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AERUS MOBILE AIR                     

 

SARS CoV-2 killer voor personenvervoer 

 
  

De Aerus Mobile Air is uw ideale reisgenoot, als u 
onderweg bent en lucht wilt inademen waarop u kunt 
vertrouwen. 

De Aerus Mobile Air is een apparaat in zakformaat dat onaangename geuren, 
verontreinigingen en allergenen aanzienlijk vermindert door gebruik te maken van 
ActivePure®-technologie, voorzien van een hoge intensiteit UVC desinfectie. 
 
De ActivePure®-technologie doodt 99,9% van COVID-19 in de lucht (binnen 3 
minuten) en op oppervlakken. Dit laatste kunnen gewone HEPA luchtreinigers niet 
zeggen. 
 
De Mobile Air is ontwikkeld om virussen, bacteriën en andere verontreinigingen te 
doden, zowel op het oppervlak als in de lucht, en is klein genoeg om gemakkelijk in 
elke handbagage of handtas te passen, en kan ook gemakkelijk in voertuigen worden 
gemonteerd. 
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VOORDELEN 

• Helpt bij het desinfecteren van oppervlakken en lucht. 
• ActivePure®-technologie FDA goedgekeurd als medisch apparaat(class II) 
• Gebruikt superoxide-ionen en hydro-peroxiden gemaakt door ActivePure®-

technologie om verontreinigingen te verminderen. 
• Vermindert vluchtige organische stoffen, rook en geuren. 
• Vermindert door de lucht verspreide verontreinigingen en allergenen die 

astma- en allergiesymptomen kunnen veroorzaken in de gebieden waar u veel 
tijd doorbrengt. 

• Aanraakgevoelige instellingen voor gebruiksgemak en functie. 
• Wordt geleverd met AC- en DC-netsnoeren voor gebruik thuis of onderweg. 
 

 

Toepassingen 

• Het leveren van de schoonste, gezondste binnenlucht 
• Ruimtes tot 46 m² / 115m³ 
• Met zowel AC- als DC-stekkers kan de Mobile in vrijwel elke binnen omgeving 

met een stopcontact worden gebruikt. 
• ActivePure®-technologie werkt veilig in woningen, kantoren, restaurants, 

sportscholen, ambulances en alle ander vorm van personenvervoer, om hun 
chauffeurs en passagiers te beschermen met schone lucht en gemoedsrust! 

•  
 

HOE WERKT HET 

• De gepatenteerde ActivePure®-technologie maakt gebruik van lichtgolven en 
een katalytisch proces om superoxide-ionen en hydro-peroxiden te 
produceren die verontreinigingen op oppervlakken en in de lucht vernietigen. 

• Beschikt over een UVC-licht met hoge intensiteit dat gebruikmaakt van 
dezelfde oxidatie- en ioniserende eigenschappen van licht als natuurlijk 
voorkomend zonlicht. 

• ActivePure® is getest in onafhankelijke laboratoria en heeft bewezen effectief 
te zijn tegen bacteriën, virussen, schimmels en schimmels op oppervlakken en 
in de lucht. 
 

                  Video:       
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