


Nu-Air Ventinox is al jaren het toonaangevende bedrijf in grootkeuken-
ventilatie, industriële ventilatie, ontgeuring en luchtsterilisatie. 
Het is dan ook met trots dat wij melden een betaalbare oplossing 
te hebben gevonden voor het reinigen van de lucht en  opper-
vlakken van de kleinere ruimten zoals restaurants, wachtruimten, 
sportscholen, kappers en de retail.

Het is mogelijk om uw binnenklimaat te zuiveren van virussen (waaronder COVID 19), 
bacteriën en schimmels. Met behulp van geavanceerde UV-C technologie en een lage dosis 
actieve zuurstof kan de UVenti-Cair ervoor zorgen dat u zowel schone lucht als schone 
oppervlakken kunt hebben zonder extra te ventileren of desinfecterende middelen hoeft te 
gebruiken.

Onze UVenti-Cair laat de lucht langs de UV lampen stromen en zorgt ervoor dat virussen, 
bacteriën en schimmels worden bestraalt door UV licht. Virussen, bacteriën en schimmels 
zullen onder invloed van UV straling onschadelijk worden. Onze UV lampen produceren 
tevens een geringe hoeveelheid O3 (actieve zuurstof) die de oppervlakten desinfecteert.



Technische specificaties UVenti-Cair

UV lamp : 4 x 8 watt double quarts
Voltage : 230V
Lengte/breedte : 574 mm
Hoogte : 190 mm
Energie verbruik : 90 W
Kamer inhoud : tot 200 m3

Kleuren : RVS, zwart en wit

De UVenti-Cair kan perfect in systeemplafonds worden geplaatst maar ook 
eenvoudig aan het plafond bevestigd worden.  De UVenti-Cair is “plug and play” en 
wordt geleverd met afstandsbediening.

De Compact Cleaner Mac500 is een kleinere mobiele versie van de UVenti-Cair. 

De technologie toegepast in de  UVenti-Cair en de Compact Cleaner Mac500 zijn 
onlangs door een onafhankelijk onderzoeksorganisatie getest (rapportnr. 933322) 
en hiermee is bewezen dat de reductie van micro-organismen na 1 uur is afgenomen 
tot 90% en na 2 uur tot 99%. 

Technische specificaties Compact Cleaner Mac500

UV lamp : 1 x 8 watt double quarts
Voltage : 230V
Lengte : 310 mm
breedte : 90 mm
Hoogte : 90 mm
Energie verbruik : 23 W
Kamer inhoud : tot 60 m3

Kleuren : RVS, zwart, grijs en wit
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