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Beperkte infectierisico’s en minder ziekteverzuim
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LUCHTHYGIËNE VOOR DE BESCHERMING
VAN MENS EN MILIEU
Kies voor zekerheid met VIROBUSTER®
VIROBUSTER® is al sinds het SARS-coronavirus in 2003 gespecialiseerd in luchthygiëne door
middel van uv C en kent de eisen op het gebied van efficiëntie, prestaties en veiligheid.
Met ons gepatenteerde UVPE1-principe hebben wij een revolutie teweeggebracht in het
gebruik van uv C. Onze veilige en hoogwaardige technologie, waarvan bewezen is dat zij voor
99,99% doeltreffend is tegen het coronavirus2, werd oorspronkelijk voor de medische industrie
ontwikkeld. Maar tegenwoordig is er ook in veel andere branches grote vraag naar.
Of het nu in de geneeskunde en zorg is, in gemeenten, gebouwen of klassieke bedrijven, overal
waar er gesloten ruimtes zijn en de lucht niet optimaal kan circuleren, verzamelen zich bacteriën, virussen of schimmels in de lucht. Voeg daar nog de aanwezigheid van veel verschillende
mensen of een drukke passage aan toe en de aerosols gaan zich extra verspreiden door de
typische luchtcirculatie van opstijgende warmte en bewegende personen – een risico dat vandaag de dag meer dan ooit moet worden geminimaliseerd om mens en milieu te beschermen.

UV C-DESINFECTIE – EXTRA BESCHERMING IN ALLE BRANCHES
Minder infectierisico en minder ziekte bij personeel en klanten
99,99% zuivering van de binnenlucht in slechts één cyclus
Betere bescherming bij pandemieën
Aantoonbaar betere (binnen)luchtkwaliteit
Veiligheid voor de gebruiker en het milieu

GEBOUWEN
Integratie in bestaande klimaatsystemen
Upgrade van bestaande klimaatsystemen
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GENEESKUNDE EN ZORG
Minder nosocomiale infecties
Betere bescherming in wacht-,
zieken- en behandelkamers
Mobiele, in- en uitschakelbare oplossing
(bijv. isolatieruimtes naar behoefte)
Subsidiemogelijkheden

KANTOOR, GEMEENTE
EN ADMINISTRATIE
Verhoogde productiviteit en betere
bescherming van het personeel
Laag geluidsniveau
Subsidiemogelijkheden

VOEDINGSBRANCHE, INDUSTRIE
EN HANDEL
Betere productkwaliteit
Langere houdbaarheid
Conserveringsmiddelen niet
noodzakelijk
Rentabiliteit, kostenbesparing

1 Ultraviolet pathogen elimination, een door VIROBUSTER® ontwikkeld technologisch principe
2 ‘Inaktivierungsraten von Corona Surrogaten’, eliminatiestudie, Bermpohl 2020, Biotec GmbH, Gütersloh
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UV C – HET VEILIGSTE ALTERNATIEF VOOR
TRADITIONELE METHODEN
De VIROBUSTER®-systemen zijn gebaseerd op de doeltreffende uv C-technologie en bieden
daarmee het veiligste en meest efficiënte alternatief voor traditionele methoden.
Uv C-licht met een korte golflengte van 254 nanometer is – mits het veilig, schoon en voldoende
krachtig wordt toegepast – uitstekend geschikt voor microbiologische reiniging. De behandeling met uv C blokkeert het genetische materiaal van micro-organismen zoals virussen of
bacteriën en voorkomt dat deze zich vermenigvuldigen. Hierdoor zijn ze na de behandeling met
uv C niet meer besmettelijk:

Uv C is gangbaar en bewezen
De doeltreffendheid van uv C is al bekend sinds 1901, toen het onder andere werd gebruikt
voor de sterilisatie van water zonder gebruik van chemicaliën, maar ook voor luchtzuivering in
de medische sector. Door de combinatie van intelligente technologie, hoge veiligheidsnormen
en de juiste uv C-dosis elimineren onze staande apparaten – zoals meermaals wetenschappelijk
bewezen1 – 99,99% van het SARS-CoV-2-virus1 in één cyclus.

Uv C is veilig en efficiënt
Omdat alleen uv C wordt gebruikt en geen filters of gevaarlijke hulptechnologieën zoals plasma
(ozon) of ionisatie, waarborgen wij een emissievrije oplossing en dus de veiligheid van de gebruikers en het milieu2.

	
Uv C in perfectie – Het gepatenteerde VIROBUSTER® UVPE3-principe doet het beter
dan de traditionele uv C-technologieën (UVGI4)
Sinds de introductie van uv C zijn de toepassingsmethoden aanzienlijk verder ontwikkeld.
Terwijl bij de uitbraak van SARS1 in 2003 nog ozonafbrekende, gezondheidsschadelijke en weinig
doeltreffende ‘open’ uv C-methoden werden ingezet – d.w.z. een directe bestraling van de te
desinfecteren omgeving met uv C-licht – werden na de officiële afwijzing van deze methode
door de WGO en andere gezondheidsorganisaties nieuwe (ozonvrije) standaard uv C-technologieën (UVGI-oplossingen) ontwikkeld, waarbij de lampen in gesloten ventilatiekanalen van airconditioningsystemen worden geplaatst. Hoewel het veiligheidsprobleem hierdoor grotendeels
werd opgelost, daalde de doeltreffendheid drastisch, omdat de lucht niet lang genoeg in deze
kunstmatige ventilatiesystemen kon blijven voor een voldoende intense bestraling. Een groot
probleem, dat VIROBUSTER® toen al vaststelde en succesvol wist op te lossen met behulp van
de UVPE-methode.
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“VIROBUSTER® kan een waardevolle
bijdrage leveren tot een aanzienlijke
vermindering van de infectierisico’s.”
Dr. Ron Hendrix, ziekenhuishygiënist
NOS Journaal,
26 mei 2008

1 ‘Inaktivierungsraten von Corona Surrogaten’, eliminatiestudie, Bermpohl 2020, Biotec GmbH, Gütersloh
2 TüV-rapport luchtzuiveringsinstallatie R60024536
3 Ultraviolet pathogen elimination, een door VIROBUSTER® ontwikkeld technologisch principe
4 Ultraviolet germicidal irradiation

HET VIROBUSTER® UVPE-PRINCIPE LUCHTDESINFECTIE VAN DE NIEUWSTE GENERATIE

“VIROBUSTER heeft het voortouw genomen
in het onderzoek en de ontwikkeling op het
gebied van luchtsterilisatietechnologie.”
Dr. Wladyslaw Kowalski, uv-expert
UVGI Handbook 2009
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De nieuwe standaard in uv C-luchtdesinfectie
Het verschil met open of standaard uv C (uv C-lampen in airconditioningkanalen) zit hem in de
VIROBUSTER® UVPE-modules, die een modulaire en uiterst efficiënte technologie op basis van
hooggedoseerd uv C-licht combineren met speciale reflectoren met een gerichte verdringingsstroom. Deze zeer doeltreffende combinatie overtreft ruim de algemene prestaties van de tot
nu toe gebruikte uv C-technologieën5.

ONZE MODULES STAAN VOOR:
Veiligheid en duurzaamheid: Het gebruik van emissievrije (ozonvrije)
uv C-buizen, die in gesloten ventilatiekanalen worden ingebouwd, garandeert maximale veiligheid voor mens en milieu met een langdurige vermindering van micro-organismen in klimaatsystemen. Bovendien gebruikt de
UVPE-technologie veel minder lampen dan traditionele systemen, zodat de
energie- en onderhoudskosten lager zijn.
Maximale intensiteit tegenover uv C: Het gepatenteerde UVPE-proces
inactiveert micro-organismen door middel van speciaal geplaatste lampen
en de meervoudige reflectie ervan. Het resultaat overtreft de tot nu toe
gebruikte uv C-technologieën met 3 log-eenheden.
Modulair eenheidssysteem voor alle toepassingen: Eenheidssystemen
bestaan uit standaardmodules met een eigen (technische) configuratie
en constructie, die zowel technisch6 als biologisch5 door een erkend test
centrum gecertificeerd en gevalideerd zijn. Hierdoor zijn ze vervangbaar
en kunnen ze ook in bestaande installaties worden geïntegreerd7.
Versterking van het effect door extra filters mogelijk: Om ook grotere
anorganische deeltjes te behandelen, is de combinatie met een filter ideaal.
Comfortabel, flexibel gebruik: Dankzij het plug-and-play concept kunnen
onze modules eenvoudig worden ingezet op de plaats waar ze nodig zijn –
u hoeft ze slechts op te stellen en naar behoefte in of uit te schakelen.
Door het lage geluidsniveau8 zijn ze ook geschikt voor continu gebruik als
standalone of als inbouwapparaten in ventilatiesystemen.

5 ‘Inaktivierungsraten von Corona Surrogaten’, eliminatiestudie, Bermpohl 2020, Biotec GmbH,
Gütersloh
6 TüV-rapport luchtzuiveringsinstallatie R60024536
7 ‘Air Filtration Technologies for Pig Transport’, Nielsen, Yigit LF 2015, Denmark
8 ‘VIROBUSTER® Schalldruckmessung’, Keller et. al, 2008, ebm-Papst, Mulfingen
2 Biotec GmbH (instituut voor hygiëne): Inaktivierungsraten von Corona Surrogaten (2020)
3 TüV-rapport luchtzuiveringsinstallatie R60024536
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DE STERIBASE® 300 PLUS –
EEN ALGEMENE WINNAAR
Bij het vergelijken van verschillende staande apparaten spelen naast pure filterefficiëntie
nog andere factoren een belangrijke rol. De VIROBUSTER®-modules staan voor:

Efficiëntie van het apparaat: VIROBUSTER® overtuigt met een bewezen
efficiëntie van > 99,99% voor SARS-CoV-29.
Ruimtelijke efficiëntie: De combinatie van een langzame aanzuiging en
hoge afvoersnelheid garandeert een verdunning van de ziektekiemen in de
gehele ruimte – en dit in slechts enkele minuten tijd.
Comfort van het apparaat: De standaard zorgt voor stabiliteit, de
geïntegreerde ventilator is gezien de luchtcapaciteit extreem geluidsarm10.
Een continu gebruik op kantoor of in zieken-/slaapkamers enz. is dan ook
probleemloos mogelijk.
Veiligheid en duurzaamheid: Omdat alleen uv C wordt gebruikt en geen
filters of gevaarlijke hulptechnologieën zoals plasma (ozon) of ionisatie,
waarborgen wij een emissievrije oplossing en dus de veiligheid van de
gebruikers en het milieu.
Zuinigheid: Door het wegvallen van filters, die regelmatig moeten worden
vervangen, is slechts om de 2-3 jaar11 een onderhoud vereist. Over de gehele
levenscyclus spelen de lage onderhoudskosten een belangrijke rol, wat van
de STERIBASE® een echte winnaar maakt.

STERIBASE® 300 PLUS

Afmetingen: 500 x 600 x 1640 mm (l x b x h)

Biologische reductie: > 99,99 %

Vermogen: 240 watt, 230 - 240 V

Onderhoud: na 9.000 uren

Luchtstroom:

Aanbevolen gebruik:

3 niveaus, van 150 tot 300 m3/h

Per apparaat: tot 20 personen of 150 m2

Luchtstroom/geluidsniveau:

oppervlakte

Niveau 1: 150 m3/h / 29,4 dB(A)

Leveringsomvang:

Niveau 2: 225 m3/h / 40,5 dB(A)

Stekkerklaar en direct te installeren

Niveau 3: > 300 m /h / 47,2 dB(A)

apparaat

3

Ingebouwd filter:
3 wasbare rvs-voorfilters voor grove
deeltjes

Made in
Germany
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‘HET WERKT’ VOLSTAAT NIET
VOOR ONS. DE STERIBASE®SERIE BIEDT OOK:
een slaapmodus
met < 30 dB(A)

O3

een emissievrije
werking
(zonder ozon)
een aantrekkelijk
design (Design Award
Winner)

9 ‘Inaktivierungsraten von Corona Surrogaten’, eliminatiestudie, Bermpohl 2020, Biotec GmbH, Gütersloh
10 De door het design bepaalde luchtstroom maakt een vermenging van lucht met nagenoeg geen kortsluitingen
mogelijk en dus een maximale netto-luchtuitwisseling per uur
11 Bij 10 uur werking per dag op 280 dagen per jaar

STERITUBE® EN BASICTUBE®

Afmetingen: 1000 x 200 x 230 mm (l x b x h)

Biologische reductie: > 99,99 %

Vermogen: 190 watt, 230 - 240 V

Onderhoud: na 9.000 uren

Luchtstroom:

Aanbevolen grootte van de ruimte:

150 tot 800 m3/h

Het aantal apparaten is afhankelijk van het

Drukverlies:

luchtvolume van het ventilatiesysteem.

300 m3/h / 13 Pa

Leveringsomvang:

400 m /h / 23 Pa

Aansluitkabel met stekkersysteem & DN-

800 m3/h / 85 Pa

160-snelspanner (los meegeleverd)

3

Ingebouwd filter: nee

Made in
Germany

Integratie van VIROBUSTER®-modules in bestaande klimaatsystemen
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STERITUBE® EN BASICTUBE® –
VOOR INBOUW IN KLIMAATSYSTEMEN
De perfecte oplossing voor gebouwen
Door de steeds strengere verplichtingen op het gebied van energiebesparing werden de
minimumwaarden voor de toevoer van verse lucht in gesloten ruimten telkens weer verlaagd.
Een hoger percentage aan circulatielucht leidt echter tot een verzameling van micro-organismen,
VOS (vluchtige organische stoffen) en schimmelsporen in de binnenlucht, wat slecht is voor
de gezondheid en het concentratievermogen. Inmiddels is 80% van het luchtweggerelateerde
ziekteverzuim te wijten aan virale infecties. Traditionele klimaatsystemen zijn niet in staat
om virussen uit de lucht te filteren. Door VIROBUSTER®-modules in deze klimaatsystemen
in te bouwen, wordt de concentratie van ziektekiemen beperkt, worden uw medewerkers
beschermd, de productiviteit verhoogd en het ziekteverzuim in uw bedrijf op duurzame
wijze verminderd.
Virussen, bacteriën en schimmels
met infectierisico

Gezuiverde lucht met
geminimaliseerd infectierisico
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GECERTIFICEERD, BEWEZEN EN
GOED BEVONDEN
Deze instituten en bedrijven vertrouwen al op ons:

“99,99% voor het coronavirus
(surrogaat Phi6) in één cyclus.
Het systeem is als ‘zeer goed’ te
beoordelen.”
Dr. Andreas Bermpohl,
Biotec GmbH 2020
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VERGELIJKING VAN VIROBUSTER® UVPE

OVERZICHT TOEPASSINGSGEBIEDEN LUCHTREINIGERS

100%

Stof

Pollen

Rook

Schimmels

Bacteriën

Reductie

HEPAfilter

Virussen

UVPE

Actieve
kool

Ionisatie

0%

0,1 mm
zichtbaar

0,01 mm
microscopisch

0,1 µm

EFFICIËNTIE VAN HET APPARAAT IN ÉÉN CYCLUS
LOG 2

LOG 4

LOG 6

UVPE
(Hepa-)filtratie

Plasma
UVGI
Virussen

Fotokatalyse
Bacteriën

Ionisatie

VOS

Schimmels

0,01 µm
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OVER VIROBUSTER®

ONS CREDO
“Gefundeerde innovaties voor een hogere productkwaliteit, efficiënte
luchthygiëne en meer veiligheid.”
Sinds meer dan 15 jaar is VIROBUSTER ® International GmbH uit Windhagen gespecialiseerd
in uv C-luchtdesinfectie. Het bedrijf nam al in 2003 een wereldwijd patent op de technologie
van het UVPE-proces, dat oorspronkelijk voor medische toepassingen werd ontwikkeld en tot
op de dag van vandaag een unique selling point op de desinfectiemarkt is.

Van de geneeskunde naar de industrie
De eerste bedreigingen van het SARS-coronavirus/H5N1-griepvirus en later de effectieve
H1N1-grieppandemie hebben de hele wereld getoond dat een medisch luchtprobleem een
enorme sociale en economische impact kan hebben. Zeker met de COVID-19-pandemie heeft
deze impact ook elk afzonderlijk huishouden bereikt. Daarom kan vandaag de dag niet genoeg
belang worden gehecht aan schone lucht – of beter gezegd, aan het risico van besmetting door
ziektekiemen in de lucht. Een risico waar wij al lang een opportuniteit in hadden gezien.
Tegenwoordig is VIROBUSTER® via verschillende samenwerkingspartners in diverse marktsegmenten vertegenwoordigd in meer dan 25 landen. En de stijgende vraag uit talrijke andere
branches toont aan dat de VIROBUSTER®-desinfectietechnologie ook buiten de medische
sector zeer doeltreffend en praktisch is. Met name branches zoals de voedselproductie (grote
bakkerijen, delicatessen, groenten en fruit enz.), diergeneeskunde, scholen, overheden,
transport en logistiek hebben al met succes gebruikgemaakt van ons UVPE-proces.
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Wij staan voor luchtdesinfectie van de
nieuwste generatie
Het gepatenteerde UVPE-proces van VIROBUSTER®
bereikt een zuiveringspercentage van 99,99% in
slechts één cyclus. Dit maakt een aanzienlijke
verbetering van de luchtkwaliteit mogelijk zonder
gebruik van additieven. De apparaten zijn ongezien
efficiënt, geluidsarm, compatibel met bestaande
hygiënemaatregelen, emissievrij en absoluut veilig
voor mens, dier en milieu – en dit alles zonder in te
boeten op het gebied van prestaties. Onze modulaire
oplossing is wetenschappelijk onderbouwd en
voldoet zelfs aan de strengste klanteisen.
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Virobuster International GmbH
Köhlershohner Str. 60
D-53578 Windhagen
Tel.: +49 2224 818 780
E-mail: info@virobuster.com
www.virobuster.com

Made in
Germany

