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INACTIVATIE VAN COVID-19 
POLLEN - BACTERIËN - SCHIMMELS

Met de nieuwste technologie van B-Virus Free 
worden virussen en bacteriën geïnactiveerd.

Een nieuwe bedreiging schuilt nu in de vorm van virussen, bacte-
riën en schimmels.  Het is onzichtbaar, gemakkelijk overdraagbaar en 
is in staat zich razendsnel te verspreiden.  Bovendien is het inade-
men van besmette lucht al voldoende om een infectie op te lopen. 

99,9%
Filter inactiveert 99 tot 99,9% 

van de virussen, bacteriën, 
pollen en speciale schimmels 

uit de inlaatlucht. 

B-VIRUS FREE

De veerconstructie absorbeert 
trillingen en thermische expansie 
van de UV-lamp en aangrenzende 
componenten. 

Na behandeling wordt de virus- en 
bacterievrije lucht via een (virusbe-
stendige) slang naar de aanzuig- 
zijde van de compressor geleid. 

Lucht wordt door de inlaat-
filteropening aangezogen 
door de inlaatdruk van de 
compressor. Grote stofdeel-
tjes en andere vervuilingen 
worden eruit gefilterd. 

Er klinkt een geluidssignaal 
wanneer er een probleem 
optreedt tijdens het gebruik.  

De UV-lamp aan de bovenkant 
van het virusfilter wordt aange-
sloten op de controle-unit.   

Thermostaat ter voorkoming 
van oververhitting.  

For  breathing air
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HOE WORDEN VIRUSSEN/BACTERIËN GEÏNACTIVEERD DOOR B-VIRUS FREE?
Inactivering met UVC-straling:
- De chemische en ozonvrije technologie van B-Virus Free gebruikt een speciale UV-lichtbron om ziekte-
 verwekkers in de inlaatluchtstroom te inactiveren voordat ze de compressor kunnen bereiken.
- De UV golflengte neemt de genetische stof van de ziekteverwekkers in zich op. De lichtdeeltjes vernietigen  
 het erfelijke materiaal van virussen, bacteriën en schimmelsporen in de genetische stof en zullen 
 daadwerkelijk voorkomen dat ze zich voortplanten.

HOE KUNNEN VIRUSSEN/BACTERIËN WORDEN GEÏNACTIVEERD?
- Er zijn verschillende manieren om virussen/bacteriën te bestrijden,  
 afhankelijk van of ze aanwezig zijn op oppervlakken of in de lucht.
- Virussen in omgevingslucht kunnen door elk in de handel verkrijgbaar  
 standaard luchtzuiveringssysteem gaan.
- Zelfs hoge temperaturen en drukken, zoals die bij compressieprocessen,  
 hebben er weinig effect op vanwege hun korte blootstelling aan het  
 proces.

B-VIRUS FREE 
For breathing air

De B-Virus Free beschermfilter is in een 
oogwenk klaar voor gebruik. Makkelijk te 
monteren op een muur of bestaand 
systeem. Aan te sluiten op een 230 Volt 
enkelfasige voeding.   

Door onderdruk in de compressor wordt 
lucht aangezogen via de inlaat. Normale 
stofdeeltjes en zelfs pollen worden via het 
inlaatfilter uit de lucht verwijderd. 

De speciale UV-lichtbron straalt UVC-stra-
ling met hoge energie uit. Deze straling 
vernietigt de moleculaire verbindingen 
(genetische stof). Dit voorkomt dat de 
ziekteverwekkers zich gaan vermenigvul-
digen. 

Het B-Virus Free beschermfiltersysteem 
heeft een besturingseenheid om functies 
te bewaken en de UV-lichtbron te rege-
len. Met LED-displays en geluidssignalen 
die informatie geven over de status. 

Het B-Virus Free beschermingsfilter wordt 
aangesloten op een speciaal afgedichte 
aanzuigslang die eventuele nieuwe vervui-
lingen elimineert door lekken tussen het 
beschermfilter en het compressorblok te 
voorkomen. 

Relevante EG-richtlijnen:
-  EG-machinerichtlijn (2006/42/EG)
-  EG-laagspanningsrichtlijn (2006/95/EG)
-  EC Electromagnetic Compatibility (EMC) 2004/108/EC
Systeem is getest door het Fraunhofer Institute for Environmental, Safety, and Energy Technology.
Belangrijk: om aansprakelijkheidsredenen kan en mag B-Virus Free alleen worden gemonteerd op 
originele BAUER hoge druk ademluchtcompressoren!
Systeem mag alleen worden toegepast voor standaard ademluchtdoeleinden en duikcilinders. 
B-Virus Free mag niet toegepast worden in een medische instelling. 


