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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 apparaten – zoals meermaals wetenschappelijk
bewezen1 – 99,99% van het virus SARS-CoV-21 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 ventilatie
kanalen 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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HET VIROBUSTER® UVPE-PRINCIPE: LUCHTDESINFECTIE VAN DE NIEUWSTE GENERATIE
Veilige luchtdesinfectie, die aantoonbaar werkt
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-technologieën1.

Conventionele luchtreinigers spelen meestal hun hoge filterefficiëntie uit, maar er zijn nog
heel wat andere belangrijke vergelijkingsfactoren.

		Efficiëntie van het apparaat: VIROBUSTER® overtuigt met een bewezen efficiëntie van
> 99,99% voor SARS-CoV-21.
	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 geluidsarm5. 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 jaar6 een onderhoud vereist. Over de gehele levenscyclus spelen
de lage onderhoudskosten een belangrijke rol, wat van de STERIBASE® een echte
winnaar maakt.

De studies op de volgende pagina’s tonen aan dat het VIROBUSTER® UVPE-principe – vooral
als staand apparaat – het op al deze punten bijzonder goed doet.

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
5 De door het design bepaalde luchtstroom maakt een vermenging van lucht met nagenoeg geen kortsluitingen
mogelijk en dus een maximale netto-luchtuitwisseling per uur
6 Bij 10 uur werking per dag op 280 dagen per jaar

EFFICIËNTIE VAN HET APPARAAT
Om onze beloften te kunnen waarmaken, laten wij ons regelmatig testen door onafhankelijke
instanties. De volgende studies bewijzen dat de VIROBUSTER®-technologie doeltreffend is en
een zuiveringspercentage van 99,99% voor bijvoorbeeld het coronavirus bereikt.

DOELTREFFENDE ELIMINATIE VAN CORONA- EN INFLUENZAVIRUSSEN
2020-09, Dr. rer. nat. A. Bermpohl,
Biotec GmbH

2006-04, Dr. rer. nat. A. Bermpohl,
Biotec GmbH

“Inactiveringspercentage van coronasurrogaten
na één passage door het VIROBUSTER®
STERIBASE® Plus-apparaat”

“Inactiveringspercentage van influenza
surrogaten (H1N1) na één passage door het
VIROBUSTER® STERITUBE®-apparaat”

Resultaat: > 99,99% (> LOG 4)

Resultaat: > 99,9999% (> LOG 6)

Het experimentele doel was om de inactivering van coronasurrogaten door het
STERIBASE® Plus-systeem te analyseren.

Het experimentele doel was om de inactivering van influenzasurrogaten door de
STERITUBE® te analyseren.

Hier werden twee virale coronasurrogaten
gebruikt: de bacteriofagen Phi6 en MS2.

Hier werden gebruikt: bacteriofaag MS2
(stam DSM13767), gastheerbacterie: E. coli
TOP10F’ – infectie via F-pilus
Familie: leviviridae
Structuur/grootte: naakt; diameter 250 A
(isohedrale vorm); diameter 25-27 nm
Genoom: 1s-RNA; 4 genen op genoom van
3.569 nucleotiden
Eiwitten: 180 kopieën van envelopeiwit en 1
kopie van absorptie-eiwit

Phi 6: cystoviridae, virus met mantel van
lipiden, ds RNA, MW RNA rond 13,5 kb,
diameter 60-100 nm
MS2: leviviridae, geen mantel, ss RNA, MW
RNA rond 4 kb, diameter 26 nm
De volledige studie vindt u op:
http://caro-cm.com/Biotec_SARS-Cov2_Virobuster_Efficiency.pdf

De volledige studie vindt u op:
http://caro-cm.com/LAB_STERITUBE_MS2_
DE.pdf

Verneveling van coronasurrogaten (Phi6)

Voor en na de uv C-behandeling: influenzasurrogaten (MS2)
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DOELTREFFENDE ELIMINATIE VAN CORONA- EN INFLUENZAVIRUSSEN

“Analyse van de verspreiding van aerogene
virussen via klimaattechnische systemen en
ontwikkeling van desinfectiemaatregelen”
Resultaat: UVPE bleek in deze studie > LOG
3-niveau doeltreffender te zijn dan traditionele uv C-systemen
Het experimentele doel was om te bewijzen
dat virussen door traditionele filters niet
worden tegenhouden en in klimaatsystemen
overleven. Volgens de studie zijn uv Csystemen een efficiënt alternatief.
De volledige studie vindt u op:

PFU/filter

2009, Univ.-Prof. Dr. med. K. Kleesiek en
Dr. rer. nat. Jens Dreier, HDZ NRW RuhrUniversität Bochum

uv C aan

uv C uit

Experiment A
Experiment B
Experiment C

Experiment met verneveling
Resultaat: Met UVPE behandelde lucht wordt 3,6 log-eenheden
gezuiverd

http://caro-cm.com/WIS_FF_VIRUS.pdf

2009, Dreier, Bermpohl, Jeschin, Becker,
Kleesiek
“Overdracht van virussen via klimaatsystemen
en inactivering door uv C-straling”
Resultaat: reductie met LOG 3,6 (99,98%)
door VIROBUSTER® in vergelijking met
traditionele klimaatsystemen
Experimenten tonen aan dat virussen
(coronasurrogaten: bacteriofagen MS2) die
via verneveling in een klimaatsysteem worden
gebracht, nog tot vier uur later in besmettelijke vorm in de toevoerluchtstroom kunnen
worden gedetecteerd. De F5/F7-filterelementen die in klimaatsystemen worden gebruikt,
zijn niet in staat om virussen voldoende tegen
te houden. Door uv C-modules in de luchtstroom te integreren, kunnen virussen soms
tot onder de diagnostische detectiegrens
worden gereduceerd.

VIROBUSTER® STERITUBES®-modules, geïnstalleerd als
2x4-cluster in het luchtkanaal (LOG 3,6 – 99,98% reductie)

De volledige studie vindt u op:
http://caro-cm.com/WIS_DREIER-BERMPOHL.pdf

BÄRO uv C-lampen in het luchtkanaal geplaatst (LOG 0,8 –
89,8% reductie)
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RUIMTELIJKE EFFICIËNTIE
Een hoge efficiëntie per passage garandeert nog lang geen veiligheid in de ruimte. Bij een
voldoende efficiënte werking stroomt weliswaar kiemvrije lucht uit het apparaat, maar om de
vereiste verdunning te bereiken, heeft men behalve een hoog rendement ook een voldoende
hoeveelheid lucht in de ruimte nodig. Hier maakt de VIROBUSTER® STERIBASE® 300 het verschil:
door de combinatie van een bewust langzame, bijna horizontale luchtaanzuiging (onder een
hoek van 270°) dicht bij de vloer en een hoge uitblaassnelheid ontstaat er nauwelijks een
kortsluiting tussen de inkomende en uitgaande luchtstroom. Deze maximale uitstootcapaciteit
garandeert de kiemverdunning in de hele ruimte – en dit in slechts enkele minuten tijd.
2010, Dr. rer. nat. A. Bermpohl,
Biotec GmbH

2011, Aurbach U., Wisplinghoff H.,
Zentrum für Mykologie Köln (ZfMK)

“Vergelijkende metingen tussen uvdesinfectieapparaten”

“Bepaling van de eliminatie van micro-organismen in de binnenlucht door uv C-straling”

Resultaat: De STERIBASE® bleek de enige
afdoende oplossing op het gebied van
ruimtelijke efficiëntie.

Resultaat: Algemeen werd een gemiddelde
reductie van het kiemgetal van 67%
vastgesteld, waarbij het kiemgehalte aan
schimmels met 84% werd verminderd.

Het doel van de testreeks was om de
doeltreffendheid van verschillende apparaten
op het gebied van hun kiemreducerende
werking te testen. In de vergelijking werden
de criteria ‘circulatie’ (metingen in een
hermetisch afgesloten ruimte bij meerdere
passages) en ‘eenmalige passage’
onderzocht. Daarnaast werden bij de
testreeks ook het aanzuigvermogen en
de luchtcirculatie van de testapparaten
beoordeeld.
De volledige studie vindt u op:

Volledige studie: http://caro-cm.com/WIS_
WISPLINGHOFF.pdf

KVE/m³

http://caro-cm.com/LAB_BIOTEC_ASPER_
KRONT_STERIBASE.pdf

Het doel van deze prospectieve, multi
centrische toepassingsobservatie was het
bewijzen van de werking van STERIBASE®
met betrekking tot de eliminatie van actieve
bacteriën en schimmels in de binnenlucht
onder praktische omstandigheden.
De UVPE-technologie van VIROBUSTER®
draagt bij tot een hogere luchtzuiverheid,
ook bij uv-stabiele ziektekiemen. Deze
toepassingsobservatie bevestigt het belang
van de uv C-technologie als waardevol
instrument voor het verminderen van het
kiemgehalte in de binnenlucht.

BACTERIËN
CFD-modellering van diverse apparaten

SCHIMMELS

Effect van VIROBUSTER op bacteriën en schimmels
®
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Analyse kiemen in de lucht
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VIROBUSTER® ingeschakeld

Industrieel luchtcirculatieapparaat
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uitgeschakeld
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VIROBUSTER®
ingeschakeld
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COMFORT VAN HET APPARAAT
Naast de genoemde prestatiekenmerken, zoals de efficiëntie van het apparaat en de
ruimtelijke efficiëntie, spelen ook gebruikscriteria een belangrijke rol, bijvoorbeeld het
geluidsniveau, de bruikbaarheid, het comfort en de esthetiek.
‘Het werkt’ volstaat niet voor ons – ook ogen en oren moeten helemaal tevreden zijn.

Laag
geluidsniveau

Een slaapmodus
met < 30 dB(A)

Een aantrekkelijk
design (Design Award
Winner)

NORMAAL GELUIDSNIVEAU IN DECIBEL (dB)

Straaljager
Rockconcert

Luide muziek in
hoofdtelefoon
Gazonmaaier
Drukke straat

Kettingzaag

Normaal
gesprek

20 dB

40 dB

60 dB

80 dB

Luchtstroom/geluidsniveau STERIBASE®:

100 dB

120 dB

140 dB

Op niveau 1: 150 m3/h – 29,4 dB(A)
Op niveau 2: 230 m3/h – 40,5 dB(A)
Op niveau 3: > 300 m3/h – 47,2 dB(A)
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VEILIGHEID EN DUURZAAMHEID
Er bestaan andere doeltreffende technologieën, zoals plasma (ozonvorming) of ionisatie,
maar deze zijn vanwege hun (chemische) werking niet helemaal onschadelijk. Met het oog op
de veiligheid van de gebruiker en het milieu hebben wij daarom het nog effectievere, volledig
risicovrije UVPE-principe op basis van uv C ontwikkeld. Dit is veilig in gebruik, emissievrij en
heeft voor de kiemreductie zelfs geen (HEPA-)filters nodig.
2010, Asper & Kront, Olfatec Forschung,
Entwicklung und Dienste GmbH

2011, Dr. rer. nat. A. Bermpohl, Biotec GmbH

“Onderzoeksrapport emissiewaarden”

“Invloed van het klimaatsysteem VIROBUSTER®
op de kwaliteit van de binnenlucht”

Resultaat: emissievrij

Resultaat: geen vorming van VOS

De studie beoordeelde met behulp van 12
testers de vrijkomende geuren en de
binnenluchtkwaliteit bij gebruik van de
VIROBUSTER® STERIBASE® 300 Plus.
Alle testers zijn opgeleid en voldoen aan de
selectiecriteria van EN 13725 met betrekking
tot de referentiestof n-butanol.

Er werd onderzocht of het gebruik van het
VIROBUSTER®-systeem tot een verandering
in de VOS-concentratie (vluchtige organische
stoffen) in de binnenlucht of tot het ontstaan
van extra VOS leidt.

Er werden geurmonsters genomen aan de
uitgang van de VIROBUSTER®. Deze werden
beoordeeld aan de hand van de drie geurparameters ‘geurconcentratie’ (volgens EN
13725), ‘intensiteit’ en ‘hedonische waarde’
(schaal volgens VDI 3882).

VOS is de verzamelnaam voor organische,
dus koolstofhoudende stoffen die gemakkelijk
verdampen (vluchtig zijn) of die ook bij lage
temperaturen (bijv. kamertemperatuur) al
gasvormig zijn.
De volledige studie vindt u op:
http://caro-cm.com/TE_VOC_BIOTEC.pdf

De volledige studie vindt u op:
http://caro-cm.com/LAB_BIOTEC_ASPER_
KRONT_STERIBASE.pdf

Nemen van geurmonsters

Monsterneming voor ozonmeting

Geen kleuromslag
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VRIJ VAN OZON, NOX EN ANDERE SCHADELIJKE STOFFEN, TÜV-GETEST

De STERIBASE® is ontwikkeld voor de medische sector en moet daarom voldoen aan
veiligheidseigenschappen zoals elektrische veiligheid en elektromagnetische compatibiliteit.
Daarnaast moet ook een eventuele interferentie met andere medische apparatuur worden
uitgesloten.

TüV-testrapport, nummer 21243013 001
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ZUINIGHEID
Door het wegvallen van filters, die regelmatig moeten worden vervangen, is slechts om de 2-3
jaar7 een onderhoud vereist. Over de gehele levenscyclus spelen de lage onderhoudskosten
een belangrijke rol, wat van de STERIBASE® een echte winnaar maakt.

EUR/maand
300

DOOR DE ZEER LAGE ONDERHOUDSKOSTEN IS DE AANKOOP
RELATIEF SNEL TERUGVERDIEND.
200

100

1

2

3

7 Investering: catalogusprijs
Onderhoud: 10 uur per dag, 280 dagen per jaar
0,15 euro/kWh

4

5

6

7

Jaar
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VERGELIJKING VAN VIROBUSTER® UVPE
Kiemreductie: met UVPE geen enkel probleem
Een luchtreiniger kan een nuttig alternatief zijn, wanneer ventilatie via ramen of een
gebouwventilatiesysteem niet mogelijk is. Maar welke technologie, welk merk en welk model
is het meest geschikt voor uw toepassing en concrete omstandigheden?
De keuze van de juiste luchtreiniger hangt af van de volgende aspecten:
•

toepassing en beoogd gebruik

•

capaciteit van het apparaat of de ventilator

•

efficiëntie van de zuivering

•

volume van de ruimte

•

verontreinigingsgraad van de binnenlucht

De keuze is afhankelijk van de gegeven aspecten. Als pollen of geurtjes uit de binnenlucht
moeten worden verwijderd, is mogelijk een andere luchtreiniger of een andere combinatie van
technologieën geschikter dan wanneer schimmels, bacteriën en (corona)virussen moeten
worden geëlimineerd. Hier maakt het UVPE-principe het verschil.

OVERZICHT TOEPASSINGSGEBIEDEN LUCHTREINIGERS

100%

Stof

Pollen

Rook

Schimmels

Reductie

HEPAfilter

Bacteriën

Virussen

UVPE

Actieve
kool

Ionisatie

0%

0,1 mm
zichtbaar

VOS

0,01 mm
microscopisch

0,1 µm

0,01 µm
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EFFICIËNTIE VAN HET APPARAAT IN ÉÉN CYCLUS
LOG 2

LOG 4

LOG 6

UVPE
(Hepa-)filtratie

Plasma
UVGI
Virussen

Fotokatalyse
Bacteriën

Ionisatie

Schimmels

RUIMTELIJKE EFFICIËNTIE, 50 m3 RUIMTE EN 300 m3/h VENTILATORINHOUD
20 min

UVPE
(Hepa-)filtratie
Plasma
Ionisatie
UVGI
Fotokatalyse

40 min

60 min
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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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VIROBUSTER® –
DE SPECIALIST VOOR LUCHTDESINFECTIE
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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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

