
Voel uzelf 
beschermd 
en veilig

Gezonder ademen,
gezonder werken,
gezonder leven

Versie 17

Luchtreinigers met een hoge 
capaciteit TAC-serie en 
AirgoClean® One

n  Effectiviteit wetenschappelijk bevestigd door 
toonaangevende internationale onderzoeksinstituten

n   Made in Germany

4 Het origineel van TROTEC

4 Bekend uit de media

4 Wereldwijd in gebruik

4  Geschikt voor verversing: komt op alle punten overeen 
met lokale en nationale subsidie-eisen

4  Toegestaan in hygiëneconcepten in industrie, 
kantoren en gezondheidszorg

4  In scholen, geneeskundige dienst, ministeries en 
ziekenhuizen met succes toegepast

Schone, gezondere 
ruimtelucht voor 
effectieve bescherming 
van de gezondheid

99 % van alle infecties vinden plaats in binnenruimten.  
Bescherming tegen infecties is een plicht 
en geen verplichte oefening. 

Lucht is ons belangrijkste levensmiddel.  
Schone lucht is gezond — Zorg voor luchtkuuroorden!

n  Nog energiezuiniger   n  Nog stiller  
n  Nog krachtiger              n  Geoptimaliseerd design
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Want ook in de toekomst zal 99% van alle infecties plaatsvinden in binnenruimten. 
Gezonder ademen, gezonder leven – lucht wordt een megatrend bij de infectiepreventie 
en bescherming van de gezondheid.

Schone, goede lucht en een veilig klimaatcomfort voor uw klanten, gasten, medewerkers, 
patiënten of scholieren wordt een plicht en geen verplichte oefening.

Maak ruimten tot 
luchtkuuroorden!

Een oord waar men zich veilig voelt, 
omdat geen gevaar dreigt uit de lucht. 
Want nog nooit was "goede lucht" zo waardevol als nu.  
Dat zal ook morgen niet veranderen!

Investeer in lucht.
Voelt u zich veilig?  
Wilt u dat ook anderen zich veilig voelen?  
Maar hoe is het met de lucht die ons omringt? 

Diep in- en uitademen... want nu wordt het spannend ... 

Wat gebeurt als u samen met andere mensen in ruimten 
aanwezig bent? Op school. in een kinderdagverblijf, 
in een fitness-studio, in een restaurant, bij de kapper, 
in de kroeg of boetiek? 

Wij garanderen u: 
bij alles , wat u inademt , is vast ook wel ergens zuurstof 
aanwezig... maar dat niet alleen…

Er gaat behoorlijk wat in om. In de lucht.
Hoewel altijd wordt gesproken van vervuiling van de buitenlucht, 
bewijzen onderzoeken dat de lucht in binnenruimten tot wel 
100 keer sterker belast is dan de buitenlucht. 

Infectieuze virussen, bacteriën, sporen, mijten en allergenen 
plannen bij elke ademteug een luchtaanval op onze gezondheid. 
Bij het ventileren komen van buiten niet alleen zuurstof in de ruimte, 
maar tegelijk ook belastend fijnstof en pollen. 

Aerogene infecties en allergische reacties vonden sowieso al meer 
dan 95% plaats in binnenruimten, dit werd alleen nooit in die mate 
bewust waargenomen als op dit moment tijdens de pandemie. 
Adem diep in en u heeft al een grote selectie luchtvervuilers 
binnengekregen in uw lichaam. Gewoon al bij elke ademteug. 
U heeft niets gezien, niets geroken, niets gevoeld en ook niets 
geproefd. Toch zijn ze er.

Pure krachtbron. Gezonde lucht.
Zuivere, onbelaste lucht is het beste en meest waardevolle 
wat wij ons lichaam kunnen bieden. Lucht is ons meest 
belangrijke levensmiddel, de basis voor ons leven en 
noodzakelijk om gezond te blijven. 

Helaas hebben wij weinig plezier aan de lucht, vooral de 
laatste paar maanden, want in veel ruimten is luchtalarm. 

Wij ademen doorlopend aerosolen in. Naast virussen en 
bacteriën, zijn er ook nog pollen, fijnstof en allergenen, 
die ons de lucht ontnemen. De lucht brengt ook de mazelen, 
verkoudheid, hoesten, griep, allergische reacties en corona 
aan ons over. Dan heeft het meest luxe aircosysteem geen zin, 
want de lucht moet effectief worden gezuiverd, zodat u weer 
in balans komt. 

Wat kunt u doen?

Corona heeft alles verandert! En corona zal ook nog veel veranderen! 
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Er gaat behoorlijk wat in om. In de lucht.
Hoewel altijd wordt gesproken van vervuiling van de buitenlucht, 
bewijzen onderzoeken dat de lucht in binnenruimten tot wel 
100 keer sterker belast is dan de buitenlucht. 

Infectieuze virussen, bacteriën, sporen, mijten en allergenen 
plannen bij elke ademteug een luchtaanval op onze gezondheid. 
Bij het ventileren komen van buiten niet alleen zuurstof in de ruimte, 
maar tegelijk ook belastend fijnstof en pollen. 

Aerogene infecties en allergische reacties vonden sowieso al meer 
dan 95% plaats in binnenruimten, dit werd alleen nooit in die mate 
bewust waargenomen als op dit moment tijdens de pandemie. 
Adem diep in en u heeft al een grote selectie luchtvervuilers 
binnengekregen in uw lichaam. Gewoon al bij elke ademteug. 
U heeft niets gezien, niets geroken, niets gevoeld en ook niets 
geproefd. Toch zijn ze er.

"Laat u deze installatie (TAC V+*) 
permanent draaien, 

zal geen mens het voor elkaar krijgen 
binnen een ruimte een aerosolconcentratie 

met een besmettelijk niveau te veroorzaken!"

Prof. Dr. Kähler  
Universiteit van de 
'Bundeswehr München'

Veiligheid bij het ademen.
Trotec biedt een oplossing: met de professioneel 
luchtreinigers uit de TAC-serie en de AirgoClean® One. 

Gezuiverde lucht is eenvoudig gezonder, versterkt het 
immuunsysteem en beschermt bij een correct gebruik 
effectief tegen luchtgedragen infectieziekten. 
Bovendien zonder neveneffecten. 

Gewoon gezonde, schone lucht, zonder virussen, fijnstof, 
allergenen en bacteriën. Zelfs bij het regelmatig ventileren 
voor verse zuurstof.  
 
Dat kunnen we u allemaal beloven als u aanwezig bent in 
ruimten waar de lucht "gezond gefilterd" wordt met een 
Trotec luchtreiniger.

Voel uzelf veilig.
Als een van de internationale marktleiders bij de productie van 
filterappararaten met luchtfiltering van zwevende stoffen en 
virussen, ontwikkelt Trotec mobiele luchtreinigers met een 
hoge capaciteit voor het verhinderen van SARS-CoV-2-infecties. 

Ongeacht waar u heen gaat, de Trotec luchtreinigers werken 
overal ter wereld voor uw bescherming en uw gezondheid.  
Bij een arts of in een restaurant. In kinderdagverblijf, op school, 
in het fitnesscenter, bij de opticien of op kantoor.

Wij maken de ruimte tot een "Luchtkuuroord" en nodigen u 
uit met elke ademteug gezonde lucht-wellness te beleven.

Binnenkomen, ademen, genieten van het moment.
"Luchtkuuroord. TAC inside" ... ziet u dit bord, deze sticker, 
dit logo, dan bent u veilig. 

U bent er zeker van dat binnen geen gevaar uit de lucht dreigt.  
Geniet van uw koffie, uw pizza of bij het shoppen. Achter dit 
logo werkt een echte luchtverantwoordelijke. Mensen die willen 
dat het kinderen klanten, gasten, patiënten en medewerkers 
goed gaat. 

In een rustgevende, virusveilige "luchtruimte". 

Samen met veel luchtverantwoordelijken zorgen 
wij voor "luchtkuuroorden". 
Ruimten waar u kunt verblijven, zonder uzelf zorgen te hoeven 
maken over uw gezondheid. Onze luchtreinigers uit de TAC-serie 
en de AirgoClean® One worden door talrijke toonaangevende 
onderzoeksinstituten aanbevolen voor het tot een minimum 
reduceren van het luchtgedragen infectierisico door virusbelaste 
aerosoldeeltjes. Ze worden wereldwijd toegepast bij toponder- 
nemingen, in scholen, ministeries en de gezondheidszorg.

Gun uw lichaam gezonde adem, zorg voor "luchtkuuroorden" 
in uw omgeving en geniet van uw aanwezigheid in frisse 
ruimtelucht. 

365 x per jaar gezonde lucht. 365 x per jaar adempower.  
Biedt uzelf en anderen deze service!  
Want effectieve bescherming van de gezondheid en tegen 
infecties, is een plicht en geen verplichte oefening.

Referenties: Tevreden klanten berichten over de 
toepassing van onze luchtreinigers
de.trotec.com/tacv-plus-kunden

* Opmerking TROTEC



n  Filterdecontaminatie voor meer 
veiligheid

n  Filterregeneratie voor meer hygiëne

n  Laagste lang termijn 
onderhoudskosten door 
thermische filterbehandeling

n  Langere filterstandtijden, minder 
vaak filters vervangen

Exclusief bij TAC V+ en TAC XT:

TAC V+ H14
Thermodekon

Virusvrije
schone lucht

WETENSCHAPPELIJK
BEVESTIGD DOOR HET

FRAUNHOFER-INSTITUT

Luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie
2 series, 5 modellen — flexibel inzetbaar. Ideaal voor middelmatige en grotere 
ruimten waar veel mensen aanwezig zijn, werken, spelen, leren, shoppen of vieren.

n  Volautomatisch bedrijf door 
flexibele programmering

n  Sensorgeregelde filtervervangings-
indicatie (voor- en hoofdfilter) voor 
langere filterstandtijden

n  Concurrentieloos stil, door een 
uitgebreid geluiddempingsconcept

n  Made in Germany

n  Extreem robuuste constructie voor 
professioneel gebruik

n  Hoge toepassingsflexibiliteit door 
mobiliteit, eenvoudig ergens 
opstellen waar bescherming nodig is 

n  Luchtvolume tot 2.200 m³/h

n  H14-HEPA-filter met hoge capaciteit 
volgens DIN EN 1822

n  Constante luchtvolumestroom, 
ook bij toenemende filtervervuiling

"Laat u deze installatie (TAC V+*) permanent draaien, 
zal geen mens het voor elkaar krijgen binnen een ruimte een 

aerosolconcentratie met een besmettelijk niveau te veroorzaken!"

Prof. Dr. Christian J. Kähler Universiteit van de 'Bundeswehr München' 
'Institut für Strömungsmechanik und Aerodynamik'

* Opmerking TROTEC

U ziet niets, proeft niets, ruikt niets — en toch vindt 99 % van alle besmettingen plaats in binnenruimten.
De luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie bieden u, uw medewerkers, klanten, opdrachtgevers, patiënten en leerlingen 
een hoge bescherming tegen indirecte besmetting door aerosoldeeltjes. Naast virussen en bacteriën, worden ook de in de longen 
binnendringend en voor de gezondheid schadelijk fijnstof (bijv. door het wegverkeer), evenals pollen veilig uit de ruimtelucht afgescheiden.  
De TAC-ruimteluchtreinigers worden wereldwijd toegepast bij toonaangevende instituten en hun effectiviteit is bevestigd in vele 
wetenschappelijke studies van nationale en internationale onderzoeksinstellingen.

TAC ECO TAC M

TAC BASIC
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n  Filterdecontaminatie voor meer 
veiligheid

n  Filterregeneratie voor meer hygiëne

n  Laagste lang termijn 
onderhoudskosten door 
thermische filterbehandeling

n  Langere filterstandtijden, minder 
vaak filters vervangen

Fraunhofer-Institut 
Onderzoek naar de effectiviteit van 
thermische filterdecontaminatie en  
-regeneratie van H14-HEPA-filters

Universität der Bundeswehr, München 
Kunnen mobiele ruimteluchtreinigers 
het infectiegevaar door aerosolen 
verminderen?

Wetenschappelijke studies  
naar de effectiviteit van de TAC-apparaten

Universität der Bundeswehr, München 
Onderwijs tijdens de 
SARS-CoV-2-pandemie

Universität der Bundeswehr, München 
Onderzoek naar de efficiency van 
ruimteluchtreinigers in een restaurant

Technische Universiteit Delft, NL 
Luchtreiniging is effectiever dan korte 
en intensieve ventilatie met open ramen 
of deuren

Exclusief alleen bij Trotec: HighPerformance voor vier verschillende toepassingen
De TAC XT-airhandlers zijn multifunctionele machines, die tot nu toe ongekende toepassingsbandbreedte en dus zekerheid bij uw 
investering mogelijk maken. Met 18 of 27 kW verwarmingsvermogen, een regelbare luchthoeveelheid tot max. 2.500 m³ en een 
instelbare ruimtetemperatuur tot max. 75 °C, zijn de TAC XT-apparaten uitstekend uitgerust voor professioneel taken: Luchtreiniging 
met een hoge capaciteit en virusfiltering, volautomatische ruimteverwarming met of zonder H14-HEPA-luchtreiniging, thermische 
decontaminatie van ruimten en oppervlakken, evenals professionele thermische ongediertebestrijding.

Universität der Bundeswehr , München 
VIDEO: Wetenschappelijk 
beschermingsconcept voor scholen

Deutsche Physikalische Gesellschaft 
Beschermruiten met aerosol-bescherm-
rand en luchtreinigers met een hoge 
capaciteit verlagen het infectierisico

n  Multifunctionele 4-in-1 apparaten:  
Professionele luchtreiniging,  
ruimteverwarming,  
ongediertebestrijding,  
thermische ruimte- en  
oppervlaktedesinfectie  
in één apparaat

n  Krachtige ruimteverwarmingsapparaten 
met of zonder H14-virusfiltering

De TAC XT 18 en TAC XT 27 verenigen alle functies van de TAC V+ 
en bieden bovendien:

n  De modellen BASIC, ECO, M en V+ 
zijn ook in een tower-uitvoering 
verkrijgbaar 

n  Het design past stijlvol en bescheiden 
in elk interieur

n  Voorinstelbare ruimte- of oppervlakte- 
doeltemperatuur van 0 tot max. 75 °C 
(voor ruimteverwarming, deconta- 
minatie of ongediertebestrijding)

n  Voor thermische ongediertebestrij-
ding, effectief tegen alle mogelijke 
ongedierte in alle ontwikkelings- 
stadia (ei, larve, pop, imago)

n  Flexibel en veelzijdig toepasbaar — 
optimaal voor beurzen, evenementen, 
industrie, horeca en verhuurders

Tower-variant:

Huren of leasen: Ook financieel flexibel blijven
Financiering met ons huur- en lease-aanbod

Huur onze luchtreinigers met een hoge capaciteit per dag, een weekend of voor een langere periode. 
Bovendien bieden wij u ook top-financieringsvoorwaarden in het kader van business-leasing. 
Wij adviseren u graag persoonlijk en berekenen de voor u optimale aanbieding: ++31 103 135250

18 kW 
27 kW

TAC XT 18
TAC XT 27TAC V+
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Horeca

Scholen

Fitnessstudio's

Hotels

Industrie

Voordeel niet in het detail — 
maar in de som van details
Hoge toepassingsflexibiliteit door mobiliteit
Een doorslaggevend voordeel van de TAC ten opzichte van vast opgestelde, grote apparaten 
is de toepassingsflexibiliteit hiervan. Dankzij het verrijdbaar onderstel, is de luchtreiniger 
"plug & play" zowel mobiel als stationair toepasbaar. Want de opstellocaties kunnen vaak 
veranderen en effectieve hygiëneconcepten vragen daarom om een hoge mate aan flexibiliteit. 
De TAC is een echt mobiel apparaat, stabiel als hij staat en desondanks altijd snel en eenvoudig 
daar op te stellen waar hij moet beschermen. Opstellen, verplaatsen in plaats van opbouwen 
en ombouwen.

Hoge toepassingsflexibiliteit door individueel instelbare luchtvolumes
Nog een doorslaggevend voordeel bij de TAC zijn de individueel op het ruimtevolume en 
de gewenste circulatiewaarde instelbare luchtvolumes. Ongeacht bij welke ruimtegrootte of 
toepassingseis, altijd "plug & play" de juiste en altijd constante volumestroom voor een plus 
aan veiligheid.

Grote schone luchtcapaciteit en een hoge druk
Maximaal 2.100 m³/uur virus- en bacterie-gefilterde schone lucht met een hoge uitstoot voor 
optimale luchtcirculatie, luchtstroming en hoge luchtverversing. Een juiste luchtstroming en 
-geleiding zijn een must voor een hoge mate aan veiligheid. Vooral de hoge maximale lucht-
hoeveelheid (boost-modus) is zeer geschikt voor snelle afscheiding (snelle filtratie) in pauzes 
of bij een ruimtewissel.

Volautomatisch bedrijf door individuele programmering
Dankzij de volledig programmeerbare touchdisplay kunnen TAC V+, TAC M en TAC XT individueel 
worden ingesteld op uw werk-, rust- en decontaminatietijden, zodat u zich nergens meer over 
hoeft te bekommeren. Ook boost-intervallen, bijv. voor snelle afscheiding gedurende pauzes, 
kunnen flexibel en naar behoefte worden ingesteld.

 Effectieve filtratie met een hoge capaciteit, met de hoogste volgens 
EN 1822 gecertificeerd HEPA-filterklasse 
 In de TAC V+, TAC M en TAC XT worden speciaal voor Trotec ontwikkelde volledig ingegoten 
H14-HighFlow-filters met metalen lamellen voor hoge temperaturen "Made in Germany" 
met stromingsgeoptimaliseerd hightech-filtermateriaal toegepast. Elk kwaliteitsfilter wordt 
individueel getest en gecertificeerd.

Gebruiksgerelateerde, sensorgeregelde filtervervangingsindicatie
De geïntegreerde filtervervangingsindicatie maakt een maximale gebruiksduur van de 
toegepaste voor- en hoofdfilters met constante filterefficiëntie mogelijk. Zo kunnen voortijdige, 
dure vervangingen en een te lang gebruik met het risico van verminderde efficiëntie worden 
vermeden (niet bij de TAC BASIC). 

Flowmatic-regeling: Constante luchtverversingswaarden op alle capaciteits- 
niveaus, door een constante volumestroom voor meer veiligheid 
De sensorondersteunde FlowMatic-regeling in de TAC V+, TAC M en TAC XT werkt net als de 
cruise-control in uw auto: Ook bij toenemende filtervervuiling door grof stof en fijnstof hoeft u 
zich geen zorgen te maken over een dalende luchthoeveelheid, resp. een onderschrijding van 
de vereiste circulatiewaarden. De systeemcapaciteit wordt voortdurend dynamisch aangepast, 
zodat de eenmaal ingestelde luchtvolumedoelwaarde constant wordt gehouden! Voor meer 
veiligheid, langere filterstandtijden en een duidelijk hogere systeemefficiency.

  Geringe geluidsontwikkeling
 Stilste luchtreiniger met een hoge capaciteit in relatie tot 
luchthoeveelheid / apparaatgrootte.

Robuuste constructie voor professioneel gebruik
 Extreem stevige, stabiele en krasbestendige metalen behuizing.  
Speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen waar veel 
mensen aanwezig zijn, werken, spelen, leren of vieren.  
Optioneel ook tegen manipulatie beveiligd voor scholen, kinder-
dagverblijven, etc.

Lucht is ons belangrijkste levensmiddel. Daarom is effectieve infectiebescherming geen verplichte 
oefening, maar plicht — voor uw klanten, medewerkers, patiënten, gasten, kinderen etc.

Vraag naar onze 
bijzondere voorwaarden 

voor scholen
en dagverblijven

Investeringen die in aanmerking komen 
volgens de financieringsrichtsnoeren 

van de federale staten

Kantoren
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OPMERKING: Het risico van een mogelijke directe druppelinfectie, die over een korte afstand door sterk aanhoesten, niezen of luid praten ontstaat, kunnen ook onze luchtreiniger met een hoge 
capaciteit niet verhinderen. Een optimale bescherming rondom bestaat, naast het gebruik van een luchtreiniger, uit het regelmatig ventileren, voldoende afstand houden t.o.v., personen, mond-
maskers te dragen of beschermwanden van acrylglas met aerosol-beschermrand rondom op te stellen, evenals de handen regelmatig te wassen, resp. te desinfecteren. Alle maatregelen samen 
bieden de meest effectieve bescherming tegen infecties. Houd er ook graag rekening mee dat de CO2-concentratie in de ruimte geen meetgrootheid is voor het infectierisico, want een verband 
tussen de CO2-concentratie en virus-, resp. bacteriebelasting is er niet. Ook bij een lage CO2-concentratie kan er sprake zijn van een infectierisico.

Tower-variant

Cultuur

Detailhandel

Praktijken

Stijlvol optreden — concurrentieloos stil
Alle modellen zijn ook verkrijgbaar in een torenkoffer. Het design past stijlvol en bescheiden 
in elk interieur. Een uitgebreid geluiddempingsconcept en de al geïntegreerde FlowExtender 
Silence+, maken deze variant bij het dagelijks gebruik vrijwel niet meer waarneembaar.

Tower-behuizingsvariant

Aansluiting op ventilatie-installaties

Inzettenten / vaccinatiecentra

Thermische filterdecontaminatie voor meer veiligheid
Net als de airbags in uw auto – ze zijn bijna nooit nodig, maar het is belangrijk dat ze er zijn! 
De betrouwbare en wetenschappelijk bevestigde doding van virussen en bacteriën door hitte 
(15 minuten bij circa 100 °C), biedt een belangrijke meerwaarde voor de hygiëne en veiligheid. 
De thermische filterdecontaminatie is vrij programmeerbaar en gebeurt volautomatisch, bijv. 
een keer per week buiten de werk- of lestijden. De ruimtetemperatuur stijgt door de korte be-
handelingsduur en het geringe energieverbruik (in totaal ca. 1 kW) niet. De effectiviteit van de 
thermische filterdecontaminatie en -regeneratie is onder door andere het 'Fraunhofer-Institut' 
wetenschappelijk bevestigd.

Thermische filterregeneratie voor meer hygiëne
Automatische zelfreiniging van het filter voor een langere filterlevensduur en voor het verhinderen 
van bacteriën, schimmels, biofilm en de hierdoor ontstane geuren. De filterregeneratie gebeurt bij 
circa 100 °C parallel aan de thermische decontaminatie en wordt wetenschappelijk aanbevolen, 
want pas bij temperaturen van ca. 100 °C worden de meeste bacteriën en micro-organismen 
gedood. Voor een langere levensduur, betere filtershygiëne en tegen filtergeur.

Thermische filterbehandeling voor de laagste onderhoudskosten 
 De beide unieke beschermingsfuncties verdienen zich haast als vanzelf terug: Omdat door een 
thermische decontaminatie tegelijk ook de filterstandtijd wordt verhoogd, hoeft minder vaak een 
nieuw HEPA-filter te worden aangeschaft – en door deze besparing profiteert u vrijwel zonder 
kosten van de meerwaarde van thermische decontaminatie, een maximale filterveiligheid en 
filterhygiëne!

Exclusief bij TAC V+ en TAC XT

Ruimteluchtverwarming
Snel, efficiënt en tochtvrij grote ruimten verwarmen — met of zonder H14-HEPA-virusfiltering. 
In tegenstelling tot verwarmingsapparaten met een horizontaal gerichte luchtstroom, leveren 
de verticaal uitblazende TAC-XT-kachels op efficiëntere wijze warme lucht, verticaal gericht. 
De ventilatorcapaciteit, uitblaastemperatuur ruimtetemperatuur en overige parameters kunnen 
comfortabel worden geconfigureerd via het touchdisplay of een externe thermostaat. Ook het 
aansluiten op een textielluchtverdeler of bestaande ventilatiesystemen is mogelijk. 

Thermische desinfectie
Met een tot maximaal 75 °C instelbare oppervlaktedoeltemperatuur, werken beide TAC XT- 
modellen effectief tegen SARS-corona-, influenza- en hepatitisvirussen op oppervlakken, wanden, 
kasten, bedden, tafels, stoelen, etc. — mobiel toepasbaar, milieuvriendelijk, zonder chemicaliën, 
geurloos en vrij van allergene stoffen. De hetelucht-desinfectie gebeurt zonder "witte vlekken", 
zoals bij handmatige reiniging met desinfectiemiddelen in de praktijk vaak voorkomen. 
De ruimten kunnen onmiddellijk na de decontaminatie weer worden gebruikt.

Ongediertebestrijding
Thermische ongediertebestrijding met efficiënt automatisch programma: Opwarmfase met 
stapsgewijze luchtverwarming, effectieve ongediertebestrijdingscyclus met een ruimte-/opper-
vlakte-doeltemperatuur tot maximaal 75 °C, automatische afkoelfase. Zeer effectief tegen elke 
vorm van ongedierte in alle ontwikkelingsstadia (ei, larve, pop, imago)  — zonder gebruik van 
insecticiden. Direct na de ongediertebestrijding zijn de ruimten weer te gebruiken.

Extra functies van TAC XT 18 en TAC XT 27
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HEPA is niet hetzelfde als HEPA — het komt aan op de filterklasse! 
Voor filters voor zwevende stoffen zijn er verschillende normen. 
De belangrijkste is ISO 29463, die is gebaseerd op de filterstan-
daard EN 1822. Alleen H14-HEPA-HighFlow-, resp. ISO45H-filters 
met een hoge capaciteit, die worden gebruik in de TAC, kunnen 
ook de kleinste met virus belaste aerosoldeeltjes (0,1—0,2 µm) uit 
de ruimtelucht filteren en wel tot maximaal 99,995%. Hoerdoor 
hebben H14-filters volgens EN 1822 een 10 keer hogere filter-
capaciteit dan H13-HEPA-filters met 99,95% en zelfs een 1.000 
keer hogere filtercapaciteit dan E11-EPA-filters met slechts 95%, 
die in de meeste luchtreinigers worden toegepast!

FILTER
HIGHFLOW

Filtratie met een hoge capaciteit: 
H14 betekent de hoogste HEPA-filterefficiëntie
De TAC-serie kan virussen "effectief afscheiden"

Waarom moet het een H14-HEPA-filter (EN 1822) zijn?
Lees hierover een uittreksel uit het originele technisch rapport 
over het onderwerp "Toepassing van HEPA-filters in 
ruimteluchttechnische installaties..." van 'Bundesanstalt für 
Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAUA)':

"De HEPA-filters moeten minimaal voldoen aan de klasse H14 
volgens EN ISO 1822-1. Op basis van de beoordeling van het 
blootstellingsgevaar kunnen als er sprake is van bijzondere 
redenen, bijv. bij uitsluitend bacteriële werkzaamheden, 
ook H13-filters in aanmerking komen. Bij dit voorbeeld is een 
H13-filter voldoende, omdat de afscheidingsgraden van H13- en 
H14-filters voor de grootteklasse van bacteriën geen significant 
verschil maken. Significante verschillen van HEPA-filters 
liggen binnen het MPPS-bereik (Most Penetrating Particle 
Size) van de filters en ligt bij ca. 0,1-0,3 µm en dekt m.b.t. 
de grootteklasse de meeste virussen."

LET OP! Filters uit de klassen E10, E11, E12 zijn volgens EN1822 
geen HEPA-filters, hoewel ze in reclames vaak als zodanig worden 
aangeduid. De aanduiding "HEPA" geldt alleen voor de klassen 
H13 en H14, resp. ISO35H en ISO45H.
Let daarom bij de aanschaf altijd op de filtercertificaten die zijn 
goedgekeurd in de EU. Hierin moet de filterstandaard (ISO) of 
de filterklasse (EN) duidelijk zijn benoemd. Wees voorzichtig 
bij andere filternormen of bij beweringen dat ze vergelijkbaar 
zijn met de EN- of ISO-norm. Bovendien moet zijn gedefinieerd 
tot welke luchthoeveelheid deze classificatie van toepassing is. 

Want vaak staat weliswaar 500 m³/uur max. luchthoeveelheid 
op het filter, maar dan staat op de volgende regel vaak H13- 
filtercapaciteit (volgens EN1822) maximaal 280 m³/uur. 
Wordt de ventilator dan op het hoogste niveau van 500 m³/uur 
gebruikt voor het bereiken van de vereiste circulatiewaarden, 
heeft het filter nog slechts de efficiency van de klasse E10 met 
85% of in het beste geval E11 met 95%, een typisch geval van 
gezichtsbedrog. 99,995 %, 99,95 %, 95 %? Het lijkt niet veel, maar 
vooral de 3 posities achter te komma maken het grote verschil 
tussen E10-, E11-, H13- en H14-EPA-filters — tot wel 3.000%!  
Virusbelaste aerosoldeeltjes zijn extreem klein. En virusfilters zijn 
er om "Virussen de filteren".
Daarom filteren de TAC-luchtreinigers niet alleen 100% van 
de grote, middelmatige en kleine, maar vooral 99,995% van 
de kleinste aerosoldeeltjes uit de ruimtelucht, die zelfs FFP2- 
en FFP3-adembeschermmaskers niet uitfilteren. 

De hoogst mogelijke veiligheid is er alleen bij H14-filters 
volgens EN 1822!
In de onderstaande tabel hebben wij de afscheidingscapaciteit 
van de verschillende filterklassen voor u vergeleken.

Vergelijking van de filterklassen: Van 100.000 deeltjes/aerosoldeeltjes van de moeilijkst af te scheiden grootte 
0,1—0,3 µm (MPPS) wordt het volgende aantal niet tegengehouden

Filterstandaard,  
filterklasse * Afscheiding Aantal niet  

afgescheiden deeltjes
Geringere filter- 

capaciteit dan H14 ** Uitleg

E10 / — ≥ 85 % 15.000 van 100.000 deeltjes
3.000 keer ** 

geringer dan H14
Slechts EPA-classificering, 

wordt echter graag 
aangeduid als HEPA

E11 / ISO15E ≥ 95 % 5.000 van 100.000 deeltjes
1.000 keer ** 

geringer dan H14

E12 / ISO25E ≥ 99,5 % 500 van 100.000 deeltjes
100 keer ** 

geringer dan H14

H13 / ISO35H ≥ 99,95 % 50 van 100.000 deeltjes
10 keer ** 

geringer dan H14
Echt HEPA met 

individueel certificaat

H14 / ISO45H ≥ 99,995 % 5 van 100.000 deeltjes Referentie

Echt HEPA 
met indi-
vidueel 

certificaat

Deze hoogste HEPA-filterkwaliteit wordt toegepast in de TAC-serie van TROTEC

  *  Volgens filterstandaard EN1822, 
filterklasse ISO29463

**  VOORBEELD voor het lezen hiervan:  
Een E10-filter heeft een 3.000 keer lagere filter-
capaciteit dan een H14-filter volgens EN 1822.

***  LET OP: Op elk volgens EN- of ISO-norm gecertificeerd HEPA-filter moeten de keuringsnorm 
(filterklasse), filterefficiëntie en max. luchthoeveelheid zijn opgegeven. Daarnaast moet elk 
filter worden geleverd met een individueel certificaat dat de individuele keuring van het 
betreffende filter met een stempel en een persoonlijke handtekening bevestigt. Alle antwoorden 
op vragen over het onderwerp filters, filterkwaliteit en capaciteitsverschillen vindt u bij  
nl.trotec.com/filter-know-how

***

***
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Exclusief in de TAC V+ en TAC XT:  
Thermische decontaminatie en filterregeneratie

Effectieve virus- en bacteriefiltering met de hoogste HEPA-filterklasse
Tijdens de luchtreiniging worden virussen en bacteriën in het H14-HighFlow-filter (EN 1822) gebonden.

100 % hygiënisch, veilig & 
 lange levensduur

Het H14-HighFlow-filter is na de 
decontaminatie en regeneratie weer 

vrij van infectieuze virussen en bacteriën! 

Filterregeneratie  
Voor optimale filterhygiëne en filterlevensduur 

De thermische regeneratie verlengt de 
filterlevensduur en voorkomt het ontstaan van 
bacteriën, schimmels, biofilm en filtergeuren.

Thermische decontaminatie  
De airbag voor uw veiligheid 

Het H14-HighFlow-filter wordt in de TAC V+ en TAC XT automatisch 
tot circa 100 °C verhit, want pas bij temperaturen van ca. 100 °C 

worden virussen, bacteriën en micro-organismen in het filter vernietigd.

Doding van virussen / bacteriën
Om te zorgen dat uitgefilterde 

micro-organismen inactief worden gemaakt, 
hebben de TAC V+ en TAC XT een 

decontaminatie- en regeneratiemodus.

4

ca. 100 °C ca. 100 °C

TAC V+ en TAC XT bieden, waarvoor toonaangevende wetenschappers pleiten: 
"Om te zorgen dat de ruimteluchtreiniger ook bij continubedrijf altijd hygiënisch onbedenkelijk blijft, moet het H14-filter (EN 1822) ca. 15 minuten, in 
de regel eenmaal per week, tot circa 100 °C filtertemperatuur worden verwarmd. Dit gebeurt vrij instelbaar en volautomatisch, bijv. 's nachts, buiten 
kantoor- of lestijden. Door het verhitten tot circa 100 °C worden de micro-organismen in het filter vernietigd en de ontwikkeling en het ontstaan van 
bacteriën, biofilm en schimmels zonder chemische toevoegingen die schadelijk zijn voor de gezondheid of UV-C-straling bestreden", zegt Prof. Kähler 
van de 'Universität der Bundeswehr München'. TAC V+ en TAC XT voldoen met hun automatische thermische decontaminatie aan deze eis – dat wordt 
ook door het Fraunhofer-Institut bevestigd.

De voordelen van deze exclusieve decontaminatie- en regeneratietechniek van TROTEC:

n  De thermische filterdecontaminatie is vrij programmeerbaar en gebeurt 
volautomatisch, bijv. 's nachts, afhankelijk van de gebruiksduur, 
regelmatig een keer per week buiten de werk- en lestijden.  
De ruimtetemperatuur stijgt door de korte behandelingsduur en het 
geringe energieverbruik niet.

n  De filterregeneratie is een soort zelfreinigingsfunctie en zorgt voor een 
gelijkblijvende hoge effectiviteit van het speciale virusfilter.

n  De thermische regeneratiecyclus zorgt voor verdamping van het 
vloeistofaandeel van de aerosoldeeltjes en bestrijdt het ontstaan van 
bacteriën, biofilm en filtergeur.

n  De levensduur van het filter wordt door de regeneratiefunctie verlengd, 
waardoor kortere onderhoudsintervallen en lagere bedrijfskosten 
ontstaan in vergelijking met luchtreinigers zonder thermische 
filterregeneratie.

n  Pas bij temperaturen van circa 100 °C kunnen bacteriën en schim-
mels veilig worden gedood. Het is niet voor niets dat bij kiemen in het 
drinkwater het water vóór gebruik minimaal 3 - 5 minuten moet worden 
gekookt, dus tot ca. 100 °C moet worden verhit.  
Hierdoor bieden de thermische decontaminatie en filterregeneratie bij 
ca. 100 °C meer veiligheid, hygiëne en een langere filterlevensduur. 

De thermische 
decontaminatie in 
een video: 

Afgescheiden micro-organismen worden thermisch vernietigd in het filter. De exclusieve meerwaarde aan veiligheid en hygiëne.

Fraunhofer IBPControle van de 
effectiviteit van de thermische filter-
decontaminatie en -regeneratie van 
H14-HEPA-filters

TAC V+ H14
Thermodekon

Virusvrije
schone lucht

WETENSCHAPPELIJK
BEVESTIGD DOOR HET

FRAUNHOFER-INSTITUT
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© TROTEC

Infectiebescherming: Berekening van luchtverversings-, resp. circulatiewaarden* voor TAC V+ en TAC M

Max. luchtvolumestroom voor de betreffende filterklasse:

met seriematig ingebouwd HighFlow-H14-HEPA-filter H14 tot 1.200 m³/uur H13 tot 2.100 m³/uur

Volgens DIN EN 1822 gecertificeerde 
filterefficiëntieklasse

Toepassingsgebieden Circulatiewaarde* / aantal luchtverversingen (min.) Filterklasse H14 Filterklasse H13

Vergaderruimten, kantoren, bedrijfsruimten, 
scholen, kinderdagverblijven, restaurants, salons, 
werkplaatsen, fitness-studio's, koorrepetitieruimten…

Circulatiewaarde* van min. 6 keer per uur.  
Bij een hoge personendichtheid of activiteit wordt min. 
een circulatiewaarde* van 8 keer aanbevolen.

200 m3 ** 350 m3 ***

Therapieruimten, gymnastiekruimten, bars, 
discotheken, feesttenten, callcenters...

Circulatiewaarde* van min. 8 keer per uur.  
Bij een hoge personendichtheid of activiteit wordt min. 
een circulatiewaarde* van 8 tot 10 keer aanbevolen.

150 m3 ** 260 m3 ***

Ziekenhuiszalen, praktijken, wachtkamers...
Circulatiewaarde* van min. 12 keer per uur.  
Bij een hoge personendichtheid of activiteit wordt min. 
een circulatiewaarde* van 12 tot 15 keer aanbevolen.

100 m3 ** 175 m3 **

* Luchtverversing is een gevestigd begrip in de ventilatietechniek, dat echter tot misverstanden kan leiden, omdat de technische en algemeen gebruikte betekenis niet overeenkomen. De luchtverversing in de 
eenheid (1/uur) geeft het aantal keren dat het ruimtevolume per uur wordt ververst met gefilterde of vers lucht. Dit getal komt bij verdringingsventilatie (bijv. luchtpomp) exact overeen met een veelvoud van 
het ruimtevolume. Bij mengventilatie (ruimteluchtreinigers, open ramen, luchtbehandelingsinstallatie) is dit echter niet het geval, omdat deels al gefilterde lucht/ververste lucht opnieuw wordt gefilterd/ververst. 
Dit betekent voor de virusbelasting in de ruimte dat ruimteluchtreinigers, vrije ventilatie en ruimteluchttechnische installaties geen volledige virusvrije lucht in de ruimte kunnen leveren, als geïnfecteerde personen 
in de ruimte doorlopend virussen uitademen. Echter hoe hoger de luchtverversing, des te lager de virusconcentratie. Hierdoor neemt het infectierisico met een toenemende luchtverversing af. Bij eenzelfde virusvrij 
luchtvolume speelt het geen rol of de virussen door ruimteluchtreinigers worden afgescheiden (luchtcirculatie, circulatiewaarde) of via ramen of ruimteluchttechnische installaties uit de ruimte worden afgevoerd 
(luchtverversing, luchtverversingswaarde). Ruimteluchtreinigers hebben echter het doorslaggevende voordeel dat ze energetisch voordeliger zijn en onafhankelijk van de wind-/temperatuuromstandigheden of 
de raamgrootte zorgen voor een gelijkblijvende luchtverversing. Deze gegevens gelden niet voor ruimten waarvan het volume in relatie tot het aantal personen uitzonderlijk groot is, bijv. kerken, beurshallen, etc.

** Bij actief gebruik en een hoge personendichtheid kunnen deze waarden afwijken. De hier vermelde gegevens zijn gebaseerd op wetenschappelijke aanbevelingen op basis van de huidige infectiesituatie. Voor 
uw specifieke ruimtesituatie zijn wellicht hogere of zelfs lagers luchtverversingswaarden noodzakelijk in het kader van uw individuele hygiëneconcept. Wij adviseren u graag.

*** Voor een veilige afscheiding van virussen en bacteriën adviseren wij bij ruimten met een hoge personendichtheid de luchtreinigers TAC V+ en TAC M met de seriefilters in de H14-fitertrap principieel te gebruiken 
met maximaal 1.200 m³/uur. Alleen bij expliciete vrijgave in specifieke hygiëneconcepten of voor een snelle afscheiding (snelle filtering) gedurende pauzes, kan het gebruik van de H13-filtertrappen tot maximaal 
2.100 m³/uur worden gebruikt.

Maximale ruimtegrootte in m3

Hoe beter de optimale luchtgeleiding, des te groter de ruimte- 
inhoud en des te hoger de luchtcirculatie en dus de circulatiewaarde, 
des te geringer is de concentratie van aerosolen in de ruimtelucht 
en dus ook het hiermee gepaard gaande infectierisico. 
Het aantal keren circuleren, resp. het virusvrije schone luchtvolume 
bepaalt hierbij tevens het "Veiligheidsniveau" in de ruimte. 
Want zelfs bij hoge circulatiewaarden kan nooit volledig virusvrije 

ruimtelucht worden gerealiseerd als er geïnfecteerde personen 
aanwezig zijn, maar slechts een mengsel van gefilterde lucht en 
doorlopend door het ademen afgegeven virusbelaste aerosolen. 
Daarom geldt: Hoe hoger de circulatiewaarde, resp. hoe meer 
gefilterde lucht per persoon, des te sneller en meer wordt de 
virusconcentratie in de ruimtelucht verdund. Dit resulteert in 
een afnemend risico op indirecte infecties.

Schone, gezondere lucht: meer bescherming tegen een indirecte infectie

Extra veiligheid: De TAC-serie heeft "De power voor het snel verdunnen van de ruimtelucht"

Hoge schone luchtcapaciteit: Veel capaciteit voor effectieve luchtreiniging

Tijd is de meest belangrijke factor voor vermindering van het 
indirecte infectierisico. En wel de kortst mogelijke tijd voor een 
snelle en effectieve verdunning van de infectieuze aerosolwolken 
op de plek waar ze ontstaan, bijv. door een "Superspreader". 
Hiervoor zijn hoge volumes schone lucht en een hoge uitstoot 
nodig voor het opbouwen van een geoptimaliseerde stromings-
geometrie. Want de toegevoerde virusvrije luchthoeveelheid is 
doorslaggevend bij het voorkomen van infecties. Dit hebben 
de TAC-luchtreinigers allemaal: Met een groot volume schone 
lucht, een optimale stromingsgeometrie en meer dan genoeg 

uitstoot, wordt een circulatiestroming in de ruimte opgebouwd, 
die zorgt dat de virusconcentratie in de ruimtelucht eerst wordt 
verdund met gereinigde lucht en daarna effectief wordt gefilterd. 
Alleen voldoende hoge circulatiewaarden, resp. virusvrije luchtvolumes 
verminderen het infectierisico, dit is wetenschappelijk onderbouwd. 
Bij een effectieve bestrijding van infectierisico's door aerosolen, 
is er geen andere route dan hoge circulatiewaarden (minimaal 6 
keer het ruimtevolume) en dus grote schone luchthoeveelheden — 
ondanks de beloften van andere aanbieders, die "Enkele tot 3-vou-
dige luchtverversingswaarden" per uur als voldoende aanprijzen. 

Zo verloopt het luchtreinigingsproces 

De met virussen belaste ruimtelucht wordt verdund met 
virusvrije lucht en door een soort "Luchtcirculatie-effect" naar 
de vloer gedwongen. De TAC-luchtreiniger zuigt de belaste 
lucht dicht bij de vloer aan met een groot volume. De schone, 
virusgefilterde schone lucht wordt naar boven gericht weer 
afgegeven in de ruimte. 

Door deze luchtcirculatie blijft de ademlucht vooral op hoofd-
hoogte continu schoner dan zonder filtering. De gefilterde 
uitblaaslucht is hierbij niet alleen vrij van virussen, maar ook 
vrij van pollen en in de longen binnendringend, voor de 
gezondheid schadelijk fijnstof, dat telkens weer bij het 
ventileren van buitenaf in de ruimte komt.
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TACTAC

Opstelling in een wachtkamer van een praktijk Opstelling in een vergaderruimte

TAC

TAC

10
 m

10 m

Opstelling in een restaurant of kantine

Hoge schone luchtcapaciteit: Veel capaciteit voor effectieve luchtreiniging
Compromisloos flexibel en overal direct te inzetbaar

Mobiele of stationaire infectiebescherming: Schone lucht op de plek waar het nodig is 

Alleen voldoende hoge circulatiewaarden, resp. hoeveelheden schone lucht per persoon en een correcte plaatsing van de 
apparaten m.b.t. de luchtstroming en -geleiding, waarborgen voldoende bescherming tegen een indirect infectierisico. 

De luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de mobiele TAC-serie 
zijn uitgerust met rollen en een duwgreep. Hierdoor kunnen ze 
overal worden geplaatst en gebruikt waar ze op dat moment nodig 
zijn. De randvoorwaarden kunnen continu wijzigen en effectieve 
hygiëneconcepten vereisen een hoge mate aan flexibiliteit bij 
de dagelijkse implementatie. Moeten bijvoorbeeld klaslokalen, 
kantoren, studio's of andere ruimten worden gewisseld, kunnen 
de TAC-luchtreinigers snel worden verplaatst, resp. compleet in 
andere ruimten worden opgeslagen. Met slechts één persoon en 
zonder extra installatiewerk. Naar wens kan bovendien de uitblaas-
hoogte flexibel worden ingesteld met FlowExtender-hulpstukken. 
Nog een voorbeeld: Bij schoolfeesten, theatergroepen, verenigings- en 
bedrijfsfeesten of andere evenementen is in verband met 
de grotere ruimten en het hoge aantal mensen tijdelijk een 
hoger volume aan schone lucht nodig voor het waarborgen van 
de luchtverversing. Met de mobiele TAC-luchtreinigers in een 
uitvoering met verrijdbaar onderstel is dit geen probleem, omdat 
ze in een willekeurig aantal en op willekeurige locaties flexibel 
kunnen worden gepositioneerd. 

Afmetingen en gewicht zijn belangrijke criteria
Opstellen, verplaatsen in plaats van opbouwen en ombouwen. 
Grootte, conventionele stationaire apparaten hebben in vergelijking 
met de TAC-apparaten meestal een aanzienlijk nadeel: Zijn ze 
eenmaal op de gebruikslocatie opgesteld, staan ze daar en kunnen 
ze lastig weer ergens anders worden geplaatst – vooral vast 
opgestelde stationaire apparaten met een gewicht van 200 kg of 
meer. Al het leveren met een laadlift wordt al een organisatorische 
uitdaging. Nog afgezien van het feit dat dergelijke zwaargewichten 
slechts met grote krachtsinspanningen en meerdere personen door 
deuren met de gebruikelijke bouwrichtmaten hun weg vinden en 
vanwege hun afmetingen vaak niet in de lift passen.

Moet het desondanks toch stationair?
Dan is onze stationaire TAC-variant de juiste keuze. Ook hierbij 
zijn afmetingen en gewicht belangrijke criteria! 50% kleiner, 50% 
lichter, 100% stijlvoller en desondanks robuuster dan modellen 
van de concurrent, is deze uitvoering door de geïntegreerde 
meubelrollen veel eenvoudiger te bewegen, dan andere stationaire 
luchtreinigers. Dankzij het uitgebreide geluidsisolatieconcept zijn 
de TAC-luchtreinigers bovendien ongeëvenaard stil.

De luchtreiniger met een hoge capaciteit van Trotec zijn slimmer 
ontworpen en "plug & play", overal inzetbaar waar ze op dat 
moment nodig zijn. 
De extreem robuuste, stabiele en krasbestendige metalen behuizing 
is speciaal ontworpen voor gebruik in omgevingen waar veel 
mensen aanwezig zijn, werken, spelen, leren, shoppen of vieren. 
Flexibel, mobiel en modulair zijn altijd net zoveel TAC-luchtreinigers 
inzetbaar, als in het hygiëneconcept is vereist. Variabel aangepast 
aan bezettingsgraad, veiligheidsniveau, ruimtegrootte en 
-geometrie. De hoge mobiliteit van de TAC is een doorslaggevend 
voordeel ten opzichte van vaste, grote staande apparaten. 
Ook ideaal voor beursorganisatoren, dienstverleners bij 
evenementen, in de horeca of voor verhuurders.

195 kg 177 kg73-90 kg

1,3 m

2,0 m

2,3 m

1,1 m

1,6 m

TAC-modellen Modellen van 
concurrenten

De luchtreinigers met een hoge capaciteit uit de TAC-serie zijn duidelijk kleiner 
en mobieler dan apparaten van de concurrent — bij vergelijkbare prestaties.

195 kg 177 kg73-90 kg

1,1 m

1,3 m

2,0 m

2,3 m

1,8 m

2,1 m

Flexibele uitblaashoogten Modellen van 
concurrenten

De FlowExtender Silence+ elementen kunnen onder de uitblaastoren worden gemon-
teerd, voor een hogere uitblaaspositie en/of een extra geluiddemping met enkele dB's.

Makkelijk door de deur Trappen geen probleem
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1]  Uit veiligheids- en hygiëne-overwegingen, evenals voor een aanzienlijke 
verlenging van de HEPA-filterlevensduur, adviseren wij echter altijd de 
TAC V+ met thermische decontaminatie en filterregeneratie.

2]  In stoffige omgevingen zijn kortere filtervervangingsintervallen mogelijk.

3]  In verband met de ontbrekende sensorondersteunde filtervervangingsindicatie, 
adviseren wij het filter uit veiligheidsoverwegingen elke 6 maanden te vervangen.

4]  Bij een 5-daagse werkweek, met elk 8 uur werktijd en 900 m3 /uur luchtvolume
5] Bij een geluidsdrukniveau volgens ISO 11203 in dB(A)
6] Afhankelijk van de configuratie (geluiddempende kappen, FlowExtender)

12

TAC V+, TAC M, TAC ECO, TAC BASIC: Vergelijking van technische gegevens

Eigenschappen TAC V+ TAC M1] TAC    
ECO1]

TAC    
BASIC1]

Voorfilter F7 (EN 779:2002), ePM10 85 % (ISO 16890) G4 Z-Line (EN 779:2002)

Filter voor zwevende stoffen

TROTEC HEPA-H14-HighFlow-filter Heat Resistant, EN 1822  
Volledig ingegoten H14-HighFlow-filters met metalen lamellen voor hoge temperaturen 

"Made in Germany". 
Elk filter wordt individueel getest en gecertificeerd.

TROTEC HEPA-H14, EN 1822 
(Standard-Minipleat)  

Elk filter wordt individueel 
getest en gecertificeerd.

Max. luchtvolume  
in filterklasse (ca.) FILTER

HIGHFLOW HighFlow-H14-HEPA-filter:
H14 ≤ 1.200 m3/uur
H13 ≤ 2.100 m3/uur

H14-HEPA-filter: 
H14 ≤ 1.000 m3/uur
H13 ≤ 1.600 m3/uur

Flowmatic-regeling
Constante schone luchtvolumestroom , constante circulatiewaarden  
bij alle luchtvolumestroomniveaus, ook bij toenemende filtervervuiling.  

Luchtvolume in m3/uur instelbaar.
—

Indicatie filtervervanging Gebruiksgerelateerde, sensorgestuurde filtervervangingsindicatie voor zowel voorfilter (F7 / G4) als HEPA-filter.  
De filterstandtijden kunnen hierdoor worden verlengd. —

Vervangingsinterval HEPA-filter
ca. 2-4 jaar  

(afhankelijk van de toepassing2] en bij regelmatige thermi-
sche decontaminatie)

ca. 1-3 jaar  
(afhankelijk van 
de toepassing2])

ca. 1-2 jaar 
(afhankelijk van 
de toepassing2])

max. 
1-2 jaar 3]

Veiligheid en filterhygiëne:  
Thermische decontaminatie en 
-reconditionering van het filter bij 
ca. 100°C. 
15 min. opwarmfase /  
15 min. decon-fase (tot. 30 min.)

Tijdstip vrij programmeerbaar, het thermische 
decontaminatieproces gebeurt volautomatisch, doorgaans 

een keer per week 's nachts, resp. buiten 
kantoor- of lestijden.  

De thermische decontaminatie kan indien nodig tijdelijk, 
evenals permanent worden uitgeschakeld. 

In verband met de korte behandelingsduur (15 min.), evenals 
het geringe energieverbruik (in totaal ca. 1,0 kWh per 

cyclus), stijgt de ruimtetemperatuur door de thermische 
decontaminatie niet.

Geen thermische decontami-
natie en reconditionering van 

het filter

Geen thermische decontami-
natie en reconditionering van 

het filter

Netaansluiting /  
gem. opgenomen vermogen

220–240 V 50 / 60 Hz  
0,15 kW4] 

1,25 kW (kortstondige piekbelasting, bijv. een keer per week 
tijdens de thermische decontaminatie)

220–240 V 50 / 60 Hz 
0,15 kW4]

220–240 V 50 / 60 Hz 
0,15 kW4]

Voorbeeld van  
gem. totaal energieverbruik 
(bij 900 m3/uur luchtvolume)

Zonder thermische decontaminatie ca. 1,2 kWh per dag / 
ca. 24  kWh per maand4]

Met thermische decontaminatie ca. 1,4 kWh per dag / ca. 
28 kWh per maand4] 

bij een keer per week thermische decontaminatie

ca. 1,2 kWh per dag /  
ca. 24 kWh per maand4]

ca. 1,2 kWh per dag /  
ca. 24 kWh per maand4]

Bedieningspaneel
Programmeerbaar, via USB updatebaar touchdisplay 

met PIN-beveiligde vergrendelingsfunctie
Handbedieningspaneel 
(6-standenschakelaar)

Gewicht mobiele behuizing 89 kg (incl. filter) 86 kg (incl. filter) 83 kg  
(incl. filter) —

Gewicht stationaire behuizing 85 kg (incl. filter) 81 kg (incl. filter) 78 kg  
(incl. filter)

73 kg  
(incl. filter)

Geluidsdrukniveau (ca.)5] 6] 29 dB - 50 dB 29 - 50 dB 31 - 50 dB

Geluidsdrukniveau 
bij 1.050 m³/uur (ca.)5] 6] 33 dB 33 dB 33 dB

Afmetingen mobiele behuizing 
(l x b x h) 
met wielen en handgreep:

690 x 630 x 1.300 mm - 2.300 mm6)
690 x 630 x 
1.130 mm - 
2.300 mm6)

—
 Breedte met optionele geluiddempende kappen: 770 mm —

Afmetingen tower geval 
(l x b x h)

506 x 523 x 1.100 mm - 2.300 mm6)

Breedte met optionele geluiddempende kappen: 770 mm

Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F

Optionele accessoires
Geluiddempende kappen, FlowExtender Silence+, Flow-Stop-plaat, beveiliging tegen manipulatie, 

actief kool-combinatiefilter, grofstof-voorfilter, Voorfiltervlies voor luchtinlaat en luchtuitlaat

Speciale uitvoeringen Aanwezigheidsdetectie, opstelvoeten —



Optionele accessoires en uitrustingselementen

Alle functies comfortabel instelbaar 
via het touchdisplay

Afmetingen (incl. wielen en handgreep)
TAC V+,  
TAC M,  
TAC ECO:

TAC V+ en TAC M
Digitaal updatebaar touchdisplay

TAC ECO / TAC BASIC

n Luchtvolumestroom in m3/uur  
n Bedrijfsmodus
n Displayblokkering met 
   PIN-beveiliging 
n Uitblaastemperatuur 
n Timerbedrijf
n Individueel booster-programma 
n  Stille functie
n Weekschakelklok 
n Bedrijfsurenteller 
n Filter-/service-status 
n Taalkeuze DE / EN / FR
n Updatebaar via USB

Optionele Flow-Stop-plaat, 
bijv. bij wandopstelling

De luchtreinigers met een hoge capaciteit 
TAC V+ en TAC-M bieden een intuïtief, 
comfortabel en via USB updatebaar 
touchdisplay.  
Via de overzichtelijke menu's kunnen de 
volgende functies worden ingesteld:

Handbedieningspaneel TAC ECO

n Aan- / uitschakelaar
n 6 luchtvolumeniveaus
n  Stille functie
n  Controlelampjes voor voorfilter en 

HEPA-filter

Bedieningspaneel TAC ECO:
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FlowExtender Silence+: Extra geluiddemper ca. 3 dB.
Afstandsframe (50 cm) voor variabele verhoging 
van de uitblaashoogte

Nog stiller met optionele 
geluiddempende kappen

n  Aan- / uit-schakelaar
n  6 luchtvolumeniveaus
n  Stille functie

Bedieningspaneel TAC BASIC:

Afmetingen tower variant  
TAC M, TAC ECO, TAC BASIC:

Afmetingen tower-variant  
TAC V+,

Mobiele  
uitvoering

Tower-  
uitvoering

Kleurvarianten

RVS voor  
hygiënezones Basaltgrijs Brons Wit Geel

TAC V+ / TAC M TAC ECO / TAC BASIC

Basaltgrijs

Verkrijgbaar in een mobiele en tower-variant

1,30 m
1,60 m

1,80 m
2,10 m

2,30 m2,30 m

Kleur

Beveiliging tegen manipulatie 
tegen onbevoegd bedienen

Exclusief bij de 
TAC V+:

n  Thermische 
decontaminatie 

n  Filterregeneratie 
(beiden individueel 
of volautomatisch 
instelbaar)

Alleen TAC V+

1.100  
mm

506 mm 523 mm

1.270 mm

506 mm 523 mm

1.300 mm

690 mm 630 mm

1.130 mm
(alleen 

TAC ECO)



Optionele accessoires en uitrustingselementen

Alle functies comfortabel instelbaar via het touchdisplay

Afmetingen (incl. wielen en handgreep)

TAC XT Multi-Airhandler

Digitaal updatebaar touchdisplay

n Temperatuur
n Temperatuurhoudtijd
n Luchtvolumestroom in m3/uur  
n Bedrijfsmodus
n Displayblokkering met PIN-beveiliging 
n Uitblaastemperatuur 
n Timerbedrijf 
n Weekschakelklok 
n Bedrijfsurenteller

Optionele Flow-Stop-plaat, bijv. bij 
wandopstelling

n Filter-/service-status 
n Taalkeuze DE / EN / FR 
n Updatebaar via USB

n Thermische decontaminatie 

n  Filterregeneratie 
(beiden individueel of 
volautomatisch instelbaar)

De TAC-XT Multi-Airhandlers bieden een intuïtief, comfortabel en via USB 
updatebaar touchdisplay. Via de overzichtelijke menu's kunnen de volgende 
functies worden ingesteld:

RVS voor  
hygiënezones

Geel

Kleurvarianten

Slangaansluiting-opzetkap | 
voor gebruik met een HEPA-filter

Hygrostaat HG 125

DualDecon-uitblaastoren  
(voor slangaansluiting eenvoudig omkeren) 

Maximale toepassingsflexibiliteit

De DualHeat-uitblaastoren met slangaansluiting

De DualHeat- maakt een dubbele verwarmingstoepassing mogelijk. Enerzijds 
voor thermische behandeling met een gelijkmatige 360° warmteverdeling 
direct in de ruimte en anderzijds via een aansluiting op een bestaand 
ventilatiesysteem of een slangverdeler. Hiervoor is de DualHeat-uitblaas-
toren (5) al voorzien van een slangaansluiting, die zich aan de onderzijde 
bevindt. Indien nodig kan de uitblaastoren eenvoudig worden omgekeerd 
en weer in de TAC XT worden geplaatst. Daarna is de aansluitzijde met 
een slangaansluiting van Ø 300 mm beschikbaar.

De omkeermogelijkheid van de DualHeat-uitblaastoren, biedt elke gebruiker 
maximale flexibiliteit als bij de toepassing geen HEPA-luchtfiltering nodig 
is. Bij toepassing met HEPA-filter moet de slangaansluiting-opzetkap 
worden gebruikt.

DualHeat uitblaastoren voor 
gelijkmatige warmelucht-
verdeling

Omgekeerde De Dual-
Heat-uitblaastoren voor 
slangaansluiting

Seriematige uitblaastoren 
voor gelijkmatige warme-
luchtverdeling

2,30 m

1,30 m

FlowExtender Silence+:
 Extra geluiddemper ca. 3 dB.
Afstandsframe (50 cm) voor 
variabele verhoging van de 
uitblaashoogte
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1.300 
mm

690 mm 630 mm

Maximale aansluitvariatie

Aansluitstekker: 
TAC XT 18:  2 x CEE 16 A (9 kW)

TAC XT 27:   1 x CEE 32 A (18 kW),  
1 x CEE 16 A (9 kW)

1,80 m



Optionele accessoires en uitrustingselementen
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TAC luchtreinigers met een hoge capaciteit in één overzicht:  
Toepassingsmogelijkheden en uitrustingsverschillen

Trotec luchtreinigers met een hoge capaciteit 
met HEPA-H14-geschiktheid volgens EN 1822 
(voldoet aan ISO 45 H volgens ISO 29463)

TAC XT TAC V+ TAC M TAC ECO TAC BASIC

Gebruik voor H14-HEPA-luchtreiniging met een hoge capaciteit volgens EN 1822 4 4 4 4 4

Integrale geluiddemper 4 4 4 4 4

Stationaire standaarduitvoering — 4 4 4 4

Mobiele uitvoering met verrijdbaar onderstel 4 4 4 4 —

Gebruiksgerelateerde filtervervangingsindicatie voor het voor- en HEPA-filter 4 4 4 4 —

Flowmatic-volumestroomregeling 4 4 4 — —

Programmeerbaar, via USB updatebaar touchdisplay 4 4 4 — —

Thermische filterdecontaminatie en filterregeneratie 4 4 — — —

Gebruik voor ruimteverwarming, tentverwarming (verwarmingsvermogen 18/27 kW) 4 — — — —

Gebruik voor thermische decontaminatie van ruimten en objecten 4 — — — —

Gebruik voor thermische ongediertebestrijding 4 — — — —

TAC XT 18, TAC XT 27: Vergelijking van technische gegevens

Eigenschappen TAC XT 18 TAC XT 27
Verwarmingsvermogen 18 kW 27 kW

Aansluitstekker 2 x CEE 16 A (9 kW) CEE 32 A (18 kW), CEE 16 A (9 kW)

Netaansluiting 2 x 380–480 V 50 / 60 Hz 2 x 380–480 V 50 / 60 Hz

Gewicht Zonder HEPA-filter: 94 kg     met HEPA-filter: 104 kg Zonder HEPA-filter: 99 kg     met HEPA-filter: 109 kg

Voorfilter Serie: G4 Z-Line (EN 779:2002)              Optioneel: F7 (EN 779:2002), ePM10 85 % (ISO 16890)

Filter voor zwevende stoffen 
(optioneel)

TROTEC HEPA-H14-HighFlow-filter Heat Resistant, EN 1822  
Volledig ingegoten H14-HighFlow-filters met metalen lamellen voor hoge temperaturen "Made in Germany".  

Elk filter wordt individueel getest en gecertificeerd.

Max. luchtvolume

                                                    Serie:              zonder Filter voor zwevende stoffen    2.500 m3/h

FILTER
HIGHFLOW Optioneel:       HighFlow-H14-HEPA-filter:                    H14 ≤ 1.200 m3/uur H13 ≤ 2.100 m3/uur

Flowmatic-regeling Constante schone luchtvolumestroom, constante circulatiewaarden  
bij alle luchtvolumestroomniveaus, ook bij toenemende filtervervuiling. Luchtvolumeniveaus instelbaar.

Indicatie filtervervanging Gebruiksgerelateerde, sensorgestuurde filtervervangingsindicatie voor voorfilter (F7 / G4) en HEPA-filter.  
De filterstandtijden kunnen hierdoor worden verlengd. 

Vervangingsinterval HEPA-filter ca. 2-3 jaar (afhankelijk van de toepassing1] en bij regelmatige thermische decontaminatie)

Veiligheid en filterhygiëne:  
Thermische decontaminatie en 
-reconditionering van het filter bij 
ca. 100°C. 
15 min. opwarmfase /  
15 min. decon-fase (tot. 30 min.)

Tijdstip vrij programmeerbaar, het thermische decontaminatieproces gebeurt volautomatisch, doorgaans een keer per week 's 
nachts, resp. buiten kantoor- of lestijden. De thermische decontaminatie kan indien nodig tijdelijk, evenals permanent worden 
uitgeschakeld. In verband met de korte behandelingsduur (15 min.), evenals het geringe energieverbruik (in totaal ca. 1,0 kWh 

per cyclus), stijgt de ruimtetemperatuur door de thermische decontaminatie niet.

Bedieningspaneel Programmeerbaar, via USB updatebaar touchdisplay met PIN-beveiligde vergrendelingsfunctie

Geluidsdrukniveau (ca.)2] 3] HighFlow-filter: 35 dB tot 59 dB

Afmetingen (l x b x h) Met wielen en handgreep: 690 mm x 630 mm x 1.300 mm tot 2.300 mm3]

Optionele accessoires
FlowExtender Silence+, Flow-Stop-plaat, DualHeat-uitblaastoren,  

slangaansluiting-opzetkap, hygrostaat HG 125, adapter CEE 32A/CEE 16A met zekering

Speciale uitvoeringen Aanwezigheidsdetectie, RVS-uitvoering voor hygiënezones

1]   In stoffige omgevingen kunnen kortere filtervervangingsintervallen mogelijk zijn 3]   Afhankelijk van configuratie (FlowExtender)
2]   Bij een geluidsdrukniveau volgens ISO 11203 in dB(A)



Schone, goede lucht, 
voor een veilig 
comfortklimaat

AirgoClean® One: de compacte design-H14-luchtreiniger

TESTWINNAAR

VERGELIJKENDE TEST
VAN DE UNIVERSITEIT

VAN DE 
“BUNDESWEHR MÜNCHEN“

 
 

Zorgen voor luchtkuuroorden: voor kleinere bedrijven, kantoren praktijken of exclusieve privéruimten. 
Plaatsen waar men zich veilig voelt, omdat geen gevaar dreigt uit de lucht. Want nog nooit was "goede lucht" zo waardevol als nu.

Een goede naam: AirgoClean® is de Trotec merknaam voor 
professionele luchtreiniging in de betere ambiance. En hier is 
de AirgoClean® One onze nummer 1 en de eerste aanbeveling 
voor professional virusfiltering en effectief schoonhouden van de 
lucht in vergaderruimten, wachtkamers, praktijken van artsen en 
dierenartsen, kantoren of bij u thuis.

Design voor hogere eisen
Dankzij het klassiek stijlvolle design, past de luchtreiniger 
elegant in kleinere winkels en in elke woon- of kantooromgeving. 
Hoogwaardige materialen en afwerkingskwaliteit maken het 
verschil met kunststof “Made in China”-modellen. 

Als veiligheid voor u op de eerste plaats staat
Bij de AirgoClean® One gaat het om een volgens de hoogste kwa-
liteitsmaatstaven in Duitsland ontwikkelde en geproduceerde lucht-
reinigers met een hoge capaciteit uit originele Trotec-productie, 
die zonder uitzonderingen efficiënte merkonderdelen uit de 
nieuwste technische generatie van toonaangevende fabrikanten 
bevatten. Elk ingebouwde kwaliteitsfilter wordt in Duitsland 
geproduceerd, individueel getest en gecertificeerd. De effectiviteit 
van de AirgoClean® One met zijn H14-DIN1822-filtersysteem 
is, net als bij de TAC V+, wetenschappelijk bevestigd door de 
universiteit van de 'Bundeswehr München'.

AirgoClean® One – als premium uw standaard is
De AirgoClean® One is uw garantie voor het rustgevende "Thuisk-
omgevoel" bij het betreden van bedrijven, uw eigen vier wanden, 

kantoorruimten, uw kantoor of praktijk. Binnenkomen. Deuren 
sluiten, ademhalen, uzelf veilig voelen. Schadelijke stoffen in de 
lucht, besmettelijke virussen, kiemen of fijnstof blijven buiten, 
binnen schone, gefilterde lucht. 

Bescherm uzelf en uw omgeving met H14-gefilterde schone lucht, 
die 99,995% vrij is van schadelijke stoffen in de lucht.

Hoogste bescherming tegen via luchtgedragen infecties
Het H14-filter verwijdert schadelijke stoffen tot een grootte van 
0,1 micrometer uit de ruimtelucht: Bacteriën en virussen, vluchtige 
organische verbindingen (VOC), stofmijten, huisstof, schimmelsporen, 
huidschilfers van dieren, fijnstof, pollen (stuifmeel), geuren (met 
optioneel actief koolfilter).

Perfecte drie-eenheid van prestaties, comfort en design
De AirgoClean® One overtuigt niet alleen met zijn efficiënte 
luchtfiltering, maar biedt ook talrijke comfortfuncties:  Bijv. 
ruimteklimaat-weergave van luchtvochtigheid en temperatuur, 
luchtkwaliteitsindicatie (VOC CO2 en fijnstof PM1), nachtmodus, 
turbomodus, automatische modus*, afstandsbediening, app 
controle, timerfunctie, gebruiksgerelateerde filterstandtijdindicatie, 
PIN-beveiliging ...

Gezonder ademen, gezonder werken, gezonder leven
Hier is de lucht werkelijk schoon! Trotec biedt voor elke behoefte 
en elk budget een geschikte luchtreiniger — zowel voor zakelijk 
toepassingen als voor privégebruik.
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AirgoClean® One: de compacte design-H14-luchtreiniger

Schone lucht-engineering "Made in Germany" – 100% professionele techniek, 
100% Trotec. De AirgoClean® One biedt een gecertificeerd meertraps-HEPA-filter- 
systeem volgens EN 1822. Een actief koolfilter (*) tegen geuren is optioneel 
verkrijgbaar.

Grofstoffilter

F7-fijnstoffilter

GeluiddemperH14-HEPA-filter

H14
HEPA
FILTER

Actief koolfilter *

1 2 543

* Sensorgestuurd automatisch bedrijf
Naast de handmatige regeling van de luchtreinigingscapaciteit op 6 
niveaus, heeft de AirgoClean® One een comfortabele automatische 
modus. Zeer gevoelige sensoren meten de deeltjesbelasting in 
de ruimtelucht en de concentratie vluchtige organische stoffen 
(VOC's). De waarden worden realtime op het touchdisplay weer-
gegeven en regelen tegelijk volautomatisch de luchthoeveelheid 
en filtercapaciteit van het apparaat, voor het binnen de kortst 
mogelijke tijd verwijderen van zwevende deeltjes uit de ruimtelucht 
(bij toepassing voor virusfiltering, zie pagina 18).

Drievoudige luchtkwaliteitssensoren voor VOC, PM1 en CO2

De AirgoClean® One is uitgerust met een effectief drievoudig 
luchtkwaliteitssensorsysteem. Zo kan de luchtreiniger simultaan 
alle belangrijke parameters van de ruimteluchtkwaliteit registreren 
en weergeven. Naast de luchttemperatuur en -vochtigheid als 
ruimteklimaatindicatoren, bepaalt de AirgoClean® One boven-
dien de concentratie vluchtige organische stoffen (VOC's) in 
de ruimtelucht en de belastingsgraad door ultrafijnstof (PM1). 
Bovendien informeert een CO2-sensor u over de actuele 
kooldioxide-concentratie in de ruimtelucht. Zo worden starre en 
dure, energieverspillende ventilatieperioden overbodig. In plaats 
van een vast tijdsschema voor toevoer van verse lucht, hoeft u 
dankzij de CO2-sensor altijd alleen naar behoefte te ventileren, 
als het sensorsysteem een kritisch niveau van de kooldioxide- 
concentratie aangeeft. Alle luchtkwaliteitsparameters worden op 
het display van de AirgoClean® One niet alleen numeriek, maar 
ook als kleurenbalkindicator van groen, via geel naar rood weer-
gegeven. Zo heeft u ook zonder het aflezen van de getalswaarden 
snel alle luchtkwaliteitsparameters in beeld.

Boost-modus
De boost-modus dient vooral voor het versnellen van de ventilatie 
in de ruimte, waarbij bijvoorbeeld bij acute situaties een zeer 
snelle en effectieve reiniging van de binnenruimtelucht nodig is. 
De lucht wordt door de hoogste ventilatorsnelheid snel tot een 
optimaal niveau gereinigd. Zo kan de lucht in vergader-, pauze- of 
verblijfsruimte snel en eenvoudig tot een goed kwaliteitsniveau 
worden gereinigd. 
Allergische personen die het raam openen voor het ventileren, 
hebben binnen enkele minuten binnendringende pollen of fijnstof 
uit de lucht gefilterd. In de boost-modus van de AirgoClean® One 
worden luchtgedragen schadelijke stoffen en zwevende stoffen 
met de hoogste luchtreinigingscapaciteit uit de ruimtelucht 
verwijderd en wordt de lucht tot een optimaal niveau gereinigd.

Nachtmodus
De fluisterstille nachtmodus biedt schone ruimtelucht, ook tijdens 
het slapen. De displayverlichting wordt gedimd en de luchthoe-
veelheid tot de laagste ventilatorsnelheid geregeld.

Volledige controle via smartphone en bluetooth
Met de Trotec Control app maakt u zeer eenvoudig via bluetooth 
verbinding met uw AirgoClean ® One en bedient of configureert u 
de luchtreiniger comfortabel vanaf uw bureau of bank. Weekplanner 
of PIN-beveiliging, met de app heeft u comfortabel toegang tot 
vele apparaatinstellingen en kunt u op ieder moment de bedrijfs-
modi wijzigen. Bovendien kunnen ruimteluchtkwaliteitsindicatoren 
comfortabel in realtime op de smartphone worden weergegeven 
en kan ook de actuele filterstatus worden afgelezen. Zo kunt u 
zich naar behoefte informeren over de actuele filtertoestand en 
de noodzakelijke filtervervanging.

Ruimteklimaatindicatie
Andere in de AirgoClean® One geïnstalleerde sensoren registreren, 
naast de ruimteluchtkwaliteit, de actuele ruimteluchttemperatuur, 
evenals de relatieve vochtigheid en tonen ze als ruimteklimaat-
waarden op het display.

Timerfunctie met weekplanner
Terwijl klassieke timers zich doorgaans beperken tot de voorkeuze 
van in- en uitschakeltijd, heeft de AirgoClean® One een bedrijfs-
planner uit de topklasse. Voor elke weekdag apart of alle dagen 
samen, kan exact naar wens de betreffende in- en uitschakeltijd 
worden bepaald.

Intelligente filterstandtijdmonitor
Bij alle drie filtervakken wordt de toestand van de filters bewaakt 
en weergegeven. De toestandsbewaking werkt hierbij niet gewoon 
hypothetisch, bijv. tijdgebaseerd, maar registreert de werkelijke 
filterstatus en informeert naar behoefte over een noodzakelijke 
filtervervanging. Voor meer veiligheid en optimale filterlevensduur.

Luchtkwaliteitsindicatie met 14 dagen terugblik
Deze unieke functie toont u volgens het datalogger-principe in 
een grafisch verloop de belastingsgraad van de afgelopen 24 
uur tot maximaal 2 weken terug. Onderverdeeld op VOC-, CO2 
en deeltjesbelasting als staafgrafiek en de luchtkwaliteit in totaal 
als lijngrafiek.

Tegen manipulaties beveiligd vergrendelingsscherm met 
PIN-beveiliging
Met de PIN-beveiliging kan een onbevoegde invoer bij de Airgo 
Clean® One worden voorkomen.

Intuïtief touchdisplay Timerfunctie met weekplanner Luchtkwaliteitssensoren voor 
VOC, PM1, CO2

Luchtkwaliteitsindicatie met 
14 dagen terugblik

H14
HEPA
FILTER

1
2

5

3

*

4
*
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Ontdek het complete 
luchtreinigerassortiment op 

nl.trotec.com/airgoclean

Voorfiltermat 
synthetisch vezelvlies

F7-voorfilter ISO 
ePM10 85%

HEPA-Filter H14 
deeltjesafschei-
dingsgraad 
≥ 99,995 %
DIN 1822 H14

HEPA-Filter H13 
deeltjesafschei-
dingsgraad 
≥ 99,95 %
DIN 1822 H13

Geluiddemper

Actief koolfilter

Leverbare accessoires / verbruiksmateriaal:

Automatische modus en virusfiltering:
Gebruik de automatische modus niet als het apparaat wordt 
gebruikt voor virusfiltering. De ingebouwde sensoren reageren 
alleen op luchtbelastingen door fijnstof, pollen of VOC. De virus- 
belasting kan niet worden gemeten door het apparaat. Het is 
mogelijk dat de automatische modus een "Goede" luchtkwaliteit 
aangeeft, hoewel de virusbelasting in de ruimte zeer hoog is. 

Daarom adviseren wij voor het verminderen van het indirecte 
infectierisico bij de virusfiltering, altijd de ventilatorsnelheid in te 
stellen die vereist is voor de betreffende eisen aan de circulatie-
waarde (luchtvolume).

AirgoClean® One: Technische gegevens

Voorfilter F7 (EN 779:2002), ePM10 85% (ISO 16890)

Filter voor zwevende 
stoffen

TROTEC HEPA-H14-Filter, EN 1822  
99,995% filterefficiëntie 
Elk filter wordt individueel getest en gecertificeerd.

Luchtvolume max. HEPA-filter: H13 ≤ 650 m3/uur H14 ≤ 600 m3/uur

Indicatie 
filtervervanging

Gebruiksgerelateerde, sensorgestuurde filterver-
vangingsindicatie voor voorfilter en HEPA-filter. 
De filterstandtijden kunnen hierdoor worden ver-
lengd. Voor meer veiligheid.

Vervangingsinterval 
HEPA-filter ca. 1 jaar (afhankelijk van de toepassing1])

Netaansluiting /  
Ø opgenomen vermogen

220–240 V 50 Hz / 0,17 kW

Voorbeeld van 
Ø totale energieverbruik

ca. 0,65 kWh per dag / ca. 10 kWh per maand2] 

(bij ca. 350 m3/uur luchtvolume)

Gewicht 16,9 kg (incl. filter)

Bedieningspaneel Touchdisplay met PIN-beveiligde vergrendelingsfunctie

Geluidsdrukniveau 3] 11 dB tot 57 dB

Afmetingen (l x b x h) 435 x 400 x 835 mm

Aansluitstekker CEE 7/7, H07RN-F

Uitrusting en functies

6 ventilatorsnelheden, turbomodus, nachtmodus, 
VOC-sensor, PM2.5-sensor, grafische lucht- 
kwaliteitsindicatie met 14 dagen terugblik, 
ruimteklimaatindicatie, bedrijf handmatig + 
automatisch, afstandsbediening, app controle, 
timerfunctie met weekplanner, draaggrepen, 
transportrollen

Optionele accessoires Actief koolfilter, HEPA-H13-filter

1]   In zeer stoffige omgevingen kunnen ook kortere filtervervangingsintervallen 
mogelijk zijn

2]  Bij een 5-daagse werkweek, met elk 8 uur werktijd en ca. 350 m3 luchtvolume/uur
3] Bij een geluidsdrukniveau volgens ISO 11203 in dB(A)

Toepassingsspecifieke geschiktheid voor ruimtegrootten van de AirgoClean® One

Virusfiltering SARS-CoV-2 en 
algemene infectiebescherming 
(griep, verkoudheid, mazelen, etc.)

H13 H14

6 luchtverversingen  
voor ruimten tot

Maximaal 45 m² / 112 m³ 40 m² / 100 m³

Trotec 
aanbeveling* 28 m² / 70 m³ 23 m² / 58 m³

10 luchtverversingen  
voor ruimten tot

Maximaal 27 m² / 67 m³ 24 m² / 60 m³

Trotec 
aanbeveling* 17 m² / 43 m³ 14 m² / 35 m³

Schwebstoff-/Feinpartikel-Filterung H13 H14

Fijnstof, pollen, 
dierenhaar  
voor ruimten tot

Maximaal 78 m² / 195 m³

Trotec 
aanbeveling* 50 m² / 125 m³

*  In de reclame wordt de maximale waarde meestal aangeprezen als "Aanbevolen 
ruimtegrootte". Voor het bereiken van een goede combinatie van schoonhouden 
van de lucht en het geluidsniveau, zijn de door ons aanbevolen ruimtegrootten 
gebaseerd op een geluidsniveau van ca. 46 dB(A).
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AirgoClean® One: Technische gegevens

CO2-concentratie en ventilatiebehoefte

CO2 in ppm Beoordeling

6.000
CO2-concentratie, die schadelijk is voor de gezond-
heid. De belasting mag slechts kortstondig zijn, er ont-
staan meerdere verstoringen in de gemoedstoestand

5.000 Max. concentratie op de werkplek.  
Beperkte aanwezigheid van max. 8 uur per dag

2.000 Indicator voor een verhoogd besmettingsge-
vaar door een hogere aerosoldeeltjesdichtheid!

1.500 Max. richtwaarde voor binnenruimten.  
Hoofdpijn, vermoeidheid en slaperigheid mogelijk

1.000 Behaaglijkheidsgrens, luchthygiënisch nog 
acceptabel (volgens Max von Pettenkofer)

500–800 CO2-concentratie op een probleemloos 
binnenruimteniveau

350–450 Verse, natuurlijke omgevingslucht
V
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Met Trotec oplossingen kunt u niet alleen zorgen voor schone, 
virus-, bacterie-, fijnstof- en pollenvrije ruimtelucht, maar kunt u 
de kwaliteit van de ruimtelucht ook zichtbaar maken!
 
CO2-stoplicht, klimaat-, deeltjes- en fijnstofmeetapparaat voor 
rondom goede ruimtelucht: Onze BQ-luchtkwaliteitsmeet- 
apparaten tonen u alle belangrijke gegevens in één oogopslag.
 
De luchtkwaliteitsmonitor BQ30 mag in geen enkele klasruimte, 
wachtkamer, vergaderruimte, kantoortuin en restaurant ontbreken, 
want dit milieumeetstation toont u in één oogopslag 5 belangrijke 
waarden voor goede ruimtelucht: Naast de CO 2-belasting en de 
klimaatgegevens temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, wordt 
ook de fijnstofbelasting in de deeltjesgrootten PM2.5 en PM10 
weergegeven. De CO2-belasting is een belangrijke indicator voor 
ventilatiemaatregelen en de gemeten fijnstofdeeltjesgrootten 
omvatten niet alleen het in de longen binnendringend fijnstof dat 
vaak schadelijk is voor de gezondheid (bijv. door verkeersbelasting), 
maar ook pollen — bijv. belangrijk voor allergische personen!

CO2-waarde als luchtkwaliteitsindicator
In ruimten met een groot aantal personen kunnen CO2-stoplichten 
dienen als grove indicatie voor goede of slechte lucht, want 
kooldioxide (CO2) is een veilige indicator voor een luchtverversing. 
Een CO2-concentratie van maximaal 1.000 ppm toont onder normale 
omstandigheden een hygiënisch probleemloze luchtverversing. 
Al bij een CO2-waarde van 1.500 ppm neemt het concentratievermogen 
merkbaar af en ontstaan hoofdpijn, evenals vermoeidheid, tot 
slaperigheid. Bij waarden boven 1.000 ppm moet de ruimte 
zodanig worden geventileerd, dat de waarden weer binnen een 
bereik van 400—500 ppm liggen. CO2-stoplichten kunnen dus 
een betrouwbare indicatie geven of, wanneer en vooral hoe lang 
ventilatie noodzakelijk is. 

BELANGRIJK: 
CO2-waarden zeggen niets over het infectierisico! 
Het opstellen van CO2-sensoren betekent niet dat een CO2- 
concentratie lager dan 1.000 ppm beschermt tegen infectie 
met SARS-CoV-2. De CO2-concentratie is geen meetgrootheid 
voor het infectierisico, want er is geen verband tussen CO2- 
concentratie en virus-, resp. bacteriebelasting. Ook bij een 
lage CO2-concentratie kan er sprake zijn van een infectierisico, 
bijv. als geïnfecteerde personen een vers geventileerde 
ruimte betreden.
 
Omgekeerd wijzen CO2-concentraties duidelijk of continu hoger 
dan 1.000 ppm in scholen, kantoren, restaurants en privéhuis-
houdingen op een onvoldoende ventilatiemanagement met 
een potentieel verhoogd infectierisico. Dit geldt niet alleen voor 
ventilatie via de ramen, maar ok bij het gebruik van ventilatie- 
installaties. Naast de CO2-waarden en de vaak voor de gezond-
heid schadelijke fijnstofbelasting zijn uit hygiënisch oogpunt, en 
onafhankelijk van SARS-CoV-2, ook de juiste relatieve luchtvochtigheid 
tussen 40 en 60% belangrijk, om enerzijds het uitdrogen van de 
slijmvliezen bij een te droge lucht met minder dan 30% r.v. te 
verhinderen en anderzijds bij een hoge ruimteluchtvochtigheid 
van meer dan 60% schimmelgroei te vermijden. Al deze informatie 
vindt u in één oogopslag bij de BQ30-ruimteluchtmonitor.  
Naast de BQ30 vindt u in het TROTEC-programma ook meer 
professionele luchtkwaliteitsmeetapparaten, zoals de BQ21, de 
PC200 of de PC220, die naast de luchtkwaliteitscontrole bijvoor-
beeld ook voor het testen van filterinstallaties kunnen worden 
gebruikt.

Informatie over CO2-stoplichten, klimaatmeetapparaten, fijnstof-, pollen- en deeltjestellers

Luchtkwaliteit: goede en slechte ruimteluchtwaarden zichtbaar maken

BQ30

BQ21 PC200  
PC220

Opstelinstructie:
Graag zo ver mogelijk uit de buurt van ramen en 
deuren. Graag daar opstellen waar de lucht het 
slechtst is. 
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Onze luchtreinigerexperts adviseren u graag:   
Telefoon: ++31 103 135250 · info-nl@trotec.com · nl.trotec.com 

Of bezoek ons in de TROTEC-STORE in Vlaardingen. 
Hier kunt u onze luchtreinigers live in actie zien en ervaart u uit eerste hand 
hoe het corona-besmettingsrisico kan worden gereduceerd.

TROTEC STORE · Kreekweg 22 · 3133 AZ Vlaardingen

Heeft u interesse in TROTEC-luchtreiniger met een hoge capaciteit? 

Productvideos  
Alle informatie over de TAC V+

Productwebsite  
De officiële internetpagina 
van de TAC V+

nl.trotec.com/tacv-plus

Toepassingen 
gesorteerd op branches

nl.trotec.com/tacv-plus-branches

Luchtreiniger FAQ  
Alle antwoorden voor 
virusluchtfiltering

nl.trotec.com/filter-know-how

Referenties  
Tevreden klanten berichten 
over de toepassing van 
onze luchtreinigers

de.trotec.com/tacv-plus-kunden

Nuttige aanvullingen op de 
TAC-luchtreinigers  
Beschermingswand van acrylglas 
met aerosol-beschermrand rondom

nl.trotec.com/protection

De grootste keuze aan 
luchtreinigers voor kantoren, 
praktijken en woonruimten

nl.trotec.com/airgoclean

Oplossingen tegen fijnstof 
Fijnstof is schadelijk voor de 
gezondheid. Wij informeren u:

nl.trotec.com/fine-dust

Online-shop  
De TROTEC-luchtreinigers 
eenvoudig online bestellen

nl.trotec.com/tacv-plus-shop

Ventilatie of luchtreiniging?  
Is ventilatie werkelijk voldoende?  
Alle informatie op een 
themapagina:

nl.trotec.com/airchange

Business-leasing of huur  
Lease of huur onze TAC-luchtreiniger met een hoge capaciteit 
tegen aantrekkelijke voorwaarden.

Wij adviseren u graag persoonlijk en berekenen 
de voor u optimale aanbieding. 

KANTOREN

DAGVERBLIJVEN

SCHOOLEN

DISCOS

CATERING HANDEL

WINKELS

VERGADERZALEN
FITNESSCENTRA

WACHTKAMERS

DOKTERSPRAKTIJKEN

HOTELS

nl.trotec.com/tac-new-generation

nl.trotec.com/tacv-plus-video


