm type E

Bipolar 2 units 
535mm type F

Venti lati e Via venti lati e unit Via venti lati e unit Via venti lati e unit

Noise level dB - - -

Gewicht (Kg) 8,0 8,6 9,2

Ionisati e control Manueel of Autom. 
Via A.Q.S. control

Manueel of Autom. 
Via A.Q.S. control

Manueel of Autom. 
Via A.Q.S. control

Verbruik (W) 20 25 30

Afm. L/B/H 367/240/300 367/240/300 367/240/300

Supply voltage 230V 1/50Hz 230V 1/50Hz 230V 1/50Hz

Lucht Filter type Via venti lati e unit Via venti lati e unit Via venti lati e unit

Afstand bediening Ja Ja Ja

Extra Toebehoren:

• A.Q.S. control unit
• Remote alarm

De FCU-Booster is uitermate geschikt voor verpleeg klinieken, verzorging tehuizen en grotere 
kantoren complexen die een eigen venti lati e systeem hebben. De gemakkelijke installati e door uw 
installati e bedrijf zorgt voor een virus vrije omgeving voor alle bewoners en bezoekers.

Voor meer informati e kunt U contact opnemen met:

FATON-HEALTH
klantenservice@faton-health.com
+31615310926


