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Elimineert bacteriën, virussen
en schimmelsporen



2020

Creëer een veilige omgeving 
Bacteriën

Virussen

Schimmels

Secundaire infecties

Het UV-C-luchtdesinfectiesysteem zorgt voor
professionele en veilige 24-uurs luchtdesinfectie.
Zo bestrijdt de luchtdesinfectie-eenheid bacteriën,
virussen en schimmelsporen in de omgeving van
mens en dier. Luchtreiniging en -desinfectie was
nooit eerder zo eenvoudig. 

COVID-19 
Minimaliseer de kans op besmetting 

Virussen, bacteriën, gisten en schimmels verspreiden zich razendsnel.
Daarom nemen wij de minimumvoorschriften inzake veiligheid en
gezondheid nauwlettend in acht. Hierbij volgen wij de COVID-19 richtlijnen
om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. 

Sporen in de lucht 



Gezond binnenklimaat 
De luchtkwaliteit heeft een directe invloed op de menselijke- en dierlijke
gezondheid. Om het infectierisico dusdanig te verkleinen, is plaatsing van
het UV-C-luchtdesinfectiesysteem bij de ingang mogelijk.  

24/7 inzetbaar

Snel en krachtig 

Makkelijk in gebruik

Veilig en betrouwbaar 

Specificaties

Golflengte 

Levensduur lamp

Ventilator geluidsniveau 

@ 1m center

Bereik

Ventilator debiet

Voedingsspanning

Vermogen verbruik

Netto gewicht

Brutto gewicht  

253.7nm (254nm) 

> 9000 uur

42 dB

tot 25 m2

117 m3/h

230 V; 50 Hz

129 W

9 kg | 19,8 lb

10 kg | 22 lb
Meer weten over de specificaties, afmetingen
en montage? Neem contact op met Harold
Houg via info@hougkoeling.nl. 

mailto://info@hougkoeling.nl


Zuivering met UV-C-licht
Het UV-C-licht zuivert de lucht,
waardoor 99% van de ziektekiemen
wordt gedood.

Voldoet aan ISO 15858
Dit gaat over de minimumvereisten
voor menselijke veiligheid voor het
gebruik van UV-C-lampapparaten. 

Beschikt over een CE-markering
Het systeem voldoet aan de eisen
op het gebied van veiligheid,
gezondheid en milieu. 

Zonder ozon emissie 
Tijdens het proces wordt er geen
ozon uitgestoten.

Vanaf €1500 excl. btw



Reiniging
Desinfectie
Sterilisatie

Meer informatie? Neem gerust contact op. 
+31 (0)6 532 663 78
hphoug@hougkoeling.nl
www.hougkoeling.nl

Locatie
Hougkoeling Terneuzen BV
Lange Reksestraat2
4538 AZ Terneuzen

 

Scholen  Publieke ruimtes  Sportscholen  

Zorginstellingen Kantoorruimtes Publiek transport

Het UV-C-luchtdesinfectiesysteem is geschikt
voor elke ruimte waar lucht gedestileerd dient te
worden. 

koeling.nl

Openingsuren
Ma t/m vrij 8.00 - 16.30 uur
Za en zo gesloten

 

http://www.hougkoeling.nl/
http://www.hougkoeling.nl/

