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Artikelcode VFA-010103
Instellingen Aan / Uit
Capaciteit 400 m3/h
Vermogen <20 W
Geluid <39 dB(A)
Efficiëntie 99 %
Afmetingen 675 x 290 x 375 mm
Gewicht 16 kg
Materialen Gegalvaniseerd staal
Standaard collectoren Collector, Actiefkoolstoffilter
Luchtreinigingstechniek ASPRA, Actiefkoolstoffilter
Stroominput ~230 V/ 50 - 60 Hz
Kleuren Wit (RAL 9016) 
Installatie Staand, vloerplaatsing of muurmontage
Inclusief Collector, Actiefkoolstoffilter
Regeling Handmatig

Collectoren, filters en accessoires Artikelcode
Collector ASPRA       C S400 EF110
VFA Actiefkoolstofflter ASPRA          ACF S400
Ophangbeugel                    VFA10027
Vloerstandaard                    VFA10063
ASPRA Reinigingsborstel       VFA10046

 

Deeltjes-, gas- en geurreiniging

 

 

 

Fijnstof Virussen Bacteriën  Schimmels  Geuren Gassen 

De ASPRA Lite is een compacte plug-and-play
luchtreiniger die zeer eenvoudig te installeren is in een
ruimte; op de vloer, op een kast of aan de muur. De
luchtreiniger heeft twee standen, aan en uit en wanneer
het apparaat aanstaat recirculeert hij de lucht en zorgt
voor een volledige zuivering van de ruimte. De
luchtreiniger heeft een capaciteit van 400 m³/h en wordt
geplaatst in een ruimte met een maximaal
vloeroppervlak van 75 m².
Optioneel levert Solution for Clean Air een houten
standaard of ophangbeugel, waarmee minder
vloeroppervlak in beslag wordt genomen.

De ASPRA Lite is speciaal ontwikkeld voor
luchtreiniging in woonruimtes, kantoorruimtes,
wachtkamers, praktijken, klaslokalen en
verzorgingskamers. 

Verwijder permanent

99%
van de virussen en
bacteriën uit de lucht

Wat verwijdert de luchtreiniger uit de lucht?

Productbeschrijving

ASPRA Lite

 Plug and play
 Flexibel inzetbaar (wand- en vloerplaatsing)

 Gebruiksvriendelijk
 Stille werking (stiller in de hoogste stand dan de concurentie in  de laagste

stand)

 Laag energieverbruik en daarmee goedkoop in gebruik.
 Polypropyleen filter (filter wordt niet nat, waarmee groei van schimmels

wordt voorkomen)

 Gesloten ionisatie (Geen kans op ozon)

 Geen realtime luchtkwaliteit weergave
 Niet online bedienbaar

Plus- en minpunten

Productspecificaties
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Productafmetingen [mm]

675

37
5

290

37
5

Zijaanzicht Vooraanzicht

ASPRA Lite ASPRA Aura ASPRA Aura Smart

Deeltjesreiniging (99%) v v v

Gas- en geurreiniging v v v

Standen
Aan / Uit 

0 of 400 m3/uur
Traploos van  
0-400 m3/uur

Auto, Turbo (400 m3/uur), 
Sense (enkel sensor), Silent, 

Custom

Automatische luchtreiniging x x v

Luchtkwaliteitssensor x x v
PM2.5

Filtervervanging melding x x
v

Op basis van
eigen verbruik

Online aanstuurbaar x x v

Online data inzien x x v

Realtime 
luchtkwaliteitsweergave op 
apparaat

x x v

Service alert x x v

Inzichtelijk via app x x v

Productverschillen ASPRA S400 categorie


