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LUCHTREINIGERS UIT PASSIE VOOR TECHNOLOGIE
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TECHNOLOGIE IN DE RUIMTE
Deze unieke luchtzuiveringstechnologie is al met succes in de 
ruimte gebruikt om de lucht voor ruimtevaartbemanning te 
reinigen en te desinfecteren.



AR
PA

C
K

®
 

H
ET

 B
ED

R
IJ

F
V

E
R

K
L

A
R

IN
G

 V
A

N
 D

E
 A

L
G

E
M

E
E

N
 D

IR
E

C
T

E
U

R LUCHTREINIGERS UIT PASSIE VOOR TECHNOLOGIE

Geachte dames en heren,

Al 30 jaar biedt ons bedrijf uitzonderlijke kwaliteit in de productie van zelf ontwikkelde 
machines en verpakkingsoplossingen, volledig volgens de eisen van de markt, met bijzon-
dere aandacht voor efficiëntie, duurzaamheid en milieuvriendelijkheid.

Verouderde luchtzuiveringsconcepten met frequente en kostbare filtervervangingen, 
apparaten die te luid zijn voor dagelijks gebruik en/of ook gevaarlijk afval genereren en 
dus niet duurzaam zijn, inspireerden ons om nieuwe, zeer efficiënte luchtzuiveringssyste-
men te ontwikkelen op basis van fotokatalyse.

ARPACK AirClean biedt het antwoord op de nadelen van traditionele luchtzuiveringstech-
nologieën. Onze luchtzuiveringssystemen zijn geschikt voor gebruik in zowel residentiële 
als openbare gebouwen, en zowel voor vaste als mobiele installatie.

Met ons duurzame en onderhoudsvrije systeem zetten we ook in op meer milieubewust-
zijn. Tijdens de coronapandemie hebben we ons ook tot taak gesteld om ons unieke, zeer 
efficiënte luchtzuiveringssysteem, dat tot nu toe in de ruimtevaart werd gebruikt, beschik-
baar te maken voor iedereen.

Talrijke tests uitgevoerd door het SGS Instituut Fresenius en het Instituut Fraunhofer 
hebben aangetoond dat onze apparaten meer dan 99,99% effectief zijn tegen virussen en 
de beste resultaten behalen tegen schimmelsporen, bacteriën en de meeste allergenen.

Onze apparaten worden al gebruikt in tal van toepassingsgebieden, zoals scholen, restau-
rants, kantoren, artspraktijken, maar ook in particuliere woningen. Op die manier dragen 
we met onze technologie bij aan een hogere levenskwaliteit, vrij van alle organische 
luchtvervuiling zoals virussen, bacteriën, schimmelsporen, ziektekiemen of pollen.

Met deze brochure willen we u kennis laten maken met de wereld van onze luchtzuive-
ringsapparaten en u de talrijke voordelen ervan laten zien.

Dipl. Ing. (FH/SU), Dr.h.c. Mark Arinstein
Algemeen Directeur





ARPACK® AIRCLEAN AC 20
Geruisloze luchtreiniger voor stille omgevingen
Voor gebruik in ruimtes tot 18 m²

Model ARPACK AC 20

Max. reinigingscapaciteit in m3/uur ca. 12

Aanbevolen max. ruimtegrootte in m²  18

Max. geluidsniveau in dB 0

Afmetingen B x H x D in mm 255 x 530 x 50

Totaalgewicht in kg 5,6

Maximaal energieverbruik in W 72

Ongeëvenaard met fascinerende en ultramoderne technologie, zo presenteert zich de ARPACK AirCIean AC 20. Dankzij de zeer 
efficiënte fotokatalysetechnologie, gebaseerd op het convectieprincipe, reinigt het apparaat dag en nacht geruisloos uw kamerlucht!

De AC20 is geschikt voor stille omgevingen zoals een woning, slaapkamer, kinderkamer of woonkamer. Dit model is bijzonder 
duurzaam doordat het lange tijd onderhoudsvrij werkt en dus ook nog eens milieuvriendelijk.

De luchtreiniger is verkrijgbaar als staand of wandmodel.









Model ARPACK AC 30

Max. reinigingscapaciteit in m3/uur 40

Aanbevolen max. ruimtegrootte in m² 30 - 40

Max. geluidsniveau in dB 36

Afmetingen B x H x D in mm 240 / 357 / 304

Totaalgewicht in kg 9,6

Maximaal energieverbruik in W 50

Innovatieve technologie en modern design - dat is de ARPACK AirCIean AC 30. Een van de kleinere modellen uit de ARPACK AirCle-
an-familie biedt veel extra opties, zoals geurverspreiding, inductief opladen van mobiele telefoons, twee USB-oplaadaansluitingen 
alsook een voetplaat in twee verschillende hoogtes.

Ontdek de ARPACK AirCIean-technologie. Dit stille apparaat met een tijdloos design reinigt de lucht in uw huis of kantoor met slechts 
36 dB - stiller dan in een bibliotheek.

Met deze technologie bent u verzekerd van een bijzonder duurzaam en milieuvriendelijk gebruik.

ARPACK® AIRCLEAN AC 30
Onze slimste en meest multifunctionele luchtreiniger. 
Voor gebruik in ruimtes van 30 - 40 m²





Model ARPACK AC 40

Max. reinigingscapaciteit in m3/uur ca. 20

Aanbevolen max. ruimtegrootte in m²  28

Max. geluidsniveau in dB 0

Afmetingen B x H x D in mm 255 x 995 x 50

Totaalgewicht in kg 10,6

Maximaal energieverbruik in W 144

De AC40 is een grotere luchtreiniger met de geruisloze convectietechnologie. Het onopvallende ontwerp en de innovatieve fotokataly-
setechnologie maken het toestel ideaal voor grotere, stille ruimtes waar de lucht moet worden gezuiverd.

De AC 40 is uitermate geschikt voor woon- en slaapruimtes, maar ook voor behandel- en spreekkamers waarin storende achtergrond-
geluiden niet gewenst zijn.

De AC 40 levert zijn volledige prestaties bij continu gebruik en wordt gekenmerkt door een laag energieverbruik.

Onze AC 40 is verkrijgbaar als wandmodel of optioneel met een standaard.

ARPACK® AIRCLEAN AC 40
Geruisloze luchtreiniger voor stille omgevingen.
Aanbevolen voor ruimtes tot 28 m²









Model ARPACK AC 50

Max. reinigingscapaciteit in m3/uur 40 / 100

Aanbevolen max. ruimtegrootte in m²  40

Max. geluidsniveau in dB 40 / 55

Afmetingen B x H x D in mm 425 / 70 / 500

Totaalgewicht in kg 8,8

Maximaal energieverbruik in W 80

De ARPACK AirClean AC 50 is een aangepast model speciaal voor de hotelbranche. Uitgerust met twee krachtige ventilatoren, heeft 
deze versie twee vermogensniveaus om uit te kiezen. 

Met de hoogste instelling heeft u de lucht in een middelgrote ruimte in korte tijd schoon. Er zal dus genoeg tijd blijven om de kamer 
klaar te maken voor de nieuwe gast. Uiteraard is deze luchtreiniger ook geschikt voor continu gebruik. 

De AC 50 is verkrijgbaar als wandmodel. Het is ook ideaal voor gebruik in kantoren, artspraktijken, kap- en schoonheidssalons.

Er is een keuze tussen uitvoeringen met hand- of afstandsbediening.

ARPACK® AIRCLEAN AC 50
Stille luchtreiniger - discreet en efficiënt 
Aanbevolen voor ruimtes tot 40 m²









Model ARPACK AC 200

Max. reinigingscapaciteit in m3/uur 80

Aanbevolen max. ruimtegrootte in m² 50

Max. geluidsniveau in dB 36

Afmetingen B x H x D in mm 332 / 310 / 730

Totaalgewicht in kg 23

Maximaal energieverbruik in W 100

De mobiele luchtreiniger AC 200 combineert innovatieve concepten en praktisch design. Geniet van de veiligheid en comfort van 
schone lucht op uw werkplek, of het nu een kantoor, artspraktijk, kapsalon of klaslokaal is. De geringe benodigde ruimte en de uitzon-
derlijk stille werking maken dit apparaat tot een echte allrounder!

Optioneel kunt u onze AC 200 krijgen met aantrekkelijke grafische motieven.

ARPACK® AIRCLEAN AC 200
Mobiel apparaat voor geruisloos continu gebruik.
Aanbevolen voor ruimtes tot 50 m²









ARPACK® AIRCLEAN AC 400
De krachtige allrounder.
Aanbevolen voor ruimtes tot 80 m²

Model ARPACK AC 400

Max. reinigingscapaciteit in m3/uur 160

Aanbevolen max. ruimtegrootte in m² 60-80

Max. geluidsniveau in dB 36

Afmetingen B x H x D in mm 644 / 310 / 730

Totaalgewicht in kg 45

Maximaal energieverbruik in W 180

De ARPACK AirClean AC 400 is het antwoord op de grote vraag naar luchtreinigers voor grotere ruimtes zoals kleuterscholen, 
scholen, artsenpraktijken of zelfs kantoren en vergaderzalen.

Dankzij het stijlvolle design zal deze luchtreiniger een echte blikvanger zijn in elke ruimte.









Model ARPACK AC 600

Max. reinigingscapaciteit in m3/uur
400/750/1000

1200/1500

Aanbevolen max. ruimtegrootte in m² < 250

Max. geluidsniveau in dB 38/42/45/48/52

Afmetingen B x H x D in mm 1038 / 438 / 1075

Totaalgewicht in kg 180

Energieverbruik in W 640 - 680

De ARPACK AirClean AC 600 is het vlaggenschip van de ARPACK AirClean-familie. Met de twee geïntegreerde hoogwaardige F9-voor-
filters verwijdert het apparaat niet alleen verontreinigingen zoals bacteriën, schimmels, pollen, virussen of onaangename geuren, 
maar ook fijnstof met deeltjes vanaf één micrometer.

Dit is precies waarom de ARPACK AirClean AC 600 bijzonder geschikt is voor gebruik in grote ruimtes zoals kleuterscholen, scholen, 
open space ruimtes. De luchtreiniger is ook perfect voor meer veeleisende faciliteiten zoals restaurants, kroegen of gyms.

Met behulp van een modern touchscreen kunt u de 5 vermogensniveaus met geïntegreerde tijdvoorkeuze naar wens regelen.

ARPACK® AIRCLEAN AC 600
Eenvoudig, mobiel, krachtig. De krachtpatser.
Aanbevolen voor ruimtes tot 250 m²











• Duurzaam, betrouwbaar en meer dan 99,99% effectief tegen virussen
• Ook zeer effectief tegen bacteriën, schimmels, aldehyden, enz.
• Zeven jaar onderhoudsvrij continu gebruik zonder filtervervanging
• Certificaten van "SGS Institut Fresenius, Taunusstein" en 
   "WKI Fraunhofer Institut, Braunschweig" bevestigen hun effectiviteit
• Consistente reinigingsprestaties met stille werking
• Geen extra kosten
• Gemaakt in Duitsland - Berlijn
• Geen milieuvervuiling door HEPA-filters of UV-C lampen
• Alle luchtreinigers zijn verkrijgbaar in 4 RAL-kleuren: zuiver wit, 
   hemelsblauw, signaalgrijs en grafietgrijs

Waarom kiezen voor luchtreinigers 
van ARPACK?

Door het optreden van Covid-19 en verschillende virusvarianten wordt een betrouwbare en onder-
houdsvrije reiniging van de lucht steeds belangrijker. ARPACK AirClean biedt deze betrouwbaarheid 
zonder dat er regelmatig en kostbaar onderhoud nodig is.

De ARPACK AirClean-apparaten, die technologieën uit de ruimtevaartindustrie gebruiken, zorgen 
voor een milieuvriendelijke, duurzame en zeer effectieve verwijdering van microbiologische veron-
treiniging veroorzaakt door virussen, schimmels, bacteriën, geuren en allergenen.

Zonder de nadelen van traditionele milieuvervuilende technologieën die gepaard gaan met dure, 
vervangbare HEPA-filters, het gebruik van gevaarlijke UV-C-straling, lampen die verontreinigd zijn 
met kwik of luchtionisatie die ozon afgeeft.
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Voordelen



TESTRESULTATEN FRAUNHOFER WKI



De apparaten zijn getest volgens DIN EN 16846 op 
verwijdering van formaldehyde, n-heptaan, aceetaldehyde, 
aceton en tolueen.

Voor alle geteste stoffen vallen de CADR waarden 
(Clean Air Delivery Rates) van de Arpack AirClean luchtreinigers 
zonder uitzondering in het bovenste bereik van de door het 
WKI geteste apparaten zonder actief koolstoffilter.

Ozon werd tijdens het hele experiment met een 
kwantificeringsgrens van 1 pg/m3 niet aangetroffen.

Samenvatting



  Onze ARPACK luchtreinigers 
met innovatieve technologie uit de ruimtevaart

Onze ARPACK AirClean-technologie maakt een effectieve 
reductie van microbiologische luchtvervuiling mogelijk 
zonder de nadelen van traditionele technologieën die 
gepaard gaan het vrijkomen van ozon, het gebruik van sterke 
UV-C-straling en dure vervangbare HEPA-filters.

Onze luchtreinigers bevatten geen kwikdamp, verzamelen 
geen organische luchtverontreinigende stoffen (inclusief alle 
soorten microflora) en vereisen geen vervanging van 
belangrijke operationele componenten bij een continu gebru-
ik van tot zeven jaar.

TiO - BASIS VAN DE TECHNOLOGIE

Het werkingsprincipe is gebaseerd op de 
gepatenteerde technologie van mineralisa-
tie van organische luchtverontreinigende 
stoffen op fotokatalytische elementen die 
gemaakt zijn van poreus kwartsglas onder 
invloed van zachte UV-A (365 nm) straling 
van het zonnespectrum.
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VERWIJDERDE HOOFDVERONTREINIGINGEN

Virussen, bacteriën, schimmelsporen
Aldehyden (inclusief formaldehyde)
Esters, ketonen

Heterocyclische kankerverwekkende stoffen
Allergenen

1

3

Glaskralen bedekt met titaniumdioxideGlaskralen 200 nm

4
Lucht

CnHm

Micro�ora

De lucht stroomt met behulp van de ventilator (1) eerst door het stoffilter (2) en vervolgens door de poreuze wand 
van het fotokatalytisch glaselement (3). In de lucht aanwezige vluchtige organische stoffen, bacteriën en virussen 
worden door het fotokatalytische filter geabsorbeerd en onder invloed van een LED UV-A lichtbron (4) gemineralise-
erd tot kooldioxide en waterdamp.

2
O2  Lucht

CO2 + H2O

H2O2 (waterstofperoxide)

WERKINGSPRICIPE





ARPACK FABRIEK | PRODUCTIE



YOGANTA SUARA
USE CASE: AC 20

"Gewoon relax. 
Voel de bries 
en schone lucht 
in uw huis"



ARPACK® GmbH
Askanischer Platz 4
10963 Berlin
Tel.: +49 (0)30 8095200 69
Fax: +49 (0)30 8095200 28
vertrieb@arpack.com
www.arpack.com




