
LEEF BINNEN NET ZO GEZOND ALS BUITEN 

Luchtsterilisator AIRFLOW UVC kan in één uur een ruimte virusvrij maken. 
Ook coronavrij dus….. 

Er zijn veel vragen en meningen over het ventileren van gebouwen in relatie tot COVID-19. 
Zijn gebouwen .‘Coronaproof’?  En met name: scholen, praktijkruimtes, horeca, 
verzorgingstehuizen, openbare gebouwen, etc. 
 
Uit een nog niet gepubliceerde brief die meer dan tweehonderd internationale weten-

schappers uit 32 landen hadden ingestuurd naar het medisch tijdschrift Clinical Infectious 

Diseases bleek dat de WHO aerosolen ernstiger moet nemen. Het coronavirus verspreidt 

zich namelijk ook via nevels en dampen in de lucht en niet alleen via rondvliegende druppels 

van besmette mensen die hoesten, niezen of praten 

       

 
 
Infralia heeft inmiddels een luchtsterilisator ontwikkeld die virussen en bacteriën in een 
ruimte doodt. Deze luchtsterilisator kan in één uur tijd een ruimte virusvrij maken. Het 
toestel zuigt lucht aan om het daarna via drie kamers te steriliseren.  
Aerosolen in de lucht fungeren als verspreiders van het virus. Dit apparaat heeft tot doel de 
lucht die aanwezig is in een ruimte te steriliseren. In ziekenhuizen passen ze die technologie 
al langer toe. Daar worden operatiekamers bacterie- en virusvrij gemaakt door de lucht te 
steriliseren met UV-stralen. Helaas kunnen ze dat alleen maar doen wanneer niemand 
aanwezig is in de ruimte zoals bijvoorbeeld ’s nachts. Uitgerekend hier schuilt het inventieve 
aan de sterilisator van Infralia. Deze luchtsterilisator kan altijd toegepast worden omdat we 
de lucht waar mogelijk bacteriën en virussen aanwezig zijn, aanzuigen. De lucht wordt 
gekneed en via drie kamers in het toestel met UVC-stralen van 254 nanometer bewerkt. De 
schone lucht wordt daarna terug in de ruimte geblazen.  De luchtsterilisators van Infralia 
kunnen tegen het plafond of tegen de muur geplaatst worden. Eén apparaat kan een ruimte 
tot 85 kubieke meter per uur steriliseren terwijl je in de kamer actief kunt blijven. Het werkt 
via WiFi, op afstandsbediening en via Voice Control.  



Interesse uit binnen- en buitenland 

De luchtsterilisator van Infralia kan op erg veel interesse rekenen uit binnen- en buitenland. 
Onze luchtsterilisator kan je dan ook overal inzetten, niet alleen in ziekenhuizen. Denk maar 
aan het probleem van het verluchten en virusvrij houden van klaslokalen, horecazaken, 
kamers in woonzorgcentra, vliegtuigen, openbaar vervoer of gewone particulieren, noem 
maar op.” Het toestel van Infralia is CE gekeurd.  

In Nederland wordt de AIRFLOW UVC Sterilisator verkocht via onze distributeur voor 
Nederland: GLASWARMT BV. Voor meer info mail naar info@glaswarmt.nl of kijk op 
www.glaswarmt.nl 
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