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AstroPure - Performante luchtreiniging voor ruimtes waar bijkomende, 
extra hoge filtratieprestaties nodig zijn.
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AstroPure 
Luchtreinigingssysteem

Plug & play ontwerp

Krachtige technologie

Kenmerken & voordelen

Toepassingen

AstroPure is een volledig mobiele standalone 
recirculatie-unit voor ruimtes waar bijkomende, extra 
hoge filtratieprestaties nodig zijn tegen elke vorm van 
besmetting, inclusief virussen zoals het coronavirus 
SARS COV-2.
Bovendien zijn de AstroPure systemen officieel 
goedgekeurd door de FOD Volksgezondheid als 
middel tegen het bestrijden van SARS COV-2 virus in 
openbare en commerciële ruimtes. 

AstroPure combineert innovatieve HEPA-filtratie met 
optioneel verkrijgbare UV-kiemdodende straling  
(UV-C) tot een totaalpakket voor schone lucht. Dankzij 
de geïsoleerde dubbelwandige constructie die zorgt 

AstroPure ontworpen als een stekkerklaar unit (plug 
& play). U moet enkel de luchtfilters installeren en die 
vervangen wanneer het toestel het aangeeft. 

Het onderhoud van de unit is net zo eenvoudig 
als de installatie zelf. Het ontwerp met schuiflade 
staat garant voor een eenvoudige toegang tot en 

voor een fluisterstille werking, is deze unit ideaal 
geschikt voor gebruik binnenshuis, in bijvoorbeeld 
kantoren, scholen, zorginstellingen of hotellobby's.

AstroPure biedt de mogelijkheid om verschillende 
filtercombinaties en optionele functies te combineren, 
en staat op die manier garant voor de hoogste 
flexibiliteit om aan alle klantspecifieke eisen op de 
plaats van gebruik te voldoen. 

De unit bevat een hoogwaardige, ingekapselde, AAF-
geoptimaliseerde, direct aangedreven, achterwaarts 
gebogen EC-ventilator/motor-combinatie met 
variabele snelheid.

onderhoud van de ventilator. Het gebruiksvriendelijke 
instrumentenpaneel biedt een eenvoudige toegang 
tot en een optimaal onderhoud van meters en 
snelheidsregeling.

 ʯ Geschikt voor gebruik binnenshuis
 ʯ Luchtdebiet tot 2.000 m³/uur
 ʯ HEPA H14-filter in overeenstemming met EN1822
 ʯ Voorfilteropties tot ISO grof 70%
 ʯ Optionele UV-kiemdodende straling (UV-C) 
 ʯ De geïsoleerde dubbelwandige constructie zorgt 

voor een fluisterstille werking (amper 35 dB(A))
 ʯ Ontworpen met interne ventilator met variabele 

snelheid en met filtercombinaties om aan alle 
specifieke toepassingsvereisten te voldoen

 ʯ Eenvoudige installatie, bediening en onderhoud in 
een volledig autonoom systeem

 ʯ Het ontwerp met schuiflade staat garant voor een 
eenvoudige toegang tot en onderhoud van filters

 ʯ CE-compatibel, VDI 6022 conform ontwerp

Commerciële 
gebouwen

Zorginstellingen Winkels en 
winkelcentra

Scholen en 
universiteiten

Horeca
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Modellen

Technische gegevens
BR00000554 BR00000676 BR00000678

Ontwerpdebiet m3/uur 2.000

Gebruik Vloermodel

Behuizing Kleur Afwerking in gelakt, gegalvaniseerd staal

Afmetingen Unit HxBxD mm 1.628 X 720 x 770

Gewicht Unit kg 150

Voorfilter Stofvangmethode Voorfilter RedPleat, ISO grof 70% Voorfilter RedPleat Carb, ISO grof 65% gasfasefilter

HEPA-filter Bacterie-filtermethode Astrocel III HEPA H14

Werking luchtreiniging Opgenomen vermogen Hoge ventilatorsnelheid kW 0,379

UV-stralingsunit Opgenomen vermogen kW 0,025

Geluidsdrukniveau Werking luchtreiniging Hoge ventilatorsnelheid dBA 55,9

Ventilatormotor Traploos instelbaar

Veiligheidsvoorzieningen Component Veiligheidsschakelaar (werking stopt wanneer de achterdeur is geopend)

Standaard accessoires Voorfilter 1

HEPA-filter H14 1

Snelstart- en onderhoudsgids 1

Handleiding voor installatie en gebruik 1 (download)

Voedingskabel m 3

Voeding Fase 1~

Frequentie Hz 50/60

Spanning V 230

Bedrijfsstroom Werking luchtreiniging Hoge ventilatorsnelheid A 1,73
 

Model BR00000554 BR00000676 BR00000678
HEPA-filter (H14 Performante fijnfilter (99,995% efficientie))   
LCD-scherm  
Actieve koolstof (gasfase) voorfilter(afbraak geuren)  
UV-C licht voor desinfectie componenten 
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Optimaal aanpasbaar

Bedieningsopties Ventilator/motor combinatie
Aan de voorzijde is AstroPure standaard 
uitgerust met controlelampjes die 
aangeven wanneer u het HEPA-filter 
of het voorfilter moet vervangen. Het 
in- en uitschakelen van de unit en het 
regelen van de snelheid gebeurt via 
geïntegreerde knoppen. Optioneel 
kan AstroPure worden geleverd met 
een volledig digitaal LCD-scherm, 
dat dan de indicatielampjes en 
bedieningsknoppen vervangt.

AstroPure is uitgerust met een hoogwaardige 
ingekapselde, direct aangedreven, 
achterwaarts gebogen ventilator/motor 
combinatie. Het gespecialiseerde ontwerp 
van de elektronisch gecommuteerde motor 
maakt een variabele snelheidsregeling via 
een potentiometer mogelijk. De volledige 
component is gemonteerd op een 
uitschuifbare lade, waardoor u eenvoudig 
toegang heeft voor onderhoud aan de 
ventilator.

E
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Uitlaatrooster

Ventilator / motor unit

HEPA-filter

Voorfilter

Bedieningspaneel met indicatie van filterwissel, 
snelheidsregeling en aan/uit-schakelaar 

UV-lamp

Basis met 4 wielen
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Standaard configuratie

Eenvoudige installatie en 
onderhoud van het filter

Opties voorfilter

Optionele UV-lamp

Opties luchttoevoer

Het unieke klemsysteem is speciaal 
ontworpen voor het plaatsen van 
verschillende AAF voor- en hoofdfilters. 
Het staat garant voor een eenvoudige 
installatie en onderhoud van de filters, 
die weggenomen kunnen worden 
wanneer ze niet langer effectief zijn. 
Het volledige onderhoud gebeurt aan 
de achterkant.

In de standaard configuratie is 
AstroPure uitgerust met een RedPleat 
ISO grof 70% voorfilter. Optioneel 
kan de unit ook worden uitgerust 
met RedPleat Carb, een ISO grof 65% 
voorfilter met actieve koolstofmedia 
die ook onaangename geurtjes uit de 
kamer kan verwijderen.

Intelligent ontworpen om ziekteverwekkers 
te doden en tegelijkertijd optimale 
filtratieprestaties te bieden. De optioneel 
verkrijgbare fluorescerende UV-C 
stralingsunit straalt een kiemdodende 
golflengte van 255 nm uit, waardoor de 
productie van ozon, die verantwoordelijk  
is voor een snellere afbraak van filters,  
wordt voorkomen, terwijl het juiste bereik 
wordt behouden om bacteriën en virussen 
te doden. Het installeren van een  
UV-lamp zorgt voor een betere 
kiemdodende werking, zonder de efficiëntie 
van de filtratie te beïnvloeden.

De AstroPure unit geeft de gereinigde 
lucht vrij in de kamer via een 
geperforeerd uitlaatrooster aan de 
bovenzijde van de unit.

 Constructie Geïsoleerde dubbelwandige constructie

Voeding Eenfasig 200-277 VAC, 50/60 Hz

Aanbevolen luchtstroom tijdens werking 2,000

Ventilatortype EC-centrifugaalventilator, achterwaarts gebogen, enkelvoudige aanzuiging 

Voorfilter RedPleat, ISO grof 70%, kartonnen frame (ISO16890)

Hoofdfilter AstroCel III H14 HEPA-filter, metalen frame (EN1822)

Luchtinlaat Inlaatroosters of inlaatkanaal

Luchtuitlaat Uitlaatroosters of uitlaatkanaal (rond / rechthoekig) 

Uitvoering 4x zwenkwielen voor optimale wendbaarheid

Toegestane bedrijfsomstandigheden 0 – 50 °C, H0 droge omgeving, omgevingslucht ≤ 95% rH

 
Opmerking: een definitieve aanbeveling over voorfilter en hoofdfilter moet per geval worden bekeken, afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden.

EC

FB
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Een hoogefficiënte 
filtratie in 2 fasen
Voorfilters

Hoofdfilter

De standaard installatie omvat een ISO grof 70% voorfilter die garant staat voor de laagste investeringskost, en die tegelijkertijd een 
lagere weerstand, een langere levensduur van het filter en een optimale bescherming van het geïnstalleerde HEPA-filter biedt.

Het HEPA-filter is voorzien van eFRM-filtratiemedium dat een ultrahoge efficiëntie combineert met een hoge deeltjesbelasting, om 99,99% van 
al het stof, pollen, schimmels, bacteriën, virussen en alle deeltjes in de lucht met een grootte van 0,3 micron of groter te verwijderen.

RedPleat - 4531002424 RedPleat Carb - 4139002424

 ʯ ISO 16890: ISO grof 70%
 ʯ Laag drukverlies
 ʯ Hoge stofopnamecapaciteit (DHC)
 ʯ Verkrijgbaar met met antimicrobiële 

middelen behandelde media 
(RedPleat ULTRA)

 ʯ ISO 16890: ISO grof 65%
 ʯ Laag drukverlies
 ʯ Hoge stofopnamecapaciteit (DHC)
 ʯ Verwijdert efficiënt onaangename 

geurtjes

 ʯ H14 filtratie-efficiëntie volgens 
EN 1822

 ʯ De V-vormige filterconfiguratie, in 
combinatie met microglasmedia, 
zorgt voor een hoger debiet en 
het laagst mogelijke drukverlies 
in vergelijking met traditionele, 
doosvormige HEPA-filters

 ʯ Maakt gebruik van hoogwaardige 
microglasmedia voor een uiterst 
efficiënte verwijdering van deeltjes

 ʯ Compatibel met Discrete 
Particle Counter (DPC - discrete 
deeltjesteller) en fotometrische 
testmethodes, voor zover de 
toegang en de aanwezige uitrusting 
dit toelaten

AstroCel   III - 1493299990
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RedPleat Carb

AstroCel® III



Voor uw huis & voor uw bedrijf

Virussen en 
bacteriën

Fijne stofdeeltjes Slechte geurtjes 
en allergenen

De lucht reinigen van

https://www.daikin.be/nl_be/oplossingen/voor-bij-u-thuis/luchtzuivering.html

Verbeter uw binnenluchtkwaliteit met de luchtreinigingstechnologie 
van Daikin. Voor een zuivere en gezonde lucht, waar u ook bent. 

Daikin luchtreiniger met streamer technologie (MC55W) & 
luchtbevochtiging (MCK55W)

 ʯ   Zuivere lucht dankzij de actieve plasma-ionstroming en  
flash streamer technologie

 ʯ  Hoogperformante elektrostatische HEPA-filter om fijne stofdeeltjes op te vangen
 ʯ  Bevochtiging en reiniging in één (enkel MCK55W)
 ʯ  Krachtige en fluisterstille werking
 ʯ Stijlvolle en compacte vormgeving
 ʯ Voor ruimtes tot 41 m² (bij 3,5 m plafondhoogte, 2 volumewisselingen per uur)

AAF AstroPure 2000

 ʯ  Mobiele standalone recirculatie-unit
 ʯ  Standaard uiterst efficiënte HEPA H14-filters (> 99,995% efficiëntie)
 ʯ  Optionele UV-kiemdodende straling
 ʯ  Stekkerklaar
 ʯ  Luchtdebiet 2.000 m3/uur
 ʯ  Voor commerciële ruimtes tot 250 m³ (bij 3,5 m plafondhoogte, 2 volume-
wisselingen per uur) 

Daikin-oplossingen  
voor luchtreiniging

Deze publicatie dient uitsluitend ter informatie en vormt geen enkele verplichting voor 
Daikin Europe N.V. Daikin Europe N.V. heeft de inhoud van deze publicatie met grote zorg 
samengesteld. Er wordt echter geen enkele expliciete of impliciete garantie geboden voor 
de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of geschiktheid voor een specifiek 
gebruiksdoel van de inhoud van deze publicatie en de producten en diensten die erin 
worden beschreven. De specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden 
gewijzigd. Daikin Europe N.V. wijst uitdrukkelijk iedere aansprakelijkheid af voor directe of 
indirecte schade in de ruimste betekenis, die zou voortvloeien uit of samenhangen met 
het gebruik en/of de interpretatie van deze publicatie. De inhoud is onderworpen aan het 
auteursrecht van Daikin Europe N.V. 

Gedrukt op chloorvrij papier. 
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