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Het Finse AAVI® ontwikkelde een internationaal gepatenteerde technologie om het binnenklimaat te 
zuiveren en daagt de traditionele luchtreinigingsapparatuur uit op efficiëntie, duurzaamheid en flexibiliteit.

Als innovatieve organisatie, gespecialiseerd in reinigingstechnologie, biedt AAVI® diverse 
luchtreinigingsoplossingen zonder filters. 

Kusters THO is de officiële importeur van AAVI® Technologies voor de Nederlandse markt.

AAVI®  Technologies

Onovertroffen luchtreiniging

Verwijdert tot 99% van de onzuiverheden uit de lucht
AAVI® luchtreinigers elimineren en verwijderen tot wel 99% van de aanwezige virussen en bacteriën, pollen, 
dierlijke allergenen, luchtverontreinigende stoffen, schimmels en chemicaliën uit uw binnenklimaat. Daarmee 
biedt AAVI® frisse en gezonde binnenlucht.

Effectief tegen virussen, bacteriën en schimmels
AAVI® technologie is in staat om uw gezondheid te verbeteren door schadelijke stoffen zoals virussen 
en bacteriën, schimmels en chemicaliën te elimineren en te verwijderen. AAVI® apparaten verwijderen 
zelfs deeltjes van nanoformaat en zijn dus geschikt voor ziekenhuizen, praktijkruimtes, scholen, 
kinderdagverblijven, verzorgings- en verpleeghuizen, kapsalons, bioscopen, winkelcentra, woonomgevingen 
en diverse andere gebouwen. 

Vermindert allergieën
De efficiënte AAVI® luchtreiniger verbetert de kwaliteit van leven voor mensen die aan allergieën 
lijden doordat irriterende chemicaliën, dierlijke allergenen en pollen uit het binnenklimaat worden 
verwijderd.

Veilig in gebruik door zelfreiniging
De AAVI® technologie maakt geen gebruik van filters wat een aanzienlijke kostenbesparing oplevert. De 
collectorwanden worden gereinigd met water door middel van een volledig automatisch zelfreinigend 
systeem. De zelfreinigingsfunctie maakt het onderhoud van de AAVI® luchtreiniger eenvoudig en efficiënt. 

Laag energieverbruik en milieuvriendelijk
Doordat er geen afval ontstaat tijdens het reinigingsproces is de luchtreiniger zeer milieuvriendelijk. De 
AAVI® luchtreiniger is laag in energieverbruik, heeft een hoge filtratie-efficiëntie en is betrouwbaar in zijn 
prestaties. 



Fris en gezond binnenklimaat

Creëer een gezond binnenklimaat door efficiënte luchtzuivering en continue circulatie van frisse lucht.

Luchtzuiveringstoestel voor medische toepassing  PM0.0025
Efficiënte zuivering van bacteriën, virussen en fijnstof.

Zonder filters en zelfreinigend
Door de unieke en gepatenteerde IonJet technologie zijn filters overbodig en is 
de vervanging van kostbare en vervuilde filters niet van toepassing. Tegelijkertijd 
beschikt de Tuuli A600 over een geïntegreerd zelfreinigingsysteem.

Flexibele installatie als stand-alone of geïntegreerd
Door de verschillende installatiemogelijkheden is dit systeem zowel toepasbaar 
als stand-alone systeem of geïntegreerd binnen een ventilatiesysteem voor 
nieuwbouw- of renovatieprojecten.

2-Weg ventilatie met efficïente warmtewisselaar functie
De 2-weg ventilatie met een continue instroom en circulatie van verse lucht in 
combinatie met de warmtewisselaar resulteert in een compleet, intelligent en 
energiebesparende ventilatie oplossing.

Stil en comfortabel in gebruik
Door het uitermate lage geluidsniveau en de continue luchtbehandeling creëer 
je een comfortabel en gezond binnenklimaat.



Unieke technologie

Unieke IonJet technologie 
zonder filters

Zodra vervuilde lucht door de 
IonJet kamer wordt geleid, wordt 
een stroom van negatieve ionen 
gegenereerd. Dit creëert een 
sterk ionenveld dat de vervuilde 
elementen tegen de wand van de 
collector drukt. Daarnaast worden 
de celwanden van de bacteriën 
en virussen aangetast waardoor 
ze worden geëlimineerd en niet 
meer in staat zijn tot verdere 
besmetting. Het geïntegreerde 
zelfreinigingssyteem spoelt de 
collector vervolgens schoon en de 
vervuiling wordt in een separate 
container opgevangen.
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Toepassingen

Geschikt voor grote ruimtes zoals woningen, vergaderruimtes, kantooromgeving, scholen, (medische) 
praktijkruimtes, ziekenhuizen, hotels en horecagelegenheden.



Installatie op maat

Complete oplossing voor een fris en gezond binnenklimaat.
Een verscheidenheid aan oplossingen op maat, effectiever en voor een betere bescherming voor 
het hele gezin.

Klantspecifieke oplossingen voor het 
reinigen en verversen van het binnen-
klimaat bij zowel nieuwe installaties als 
renovatie.

De installatie van het systeem kan op 
verschillende manieren worden 
aangesloten. Via luchtkanalen kunnen 
verschillende ruimtes worden voorzien van 
gereinigde en verse lucht. 

Het toestel kan ook op bestaande
installaties van luchtkanalen worden
aangesloten, om zo weinig mogelijk
aanpassingen te hoeven doen. 
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Technische specificaties

Afmeting (HxLxD) 2000 x 630 x 670 mm
Gewicht 160 kg
Opgenomen vermogen 242 Watt
Nominale spanning en frequentie 220~240V / 50 Hz
Afmeting luchtinlaat Ø 195 mm
Afmeting luchtuitlaat Ø 200 mm
Max. geluidsniveau 42,8 dB(A)
Warmtewisselaar rendement 70%
Zuiveringsefficiëntie >99%
Nominaal luchtvolume 600 m³/h
Ruimte 150 ~240 m2

Reinigingsniveau Nanodeeltjes
Reinigingssysteem Automatisch

Specifieke parameters zijn gebaseerd op het typeplaatje, neem voor meer producten contact met ons op
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