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ACTIEVE 
BESCHERMING 

 
 

EFFICIENCY 
BEVESTIGD 
DOOR VDI 

 

 

99.95% 
MINDER VIRUSSEN, 

BACTERIËN, POLLEN EN 
ZIEKTEKIEMEN 

 
 
 

 

EFFICIËNTE 
FILTERING 

 
 
 

VC 60 luchtreiniger voor het verminderen van virusconcentratie, bacteriën, pollen en andere 
ziektekiemen 

DUURZAME BETROUWBAARHEID VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN 

 

GEZOND 
BINNEN 
KLIMAAT 

 

Aanzienlijk verminderen van de virusconcentratie in het binnenklimaat en het reduceren van het risico op infectie – dat is waar het 

elektrostatische filter systeem van LTA voor staat. De afgezogen lucht wordt optimaal gereinigd volgens het beproefde scheidingsprincipe. Het 

filtratie system wordt gekarakteriseerd door een lange levensduur en duurzame prestaties.  

 

ACTIEVE BESCHERMING 

De VC 60 luchtreiniger van LTA vermindert de concentratie van virussen, 

bacteriën, pollen en andere ziektekiemen in de lucht. Het elektrostatische 

filter systeem vangt de ziekteverwerkers op, vermindert onaangename 

geuren en heeft een desinfecterende werking. In combinatie met het 

hoog efficiënte HEPA nafilter, heeft de luchtreiniger een filter efficiency 

van 99.95%. De virusconcentratie,  vooral in gesloten ruimten, wordt 

aanzienlijk vermindert en beperkt het mogelijke risico op infectie. Met als 

resultaat een prettig en gezond binnenklimaat. 

 

UNIVERSEEL GEBRUIK 

De VC 60 elektrostatische luchtreiniger is ideaal voor het efficiënt filteren van 

schadelijke stoffen uit de lucht in druk bezochte ruimtes zoals productielocaties, 

vergaderruimtes, kantines of kantoren. Het filtratie system kan ook ingezet 

worden als een stroming voor geoptimaliseerde koelingsoplossingen.  De VC 60 

luchtreiniger wordt gekarakteriseerd door een lange levensduur en duurzame 

prestaties. 

 
EFFICIËNTE FILTRATIE 

De VC 60 elektrostatische binnenluchtreiniger van LTA reinigt de lucht op 

een zinvolle manier en filtert aerosolen zoals stof, rook en nevel efficiënt 

uit. De afgezogen lucht wordt optimaal gereinigd en weer teruggebracht 

dankzij het bewezen scheidingsprincipe. Het luchtfilter voldoet op 

betrouwbare wijze aan alle toepasselijke branche vereisten zonder 

compromissen. De effectiviteit van de elektrostatische filtermethode voor 

het verwijderen van micro-organismen en biogene stoffen is bevestigd 

door de Vereniging van Duitse Ingenieurs (VDI). 
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VC 60 luchtreiniger voor het bestrijden van virussen, bacteriën, pollen en ander ziektekiemen in besloten ruimtes 
 

 

 

 

TECHNISCHE GEGEVENS 
 

Elektrische aansluiting 230 V 

Afzuig capaciteit 600 m³/h 

Kamer grootte tot 125 m² of 300 m³ 

Filter effectiviteit 99.95% 

Afmetingen (L x B x H) 500 x 500 x 1700 mm 

Gewicht Ong. 90 kg 

• Bevestigde effectiviteut van de elektrostatische filtratiemethode voor 

het verwijderen van micro-organismen en biogene stoffen. 
• Elektrische uitrusting volgens EN 60204 

• Blazer (ErP-ready) 

• Garantie: 24 maanden na levering 
• Kleur: RAL 7035 
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FUNCTIONELE PRINCIPE 

 

 
Lucht uitlaat 

 
 
 
 

Nafilter 

 
 
 
 
 
 

 
Verzamelaar 

 
 
 
 
 

Ionisator 

 
 
 

 
Voorfilter 

 
 
 
 

Lucht inlaat 

 

Lucht inlaat 

 

Voorfilter 

Ionisator 

           Verzamelaar 
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