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INTERsens® 250R
Veiligheid gewoon inschakelen

Hygiëne van de binnenlucht en 
bescherming tegen infecties
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Duurzame 
systeemoplossingen 
voor uw gebouwen

Chemicaliën- en ozonvrije 
infectiebescherming

• Hygiëne van de binnenlucht
• Desinfectie van oppervlakken
• Desinfectie van gebouwen 
• Beschermende uitrusting

Infectiebescherming

uit één bron



INTERsens® 250R  
UV-C desinfectieoplossingen

UV-C licht is kortgolvig en zeer 
energierijk.

Wanneer het doelmatig wordt gebruikt, 
vernietigd het het DNA – dat wil zeggen 
de genetische informatie – van virus-
sen, bacteriën en andere ziektekiemen. 
Dat voorkomt het vermeerderen van de 
ziekteverwekkers en maakt ze op die 
manier onschadelijk. Overigens: ook de 
zon straalt UV-C-licht uit. Vanwege de 
ozonlaag bereikt dit het aardoppervlak 
echter niet.

Functie en  
werking

Milieuvriendelijke desin-
fectie. Chemicaliën- en 
ozonvrij.

Geen externe UV-C-stra-
ling. Geen giftig vervan-
gend filter.

Digitaal gevalideerd en 
gecertificeerd.

Kenmerken

 Maak gebruik van het licht
De INTERsens®-serie desinfecteert de binnenlucht absoluut betrouwbaar 
met UV-C-licht. De werking is klinisch getest en bewezen.

 Bescherm uw toekomst
De INTERsens®-serie werkt ook tegen nieuwe ziekteverwekker – en  
versterkt uw bedrijf.

 Helemaal zoals u dat wenst
De INTERsens®-serie is flexibel en voorziet in individuele eisen. U krijgt 
precies wat u nodig hebt.

Infectiebe-
scherming

Beste product en beste merk 2021

De GoGas INTERx®-serie voor het chemicaliënvrij desinfecteren van de binnen-
lucht wint de internationaal gerenommeerde PLUS-X Award 2021 als beste product 
en beste merk 2021 in de categorie Desinfectie van ruimtes. Daarmee bieden we 
een unieke, complete serie op maat gemaakte systemen voor bescherming tegen 
infecties van alle afdelingen in elke gebouw. Veiligheid zonder verkeerde compro-
missen.

Veilig en  
bekroond 

Inkomend  
UV-foton

Ervoor Erna

Afgelopen met virussen, bacteriën en schimmels. UV-C-licht maakt ziek-
tekiemen in de binnenlucht onschadelijk. Gewoon de startknop indrukken. 
Geniet van het goede gevoel van veiligheid.
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Uitlaatventiel, lucht aan de 
bovenkant om kruisstroom te 
voorkomen

Extra geluiddichte  
ventilator

UV-C reactieruimte met 
geïntegreerde foutdetectie

Rookdetectiemodule met 
automatische apparaatuit-
schakeling

Stoffilter/optioneel met  
extra actief koolstoffilter

Wielen met  
blokkeerfunctie

Netaansluiting mogelijk aan 
de boven- of onderkant van 
het apparaat

Verwijderbare 
aansluitkabel

Onze gevalideerde desinfectiesystemen werken betrouwbaar en veilig te-
gen virussen, bacteriën en schimmels. UV-C-licht maakt ziektekiemen in de 
binnenlucht onschadelijk, ook SARS-CoV-2.

Infectiebescherming  
met INTERsens® 250R
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Kleurenspectrum

Inactivering van bacteriën met UV-C 
Voorbeeld: clostridium difficile (bacterie)

Intensiteit Desinfectieniveau

60 J/m2 LOG 1 (90  %)

120 J/m2 LOG 2 (99  %)

180 J/m2 LOG 3 (99,9  %)

240 J/m2 LOG 4 (99,99  %)

Energie = Watt x seconden
Intensiteit = Energie/m2

LOG 1 1.000.000 90  %

LOG 2 100.000 99  %

LOG 3 10.000 99,9  %

LOG 4 1.000 99,99  %

LOG 5 100 99,999  %

LOG 6 10 99,9999  %

LOG 7 1 99,99999  %

De energiedichtheid voor het vernietigen 
van SARS-CoV-2

Aantal 
microben

Microbieel 
reductieper-
centage



Veiligheid in een aantrekkelijk design
Met uw individuele mesh-bekleding kunt u personeel, bezoekers, klanten en lever-
anciers ook altijd en overal visueel bij uw maatregelen en strategieën betrekken. 
De bekleding is ook ideaal voor gebruik in marketing, reclame, handelsbeurzen en 
high-end merchandising.    

Mesh-  
design

Individueel vorm te geven, altijd vervangbaar. Combineer bescherming en 
veiligheid met individuele vormgeving. Uw kleuren en afbeeldingen zijn per-
fect afgestemd op elke omgeving.

Mesh-bekleding voor  
uw individuele boodschap



Vorm Staande ronde uitvoering

Afmetingen
hoogte incl. wielen: 1.910 mm; hoogte sokkel: 225 mm.  
Ø kolom: 365 mm; Ø sokkel: 480 mm; 

Totaalgewicht  43 kg

Materiaal behuizing roestvrij chroomnikkelstaal

Omgevingstemperatuur, 
gebruik

5 tot 45 °C

Elektrische aansluiting 230 V AC, 50 Hz (110 VAC/60 Hz optioneel)

Elektrisch  
aansluitvermogen

180 Watt

Leverbare luchtprestaties 150/250*/340 m³/h  (instelling af fabriek)

Geluidsdrukniveau 33/34*/46 dB(A) ** (DIN EN 15251)

Stralingssterkte 300/240*/180 Joule/m² ***

UV-C golflengte 254 nm (desinfecterend volgens medische LOG-tabel 1-9)

UV-C lamp Bedrijfsduur > 9.000 h

Voorfilter Filterklasse G

Veiligheid Volautomatische werking, Fail-Safe-functie

Reclamebekleding Mesh banner, rondom; Bevestiging met klittenband (verwisselbaar)

Optioneel verkrijgbaar (afhankelijk van apparaatklasse en -type)

Actief koolstoffilter In het systeem geïntegreerd, verwisselbaar

Stromingssensor Voor bewaking van het luchtdebiet

Rooksensor Bewaking met automatische uitschakelfunctie

Netaansluiting boven (bij staande versies)

Made in Germany; CE; EMV richtlijn 2014/30/EU; Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU; RoHS 2-richtlijn 2011/65/ EU; 
Fotobiologische veiligheid EN 62471; Beschermingsklasse IP20;

Optioneel met uw logo.

*  Nominaal vermogen/Waarde bij standaard werking
**  Meting in een geluidsarme ruimte
***   Aanbevolen SARS-CoV-2 stralingssterkte voor LOG 3 ~ 120 Joule/m2

Technische gegevens

Alle aanbiedingen zijn uitsluitend gericht tot bedrijven in de zin van §14 BGB (Duits Burgerlijk Wetboek). De technische specificaties en ontwerpen zijn van  
toepassing in hun respectieve versie en vorm. Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen.
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Partnerschap:Gecertificeerd:

We kijken naar u uit!
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Kusters Technische Handelsonderneming B.V.
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