Beheers uw luchtkwaliteit en help
de mensen in uw omgeving te
beschermen
TruSens elimineert 99,99%
van het coronavirus in de
lucht*

*Resultaten van onafhankelijke tests door derden met aërosolconcentratie van het menselijke coronavirus 229E in de lucht gedurende een periode
van twee uur in een afgesloten kamer. HCoV-229e is een beproefd surrogaat voor SARS-Cov-2.
Ga voor meer informatie naar www.leitz.com/trusenstest.

Schonere lucht waar het belangrijk is, met
SensorPod™ controle

TruSens elimineert 99,99% van het
coronavirus in de lucht*
In binnenruimten waar mensen lange tijd met
elkaar doorbrengen, is er een verhoogd risico op
het verspreiden van virussen, zoals COVID-19, via
luchtverontreiniging.
Het beheersen van de luchtkwaliteit is één van
de belangrijke elementen om de samenleving te
heropenen in de huidige omstandigheden.
Help een veiligere omgeving te creëren voor
alle betrokkenen door het installeren van een
luchtreiniger.
Leitz TruSens draagbare, stand-alone
luchtreinigers kunnen snel worden neergezet en zijn
flexibel te gebruiken waar nodig. Kostenefficiënt,
zonder benodigde installatie. Simpelweg
inschakelen en de luchtreiniger gaat aan het werk !

TruSens elimineert 99,99% van het coronavirus in de lucht*
*Resultaten van onafhankelijke tests door derden met aërosolconcentratie van het menselijke coronavirus
229E in de lucht gedurende een periode van twee uur in een afgesloten kamer. HCoV-229e is een beproefd
surrogaat voor SARS-Cov-2. Ga voor meer informatie naar www.leitz.com/trusenstest.

Vangt en vernietigt verontreinigende stoffen

HEPA Filter
Het Leitz TruSens 360 graden HEPA filter vangt 99,97% van de fijnstofdeeltjes tot 0,3
micron en verwijdert VOS gassen en geuren uit alle richtingen.
Een UV-C lamp doodt ziektekiemen en bacteriën die in het filter vast kunnen komen
te zitten.

SensorPod technologie op afstand
Profiteer van schonere lucht, niet
alleen in de buurt van
de luchtreiniger

Tweevoudige luchtstroom
Levert effectiever
gezuiverde lucht

UV-C lamp
Doodt ziektekiemen en bacteriën
die in het filter vast kunnen komen
te zitten

Schonere lucht waar het belangrijk is, met
SensorPod™ controle

TruSens elimineert 99,99% van het
coronavirus in de lucht*
Vind uw Leitz TruSens
De Z-3000 is ideaal voor privé ruimtes tot 70 m² met
twee luchtwisselingen per uur (Air Changes per Hour).
In commerciële omgevingen, kantoren of scholen
waar 4 tot 5 luchtwisselingen worden aanbevolen, is
de grootte van de ruimte respectievelijk 35 m² voor 4
ACH en 28 m² voor 5 ACH. Meerdere machines tegelijk
kunnen worden gebruikt in grotere ruimtes.
De aanbevolen grootte van ruimtes in commerciële
omgevingen per model met 4 en 5 luchtwisselingen per uur
(Air Changes per Hour):
Leitz TruSens Z-3000 tot 35 m² (4 ACH), 28 m² (5 ACH)
Leitz TruSens Z-2000 tot 17 m² (4 ACH), 14 m² (5 ACH)
Leitz TruSens Z-1000 tot 12 m² (4 ACH), 9 m² (5 ACH)
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Z-2000
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Klein
formaat

Adem schonere lucht in met onze
gecertificeerde luchtreinigers
De Leitz TruSens Z-3000 wordt aanbevolen of is
gecertificeerd door diverse organisaties en autoriteiten
in verband met allergie preventie, zoals het Duitse
Ecarf (ook Z-2000), het Franse Afpral en de Finse
Allergievereniging. De Belgische overheid heeft de
Leitz TruSens Z-3000 op haar lijst van aanbevolen
luchtreinigers geplaatst.
Recommandé par l'AFPRAL

AFPRAL

(Association Française pour la Prévention des Allergies)

Neemt verontreinigende stoffen waar

Voordelen van stand-alone luchtreinigers
Leitz TruSens draagbare, stand-alone
luchtreinigers kunnen snel worden neergezet en zijn
flexibel te gebruiken waar nodig. Kostenefficiënt,
zonder benodigde installatie. Simpelweg inschakelen
en de luchtreiniger gaat aan het werk !

Schonere lucht zou overal moeten zijn, niet alleen in de buurt
van de luchtreiniger. De SensorPod™, die aan de andere kant
van de ruimte wordt geplaatst, meet verontreinigende stoffen uit
de buurt van het apparaat en communiceert met de luchtreiniger om ervoor te zorgen dat de volledige ruimte van gezuiverde
lucht profiteert.

Reageert op uw lucht
De SensorPod™ metingen van de luchtkwaliteit worden weergegeven op de verlichte schijf. Weet wanneer uw luchtkwaliteit
goed, matig of slecht is en heb de geruststelling dat uw luchtreiniger hierop reageert.

*Resultaten van onafhankelijke tests door derden met aërosolconcentratie van het menselijke coronavirus
229E in de lucht gedurende een periode van twee uur in een afgesloten kamer. HCoV-229e is een beproefd
surrogaat voor SARS-Cov-2. Ga voor meer informatie naar www.leitz.com/trusenstest.

Beheers uw luchtkwaliteit
Beheersing van de luchtkwaliteit is één van de belangrijke elementen om een veiligere
omgeving te creëren in uw kantoor, bedrijf, school, winkel, praktijk, restaurant, hotel etc.

Meer informatie:
www.leitz.com/trusens

Contact:
infonl@acco.com
infobe@acco.com

