Minder fijne stofdeeltjes
Minder allergieEn
Meer innovatie

InspirAIR® Home
Het eerste centraal en geconnecteerd luchtzuiveringssysteem
van Aldes die zich aanpast aan uw levensritme.

LUCHTZUIVERING VOOR WONINGEN

#HealthyLiving
Omdat de binnenlucht tot 8 keer meer vervuild is dan
de buitenlucht… Omdat een kwart van de bevolking
allergieën heeft door de vervuiling… Omdat we 90%
van onze tijd binnen doorbrengen… Omdat een kind 2
keer meer polluenten inademt dan een volwassene…
Om al deze redenen heeft Aldes het ventilatiesysteem
InspirAIR® Home ontwikkeld, zodat iedereen een
gezonder leven kan leiden. InspirAIR® Home zuivert de
lucht en filtert de polluenten, bacteriën en allergenen
eruit. Op die manier verbetert de levenskwaliteit van de
bewoners van huizen en appartementen.
InspirAIR® Home is speciaal ontworpen voor
discrete integratie in elk interieur. Bovendien
InspirAIR® Home aangestuurd worden met
smartphone zodat u altijd de luchtkwaliteit
controleren en regelen, zelfs als u niet thuis bent.
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Of u alleen woont, met tweeën of in gezinsverband… Of u slaapt,
kookt of gewoon in huis bent… Of het lente, zomer, herfst of winter
is… Of u zich in in uw slaapkamer, woonkamer of badkamer
bevindt… u probeert zoals iedereen zo gezond mogelijk te leven
door zuivere lucht in te ademen!
… ALDES HEEFT DAAROM InspirAIR® HOME ONTWIKKELD.
HET EERST CENTRAAL EN GECONNECTEERD LUCHTZUIVERINGSSYSTEEM DIE ZICH AANPAST AAN UW LEVENSWIJZE.

InspirAIR® Home
HET CENTRAAL EN GECONNECTEERD
LUCHTZUIVERINGSSYSTEEM
SPECIAAL ONTWORPEN
VOOR DE WONINGEN.
InspirAIR® Home is een centraal luchtzuiveringssysteem voor
huizen en appartementen dat fijne stofdeeltjes, polluenten en
allergenen filtert uit de aanvoerlucht en de binnenlucht ververst
zodat iedereen gezonde lucht inademt.

Meer zuiverheid in de lucht
InspirAIR Home is uitgerust met het nieuwe, exclusieve filtersysteem van
Aldes dat tot 95% van het fijnstof (PM2,5 en PM10) tegenhoudt.
®

Meer controle
Aldes ontwikkelde exclusief voor InspirAIR® Home een app voor uw
smartphone. Via deze AldesConnect™ kunt u op elk ogenblik de
luchtkwaliteit opvolgen en regelen

Meer design
InspirAIR Home heeft een strakke en minimalistische belijning, een
hoogwaardige stalen afwerking en een display in heldere en warme kleuren. Met
dit uitgekiende design past het toestel in elk interieur.
®

Meer comfort
InspirAIR Home werd ontwikkeld om de seizoensgebonden
temperatuurschommelingen in uw woning te beperken. Het systeem zorgt
namelijk voor afkoeling ‘s zomers en voorverwarming** ’s winters, zonder dat u
last heeft van storende buitengeluiden.
®

* InspirAIR® Home uitgerust met een bacteriefilter
** Warmtewisselaar met hoog rendement: tot 93% energierecuperatie
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99% FILTRERING*

*Energieklasse volgens verordening 1254/2014 inzake Energielabeling bij lokale vraagsturing.
**Overeenkomstig verordening 1253/2014 inzake Ecodesign en 1254/2014 inzake Energie-etikettering.
***Tot 95% van het fijnstof PM2,5 en PM10.

IMPACT VAN EEN SLECHTE LUCHTKWALITEIT
OP DE GEZONDHEID
Concentratie fijne stofdeeltjes (PM2,5 - PM10) < 10 µm in stedelijk gebied (jaargemiddelde)*

UK
21 μg/m

3

Wist U dat

BE
27 μg/m

3

NL
25 μg/m3

FR

PM2.5
10 μg/m3 jaargemiddelde

25 μg/m3
DE
23 μg/m3

SP

Volgens de WGO* mag
de blootstelling aan fijne
stofdeeltjes niet meer
bedragen dan:

PM10
20 μg/m3 jaargemiddelde

23 μg/m3
CH
18 μg/m3

IT
32 μg/m3

In welke mate dringen fijne stofdeeltjes ons lichaam binnen?*

Via de neus 100 μm
Via de Keel 10 μm
(Pollen, grassen)

(Opwaaiend stof:
aarde, zand, vliegas…)
PM2.5

In het bloed 1 μm
(Bacteriën)

*Wereldgezondheidsorganisatie. Bron: www.who.int/fr
Bron: Departement of Health, Air Quality Fifth Report of Session 2009-10 volume 1, UK

in de longen 2,5 μm
(Stedelijke vervuiling:
auto’s, industrie…)

InspirAIR® Home
ZUIVERE EN GEZONDE BINNENLUCHT
Hoe werkt centrale ventilatie?

Pollenfiltering

Fijnstoffiltering

CO2

VOS

pollen, fijne stofdeeltjes en bacteriën
de woning niet binnendringen.
om CO2, VOS, vochtigheid…
te verwijderen

Prestatie van de exclusieve Aldes-filtrering*

Pollen
> 10 µm

PM10

PM2.5

Fijne stofdeeltjes
10 µm

Fijne stofdeeltjes
2,5 µm

VOC
Bacteriën
1 µm

Vluchtige Organische
Stoffen

POLLENFILTER

99 %

95 %

40 %

15 %

FIJNSTOFFILTER

> 99 %

> 99 %

> 99 %

80 %

-

BACTERIEFILTER

> 99 %

> 99 %

> 99 %

> 99 %

-

BACTERIEFILTER

> 99 %

> 99 %

> 99 %

80 %

*volgens EN779 2012

Filtert de gassen en
VOC uit de buitenlucht

AldesConnect :
DE EERSTE ALDES-APP WAARMEE U
DE LUCHTKWALITEIT RECHTSTREEKS
KAN OPVOLGEN EN REGELEN VIA
UW SMARTPHONE!
TM

Controle in realtime van de
luchtkwaliteit in uw woning
dankzij de CO2-sensor

Aldes

Connect

TM

Informatie over het
verzadigingsniveau van uw filter en
of deze moet worden vervangen.

Connect

TM

Monitort de binnenlucht- en buitenluchtkwaliteit
in realtime en voorspelt de luchtvervuiling voor
de komende uren.

Een eenvoudige en
gebruiksvriendelijke uur- en
dagprogrammering.
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4 programmeermodi (Vakantie, Dagelijks, Keuken, Gasten)om de
ventilatie aan te passen aan uw levenswijze.

DE HART VAN InspirAIR® HOME
KLOPT OP HET RITME VAN UW LEVEN
INTERACTIVITEIT

De lichtgevende ring knippert
trager of sneller naargelang
het luchtverversingsniveau.

De kleur van de ring verandert naargelang de binnenluchtkwaliteit

FILTRERING

Om het onderhoud te vergemakkelijken heeft u rechtstreeks
toegang tot de filters zonder
gebruik van gereedschap.

De hart licht u in als u de filter dient te vervangen

Indicator
voor
filtervervanging.
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MEER COMFORT
VOOR DE BEWONERS

Dankzij de warmtewisselaar met hoog rendement
zorgt InspirAIR® Home voor een gelijkmatige
omgevingstemperatuur en een optimaal
thermisch comfort.

Luchtafzuiging

Met InspirAIR® Home hoeft u de vensters niet
meer te openen om de lucht te verversen. U
geniet zo van een kalme en serene atmosfeer
zonder storende buitengeluiden.

Luchtinblazing

BINNEN

WARMTEWISSELAAR
FILTERS

BUITEN
Luchtaanvoer

Luchtafvoer

INTEGREERT ZICH NAADLOOS
ONGEACHT UW PROJECT.

INBOUW IN VERLAAGD PLAFOND

OPTIFLEX, HET EERSTE GAMMA BUIZEN DAT MAKKELIJK EN DEGELIJK KAN WORDEN GEMONTEERD.
Samen met InspirAIR® Home, is het gamma buizen Optiflex vandaag de beste oplossing op
de markt voor een eenvoudige en duurzame montage. Op die manier is de kwaliteit van de
ventilatie gewaarborgd.

De buizen zijn uitgevoerd in HDPE. Ze bevatten geen PVC,
waardoor ze geen VOS (Vluchtige Organische Stoffen) kunnen afgeven.

De binnenwanden van de buizen zijn glad en antistatisch zodat er zich
geen vuil in kan vastzetten. Ze zijn bovendien antibacterieel dankzij een
behandeling met zilverionen die de ontwikkeling van bacteriën in het
buizenstelsel tegengaat.
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Wilt u meer weten over de luchtzuivering voor woningen?
Contacteer uw Aldes-specialist of bezoek onze website op aldes.com of ga naar

