
ULTRASOON AROMA & GEUR VERNEVELAAR

MEER TEVREDENHEID & LOYALITEIT
IN KANTOREN, RECEPTIES EN ONTVANGSTRUIMTES

MEER KLASSE & STIJL
IN RESTAURANTS, BARS EN HORECAGELEGENHEDEN

MEER ONTSPANNING & PLEZIER
IN DE BELEVENISSEN VAN UW GASTEN

MEER ENERGIE & WILSKRACHT
IN SPORTSCHOLEN EN FITNESSCENTRA



CONVENTIONELE SPRAY OF VENTURI AROMA METHODEN VEROORZAKEN VAAK VOOR NADELIGE GEVOLGEN. 
Aroma’s en etherische vloerstoffen worden veelal door middel van een spray of venturi methode via het luchtbehandelings- 
of ventilatiesysteem in de ruimte gebracht en om dit te mogelijk te maken worden chemische middelen toegevoegd. Dit 
heeft vaak als nadelig gevolg dat er lekkage en vervuiling ontstaan in de luchtbehandelingskanalen, maar ook irritaties 
aan luchtwegen van gasten of andere klachten en overmatige en onregelmatige geurverspreiding in de ruimte.

DE ULTIEME METHODE OM AROMA’S TE VERSPREIDEN IS DOOR TE VERNEVELEN MET ULTRASOON TECHNOLOGIE.
De Aero4 ultrasoon aroma vernevelaar zorgt ervoor dat de aroma zich vormt tot een zeer fijne nevel, de kwaliteit van 
de olie blijft onaangetast en toevoeging van chemische middelen is niet nodig. Daarnaast verbruikt de Aero4 ultrasoon 
aromavernevelaar door de verfijnde techniek maar heel weinig aroma. Hierdoor is het een uniek apparaat wat als enige 
100% natuurlijke aroma’s kan vernevelen zonder nadelige gevolgen. 

KAN ALS ENIGE APPARAAT 100% NATUURLIJKE AROMA’S VERNEVELEN.
De ultrasoon technologie van Aero4 zorgt ervoor dat er een prettige atmosfeer in uw bedrijf ontstaat door aroma 
verneveling in het luchtbehandelingssysteem, de Aero4 voegt een positieve geurbeleving toe bij zowel koeling als warmte. 
De 100% natuurlijke aroma’s die door de Aero4 ultrasoon verneveld worden, bezitten de eigenschappen om nare geuren 
subtiel te maskeren en te neutraliseren, hierbij zorgt het voor een positieve bijdrage aan het leefklimaat van de locatie. 
Want wanneer het niet fris en plezierig ruikt, geeft een onaangename geur een negatieve indruk. Ook het overmatig 
toevoegen van geur wordt als negatief ervaren.

IS SPECIAAL ONTWIKKELT VOOR HET GEBRUIK IN HVAC-LUCHTBEHANDELINGSINSTALLATIES.
De Aero4 is ontwikkeld voor professioneel gebruik in installaties  voor entilatie- en luchtbehandeling,  om op een doelmatige 
wijze en met een minimaal verbruik een maximaal rendement te behalen. Een enkele Aero4 ultrasoon vernevelaar kan 
ruimtes behandelen met een luchtverversing van tot wel 20.000 m3 per uur. 
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GEEFT GEEN NADELIGE GEVOLGEN ZOALS VERVUILING VAN DE 
LUCHTKANALEN, LEKKAGES EN DERGELIJKEN.
Ultrasoon techniek vernevelt de olie en brengt bijzonder fijne minuscule deeltjes voorzien 
van aroma in de lucht voort. Ultrasoon vernevelen is de ideale manier om uw ruimtes te 
begeuren. Er ontstaat een zeer fijne en ‘droge’ verneveling wat zorgt voor een optimaal 
gebruik van het aroma. Hierdoor vormt zich geen aanslag in de kanalen of vervuiling door 
overmatig aroma verbruik. Intensiteit en interval van de verneveling zijn eenvoudig instelbaar 
en zorgen voor een gelijkmatige verspreiding in de luchtkanalen. Ook in bestaande situaties 
waar luchtbehandelingssystemen reeds zijn geplaatst is de Aero4 eenvoudig te installeren, 
want de Plug & Play montage is in een handomdraai geklaard. Beheer op afstand is mogelijk 
via internetverbinding voor zowel klant als installateur.

LEVERT EEN UITSTEKENDE BIJDRAGE AAN DE BESTRIJDING VAN 
HET ‘SICK BUILDING SYNDROOM’.

100% natuurlijke aroma’s hebben aangename en positieve eigenschappen in tegenstelling tot 
geuren met toevoegingen. Door op de juiste wijze de 100% natuurlijke aroma’s te vernevelen 
worden onaangename geuren geneutraliseerd en ontstaat er een aangename atmosfeer op 
een wijze die niet ervaren wordt als irriterend of onaangenaam. Een belangrijk en bijkomend 
voordeel is dat natuurlijke aroma’s een desinfecterende werking hebben en hierdoor de 
luchtkanalen vrij houden van bacteriën en schimmels. Aero4 is overal toepasbaar waar geur 
een rol speelt en zorgt voor een aangename geurbeleving in congres- en beursgebouwen, 
bioscopen, evenementen ruimtes, casino’s, stations, winkelcentra, entreegebied, gebouwen 
(banken, verzekeraars e.d.), rouwcentra, etc. 

VOORDELEN VAN
Gebruikt alleen 100% natuurlijke aroma’s, onschadelijk voor mens en dier.

Aero4 Aroma’s worden geleverd met officiële certificaten.

Geen spray of venturi methode, wat vaak als gevolg heeft dat er lekkage en vervuiling in de 
luchtbehandelingskanalen optreden.

Geen chemische toevoegen in aroma’s om verneveling mogelijk te maken.

Constante verneveling, geen pieken en dalen waardoor er geen overlast kan ontstaan.

Geschikt voor professionele HVAC systemen, eenvoudig te installeren.

Compact, geluidsarm, eenvoudig bedienbaar, onderhoudsarm, economisch in gebruik.

Via ultrasoon techniek wordt er optimaal gebruik gemaakt van de aroma’s door een zeer fijne en ‘droge’ 
verneveling.

Intensiteit en interval zijn vrij instelbaar voor een gelijkmatige verneveling en verspreiding in de luchtkanalen van 
uw ventilatie- of luchtbehandelingssysteem.



YAENA SOLUTIONS B.V. IS PRODUCENT VAN DE

VOOR MEER INFORMATIE OVER DE KUNT U CONTACT OPNEMEN MET: 

YAENA SOLUTIONS B.V.
Spoorhaven 19, 
2951 AV  Berkel en Rodenrijs
Tel.:     +31 (0)10 5148188
E-mail: info@yaena-solutions.nl
Web: www.yaena-solutions.nl

DE 100% NATUURLIJKE AROMA’S EN HET EFFECT VAN DE VERNEVELING: 

Mandarijn: Het aroma van Mandarijn olie geeft een gevoel van vreugde en verbetert de stemming. 
De verneveling in ruimtes zorgt voor een verbeterde atmosfeer, verdrijft sombere gevoelens en 
helpt problemen te verdragen.

Venkel: Het aroma van Venkel olie bevordert kracht en moed en is goed voor het gevoel van 
eigenwaarde. Kalmeert de zenuwen en schijnt ook nog eens slechte gedachten over anderen te 
verjagen.

Tea Tree: Het aroma van Tea tree olie kan door zijn schimmelwerende werking succesvol worden 
ingezet bij schimmels en verontreinigingen en remt de ontwikkeling van ettervormende bacteriën. De 
antiseptische werking is tot wel twaalf maal sterker dan die van Fenol, een chemische desinfectans.

Lemongrass: Het aroma van Lemongrass olie is sterk reinigend, laat een frisse wind door de ruimte 
waaien, heerlijk om te verdampen en zeer werkzaam in ruimtes waarin gerookt wordt.

Ylang-ylang: Het aroma van Ylang-ylang is een zoete exotische olie met een aphrodiserende werking.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Geurbereik:  1.000 tot 20.000 m3

Besturing:  Touchscreen, multi-timer airflow

Voltage:  110/230 Volt 60/50 Hertz

Vermogen:  3 tot 80 Watt

Afmetingen:  H 322 x B 300 x L 156 mm

Gemaakt in: Nederland

Garantie:  5 jaar

Patent:   2003044/SN53157




