
Mobiele Anti-COVID 
Luchtreinigings- 
systemen 
De OurAir-serie

Leadership in Filtration



Virusvrije, veiligere lucht
Voor uw binnenomgeving

Klinisch zuivere lucht

Individueel geteste HEPA-filters1 vangen 
>99,995% van de virussen, bacteriën en 
andere micro-organismen.

Energie-efficiënt

Geoptimaliseerde systeem- en filter- 
mediaontwerpen verminderen de 
weerstand en verhogen de 
energie-efficiëntie.

Hoge mate van luchtverversing

Krachtige luchtstromen reinigen meer 
lucht, hoge snelheid voor meer 
veiligheid en zuiverheid.

Ultra stille werking

Efficiënte motoren en intelligente 
filterontwerpen leveren hoge 
prestaties bij een geluidsdruk van 
slechts  < 30 – 40 dB(A)2

Zorg voor virusvrije gezuiverde lucht in uw gebouw en keer  
terug naar de normaliteit.

OurAir is een reeks mobiele luchtzuiveringssystemen 
die zijn ontworpen om overal in het gebouw waar 
mensen samen komen de virusbelasting drastisch te 
verminderen. Elk model in de reeks is uitgerust met 
een H14 HEPA-filter1 dat meer dan 99,995% van de 
virussen, bacteriën en andere micro-organismen 

opvangt. Deze filters zijn individueel getest om het 
hoogst mogelijke veiligheidsniveau te garanderen en 
bieden dezelfde luchtzuiverheid als vele cleanrooms 
en operatiekamers - waardoor uw binnenmilieu een 
veiliger plek wordt om te verblijven.

Onze mobiele, plug- 
and-play oplossing: 
Eenvoudig gezonde, 
virusvrije lucht creeeren.

Ideaal voor gebruik in...

Medisch & gezondheidszorg

Onderwijs

Horeca & ontspanning

Sport en vrije tijd

Detailhandel

Kantoren & werkplekken

Openbare gebouwen 

Transport hubs

1) Volgens de normen ISO 29463 en EN 1822. 2) Op een typische werkplekafstand en bij een gemiddeld luchtdebiet

Wij hebben de OurAir-serie gecreëerd op basis 

van meer dan 60 jaar ervaring in cleanrooms 

en operatiekamers. Hier beschermen onze 

filters mensen en de omgeving tegen de 

gevaarlijkste virussen, en andere 

verontreinigende stoffen die er zijn.



De OurAir Range 
Geschikt voor elke ruimte

Elk OurAir-model is ontworpen om te voldoen aan 

de behoeften van verschillende kamergroottes en 

toepassingen. Dus, sluit er een aan en lever 

schonere, virusvrije gezuiverde lucht.

SQ 500

SQ 2500

200 m² 
Kamer

1 keer/uur

40 m² 
Kamer

5 keer/uur

35 m² 
Kamer

6 keer/uur

18 m² 
Kamer

12 keer/uur

700 m² 
Kamer

1 keer/uur

140 m² 
Kamer

5 keer/uur

120 m² 
Kamer

6 keer/uur

60 m² 
Kamer

12 keer/uur

1000 m² 
Kamer

1 keer/uur

200 m² 
Kamer

5 keer/uur

170 m² 
Kamer

6 keer/uur

85 m² 
Kamer

12 keer/uur

Afmeting en gewicht

HEPA H141

99.995%

Eindfilter

HEPA H141

99.995%

Eindfilter

ISO ePM1  
55%

Voorfilter

HEPA H141

99.995%

Eindfilter

ISO ePM1  
55%

Voorfilter

Efficiëntie van de filtratie Luchtstroom

m3/h
250 2500

m3/h

400 1750

m3/h
500

10 Luchtstroom 
niveaus

10 Luchtstroom 
niveaus

4 Luchtstroom 
niveaus

Luchtverversing / oppervlakte van de ruimte

85 
kg

150 
kg

105 
cm

100 
cm

52 
cm

65 
cm

44 
cm

28 
cm

11 
kg

SQ 1750

125 
cm

65 
cm

65 
cm



our.air@mann-hummel.com
ourair.mann-hummel.com

v
8

—
0

3
2

2
 ©

 M
A

N
N

+
H

U
M

M
E

L


