AIR VIRUS KILLER
Mensen zitten 90% van hun tijd binnen. De lucht
die we dan inademen zit vol met schadelijke
deeltjes, virussen en nare geurtjes. Denk hierbij
aan Sars-Covid, bacteriën, allergieën, pollen en
schimmels.
Deze vervuilde lucht kan grote gevolgen hebben
en kan leiden tot ziekte en/of verminderde
productiviteit.
GEEN VIRUSSEN EN
BACTERIËN MEER
Reduceert
ziekteverwekkers met 99%

GEACCREDITEERDE
LABORATORIUM TEST
Officiële Sars-Covid 2,
MRSA en H1N1 virus killer

ONDERHOUDSVRIENDELIJK
Onderhoudsvrij en
eenvoudige installatie,
stand alone

De Vibian Air Virus Killer zuivert de lucht
voor 99% automatisch van virussen,
pollen, schimmels en nare geurtjes.
De revolutionaire Vibian Air Virus Killer is ‘swerelds eerste stand alone luchtfilter dat
succesvol door een geaccrediteerd laboratorium
getest is als officiële Sars-Covid 2 killer en zorgt
weer voor een gezonde berglucht in alle
binnenruimtes.
Door de eenvoudige installatie is de Vibian Air
Virus Killer binnen 1 minuut operationeel om
direct 180 miljoen positieve en negatieve ionen
per cm 3 af te geven, waardoor binnen 30
minuten de virusdeeltjes in de lucht effectief
worden gedood.
De Vibian Air Virus Killer is volledig
onderhoudsvrij.

SCHONE (BERG)LUCHT
Creëert gezonde en veilige
berglucht

Met zijn strakke en mooie ontwerp is het
gebouwd om volledig geïntegreerd te worden in
winkels, kantoren, scholen, woon-en
slaapkamers en anderen binnenruimtes.

Hoe werkt de Vibian Air Virus Killer
De Vibian Air Virus Killer produceert
negatieve geladen elektronen, die ook wel die
ionen worden genoemd. De negatief geladen
ionen worden verspreid door de lucht en
hechten zich vooral aan stof, ziektekiemen en
bacteriën zodat zeer effectief de vervuiling in
de lucht zoals virussen, stof, pollen,
schimmels en nare geurtjes wordt
tegengegaan. Door de aanhechting verzwaren
deze deeltjes en vallen op de grond,
waardoor ze niet meer worden ingeademd.
Door deze kunstmatige ionisatie kan de
natuurlijke concentratie van negatieve ionen
weer worden hersteld tot heldere berglucht
waarden (zie tabel “gemiddelde Ionen
waarden”).

Hoe lager de waarden van negatieve ionen, des
te groter de kans op vervuilde lucht.
Neg.
Ionen

Pos.
Ionen

Totaal

Heldere berglucht

2000

2500

4500

Gewone lucht

1500

1800

3300

Typische
kantoorlucht

150

200

350

Gesloten voertuig

50

150

200

Type lucht

tabel: gemiddelde ionen waarden

Unieke eigenschappen Vibian Air Virus Killer
•
•

De stand alone uitvoering maakt de Vibian Air Virus Killer uniek in haar soort
De Vibian Air Virus Killer is gecertificeerd door een geaccrediteerd l aboratorium om de
lucht te reinigen en virussen te doden, waaronder Sars-COV-2, H1N1 en MRSA
• Desinfectie van virusdeeltjes in de lucht door middel van (bipolaire) ionisatie
• Tot 99% virusvrije schone lucht binnen 30 minuten
• Verlengt de houdbaarheid van vele soorten verse producten zoals groenten en fruit
• Geen schadelijke ozon straling, voor zowel mens als dier en is milieuvriendelijk
• Volledig onderhoudsvrij, geen filters
• Eenvoudige installatie middels meegeleverde wand en bureau standaard (Plug & Play)
Voor meer informatie en verkooppunten, zie www.vibian.com
• 1 apparaat zuivert een kamergrootte van 10 tot 80 m ³
• 10 uur ingebouwde timer, schakelt zichzelf automatisch in (24/7)
• Zeer laag en efficiënt stroomverbruik van slechts 5 Watt
• Uiterst efficiënt en klein van formaat (SFF)
• Speciaal ontwikkeld voor iedere binnenruimte zoals winkels, kantoren, sportzalen,
scholen, restaurants, hotels, toiletten, kleedkamers en woon/slaapkamers (privé gebru ik)
Resultaat van verwijderingssnelheid:
Schadelijke
stof
Virussen
Bacteriën

Type stof

Effectief na

Reductie percentage

Testjaar

SARS-COV-2

30 min

99,40%

2021

H1N1 Griepvirus

30 min

90,00%

2021

MRSA

30 min

96,20%

2021

Escherichia coli ATCC 8739

30 min

90,00%

2021

Staphylococcus aureus

30 min

90.00%

2021

Staphylococcus albus

30 min

90,00%

2021

30 min

99,00%

2021

Schimmels
Voor meer informatie: http://nl.vibianworld.com/airviruskiller

PRODUCT SPECIFICATIE
Artikel/EAN nummer:

ALGEMENE SPECIFICATIES
Behuizing
Mode
3-weg aan/uit schakelaar functies
Timer
Ventilatiesnelheid instelbaar
Ionisatoren
Output
Effectiviteit ionisatoren
Geadviseerde ruimte capaciteit
Bedrijfstemperatuur
Makkelijke Installatie
Kleuren
Blauwe indicatie LED
Garantie

Zwarte uitvoering:
Wiite uitvoering:

VB-211001-B (EAN 8436590145005)
VB-211002-W (EAN 8436590145012)

Polycarbonaat en ABS
Stand alone
Aan/uit/timer
10 uur, instelbaar
Maximum snelheid 3500 rpm
4 stuks Bi-Polar -3.5kV - +3,5kV
180 miljoen per cm 3
11.000 – 20.000 uur (458 – 833 dagen), daarna afnemend
Binnen gebruik van 10 tot 80 m³ per apparaat*
+5°C - +50°C
Via meegeleverde wand en bureaustandaard
Wit en zwart
Functie in werking
2 jaar

*schaalbaar, afhankelijk van de grootte en gebruik ruimte
7,5 cm

Netstroom
5W
220-240Vac
1,8 meter
< 10dB

AFMETINGEN/GEWICHT
Product (LxHxD)
Gewicht apparaat
Verpakking type
Doos (LxHxD)

10,5 x 10,5 x 7,5cm
500 gram
Kartonnen doos met handleiding
18x18x18cm

Meer informatie: http://nl.vibianworld.com/airviruskiller

10,5 cm

10,5 cm

TECHNISCHE SPECIFICATIES
Type stroomvoorziening
Stroomverbruik
Aansluitspanning
Stroomkabel
Geluidsniveau

