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Waarom Luchtreinigers?

De lucht binnenskamers in dokters- en tandartspraktijken bevat 
ongezonde en vaak besmettelijke deeltjes als gevolg van de 
praktijk.

De dokters- en tandartspraktijken hebben veel verkeer, zijn 
toegankelijk voor het publiek, hun commerciële ruimte en 
meerdere dagelijkse interacties met patiënten kunnen bacteriële, 
virale en schimmelinfecties in de lucht veroorzaken.

Alle meubels, medische en tandheelkundige apparatuur en vloeren 
kunnen vluchtige organische stoffen produceren die zich door de 
lucht verspreiden (VOS). De gebruikte instrumenten, evenals de 
constante reiniging en ontsmetting van contactoppervlakken kan 
bio-aerosolen doen ontstaan, die lucht binnenskamers vervuilen en 
de onhygiënische aard van de medische en tandheelkundige praktijk 
verhogen.

Gezondheids- en tandheelkundige professionals zijn bijzonder 
kwetsbaar voor blootstelling aan verontreinigingen, ziekten en 
infecties. 

Nog belangrijker, fijne en ultrafijne deeltjes, waaronder schadelijke 
deeltjes van bio-aerosolen, zijn in staat om het diepste deel van onze 
longen te bereiken, worden geabsorbeerd in de bloedbaan en met 
systemische effecten op onze gezondheid.
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Met de luchtzuivering van 
Psimco, zoals EOLIS, wordt 
de lucht in medische en 
tandheelkundige ruimtes 
volledig gedesinfecteerd, 
zodat patiënten en 
medisch personeel veilig 
zijn.
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Hygiëne staat voorop in medische instellingen.

EOLIS Air Manager, de oplossing voor artsen, podotherapeuten, 
tandartsen, dierenartsen, ziekenhuizen / klinieken, verpleeghuizen, etc.

Kies voor het
beste filtersysteem ter wereld

Waarom kiezen voor EoLis Air Manager?

- Vermijd de verspreiding van bacteriën, micro-organismen, virussen, enz.
- Desinfecteer spreek- en wachtkamers
- Vernietig slechte geuren (lichaam, schoonmaakproducten, incontinentie, enz.) 
- Verwijder VOC's (voornamelijk van desinfectieproducten).
- NatéoSanté is sinds 2009 aanwezig op de markt voor luchtkwaliteit

De bronnen die in medische faciliteiten aanwezig zijn, 
zijn talrijk:

mijten 
virus 

microben
schimmel 

stofgeuren (lichaam, etc.) 
bacteriën 

PM 2,5 
VOC

Medische oplossingen



Verwijderbaar 
voorfilter bactericide 
virucide acaricide * 

gecertificeerd EN1276 
EN14675 bacteriën, 
mijten, stof, pollen, 

deeltjes (PM10, PM2.5) 
...

EEN FILTERING MET MEDISCHE KWALITEITSPRESTATIES

99,997% bronnen van vervuiling behandeld

HEPA- of ULPA-filter 
gecertificeerd 

EN1822 bacteriën, 
mijten, stof, pollen, 

fijne deeltjes (PM0.1, 
PM10, PM2.5) ...

Fotokatalyse 
filter + UV 

lampen rook, 
gas, VOC ...

Actieve koolstoffilter 
(THD) met zeer hoge 

dichtheid Geur, 
gassen, VOC's ... 

FILTERBLOK

ACTIEVE ZUURSTOFFUNCTIE 
DIEPE REINIGING VAN UW PRAKTIJK tot in het kleinste 
detail:

Deze functie genereert actieve zuurstof om achtergrondtherapie te bieden. 
Actieve zuurstof is inderdaad een krachtig oxidatiemiddel dat een werking 
heeft op virussen en bacteriën en de meest hardnekkige geuren, mijten, 
schimmels, … 

Activeer / deactiveer functie.
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Exclusieve 
lucht 

desinfectie-
functie 

geuren, micro-
organismen ...
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SLIMME LUCHTFILTERING E-HEALTH
TECHNOLOGIE IN DIENST VAN 
UW GEZONDHEID
Technologie
• Krachtig, stil en laag 

verbruik
• Hoge efficiëntie 

fotokatalyse onder controle
Innovatie
• Directe weergave van de 

werkelijke slijtage van de 
filters

• Continue weergave van de 
kwaliteit van de lucht die u 
inademt op het grafische 
scherm

• Uurgeschiedenis van de 
luchtkwaliteit van uw 
omgeving

• ACTIV-modus: slim apparaat 
dat zich automatisch aanpast 
aan uw omgeving

• Actieve zuurstofmodus 
onder controle: elimineert 
100% van de geuren

Test in laboratoria
• Volgens normen: NF B44-200 

en NF EN 16846-1

• Smartphone-
applicatie

• Supervisie software 
(parkbeheer) met 1 
jaar traceerbaarheid

Bedieningsschermen

VERBONDEN
Te beheren van overal 
in de wereld

INTELLIGENT
Controleer de lucht die 
je inademt

ONSCHADELIJK
Geen uitstoot van 
verontreinigende 
stoffen

Luchtkwaliteitsindicator

Indicator voor filterslijtage

TOUCH 
SCREEN



DE 1e & UNIEKE LUCHTREINIGER GECERTIFICEERD DOOR DE ETV *

EOLiS Air Manager is de 1e luchtreiniger waarvan de 
veiligheid en prestaties zijn getest en geverifieerd in het 
kader van ETV (verificatieprogramma voor innovatieve eco-
technologieën van de Europese Commissie)
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Rendement geverifieerd op fijne deeltjes, VOS en micro-organismen

Geen uitstoot van vervuilende stoffen (NOX, deeltjes, ozon, VOC ...)

Verificatieprogramma van de Europese Commissie

* “De EOLIS Air Manager 1200-technologie is geverifieerd in het kader van het EU Environmental 
Technology Verification (ETV) proefprogramma voor de behandeling van binnenlucht in woningen, 
kantoren en andere professionele omgevingen, waaronder specifieke verontreiniging, door de verificatie-
instantie RESCOLL op 17.09.2018. De keuringsverklaring is geregistreerd onder nummer 180155-DV en is 
toegankelijk op het volgende adres: http: // www.verification-etv.fr "

AANGEKONDIGDE PRESTATIES = GEVERIFIEERDE PRESTATIES

ONSCHADELIJKHEID

EUROPESE ERKENNING

EOLIS AIR MANAGER
S1200

Oppervlakte = 120m2

EOLIS AIR MANAGER
S600

Oppervlakte = 60m2
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STERKE PUNTEN BIJ HET INZETTEN VAN DE EOLIS MANAGER

• Intuïtief touchscreen
• HEPA- of ULPA-filtersysteem van medische kwaliteit
• Apparaat verbonden met de smartphone-applicatie "EOLIS Air Manager"
• 3 jaar garantie
• Luchtkwaliteit wordt continu gemonitord door intelligente sensor
• De optionele DEEP CLEAN 60 minuten "S" -functie: exclusieve NatéoSanté-

optie die een zeer snelle en grondige reiniging van de lucht in de uitgeruste 
kamer mogelijk maakt

• Muurbeugel of trolley te gebruiken (mobiel)

5 technieken in één behuizing:

1. HEPA- of ULPA-filter
2. Actieve koolstoffilter
3. UV-C desinfectie
4. Uitneembaar gecertificeerd bactericide virucide voorfilter
5. Grondige reiniging door actieve zuurstof

De ideale oplossing voor het zuiveren van de lucht in uw praktijk en wachtzaal!
Het toestel draait continu om de lucht te zuiveren. Het vermogen wordt steeds 
geregeld door de sensor in het apparaat, die steeds de luchtkwaliteit 
controleert. 

Na de behandelingen of tussen 2 patiënten door, kan men de praktijk diep 
reinigen met de actieve zuurstof therapie.  Deze therapie zorgt voor een 
grondige ontsmetting en biedt U, uw personeel en de patiënten een veilige en 
zuivere omgeving.
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Beleef de ervaring van EOLIS Air Manager... 

Na het installeren van de Eolis Air manager kan 
U gebruik maken van het Schone lucht 
certificaat. Deze kan U ophangen in de 
praktijkruimte en plaatsen aan de 
toegangsdeur voor uw patiënten!

Bedrijven die bijdragen aan gezonde lucht worden 
erkend & beloond. 
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