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De AirBubbl biedt een extra laag bescherming 

in uw voertuig(en). De Airbubbl zorgt voor het 

verwijderen van schadelijke deeltjes, 

verontreinigende stoffen en gassen. Hiermee 

wordt een schoner, veiliger milieu gecreëerd. 

 

  

  

Beschermt chauffeurs tegen 

virus overdracht 
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Schone lucht is belangrijk 

Het is bekend dat virussen in de lucht zweven en urenlang in de lucht leven, waardoor ze zelfs 

na vertrek van de bron kunnen worden overgedragen. Luchtfiltratie biedt een extra 

beschermingslaag in kritieke omgevingen door het verwijderen van virussen in de lucht en 

verontreinigde deeltjes die bekende routes van virusoverdracht zijn. 

De AirBubbl van AirLabs is een achteraf ingebouwde luchtfiltratie-eenheid die is ontworpen om 

inzittenden van schone lucht te voorzien, vrij van deeltjes en giftige gassen. De belangrijkste 

verwijderde verontreinigende stoffen zijn gasvormige verontreinigende stoffen zoals 

stikstofdioxide (NO2), ozon en vluchtige organische stoffen (VOC's). Het verwijdert ook deeltjes 

zoals stof, pollen, roet, vezels, PM2.5 en PM10, samen met bacteriën en virussen. 
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De Airbubbl produceert meer schone lucht en verwijdert voor zijn 
formaat meer soorten verontreinigende stoffen dan enig ander 
product op de markt.  

 

Hoge snelheid van schone lucht (CADR) 

De sleutel tot het behouden van veilige en gezonde lucht in een voertuig is het aantal luchtwisselingen per 

uur. Met een CADR van 30 m3 / h kan de AirBubbl de lucht in een standaard voertuiginterieur (3 m3) zeer snel 

en meerdere keren per uur reinigen. 
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De AirBubbl verwijdert meer dan 95% van alle deeltjes van minder dan 5 μm in een enkele 

doorgang door het filter. Doordat één persoon elk uur 500 liter potentieel verontreinigde lucht 

uitademt en de AirBubbl elk uur meer dan 30.000 liter lucht filtert en reinigt, wordt de 

virusbelasting in de auto in het voertuig aanzienlijk verminderd en als gevolg daarvan het 

blootstellingsrisico. 

 

Hoe de Airbubbl bescherming toevoegt 

1. Om de lucht binnen een afgesloten ruimte te reinigen gedurende de tijd tussen bezetting door 

verschillende groepen mensen. 

2. Om de niveaus van SARS-CoV-2 in de lucht in een voertuigcabine terwijl deze bezet is, te 

verminderen om bestuurders en passagiers te helpen beschermen

Belangrijkste kenmeren: 

Nano- koolstoffilter:  

Het unieke actieve nano-koolstoffilter 

verwijdert effectief tot 95% van 

stikstofdioxide en andere gasvormige 

verontreinigende stoffen binnen 10 

minuten. Het enige type filter dat de 

schadelijke gassen kan absorberen en 

opgesloten kan houden.  

 

 

 

Hoogwaardig deeltjesfilter:  

Het hoogwaardige deeltjesfilter verwijdert 

op efficiënte wijze deeltjes. Dit omvat 

stoffen, pollen, roet, vezels, PM2,5 en 

PM10. Virussen en bacteriën worden zeer 

efficiënt verwijderd door de Airbubbl, 

omdat de mogelijkheden van het 

deeltjesfilter zich uitstrekken tot de 

allerbeste deeltjes. 
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Virussen en bacteriën worden zeer efficiënt 

verwijderd door de AirBubbl, omdat de 

mogelijkheden van het deeltjesfilter zich 

uitstrekken tot de allerbeste deeltjes. 

Krachtige inzittenden van voertuigen met 

dubbele ventilator ademen sneller schone 

lucht in met de AirBubbl dankzij het 

gepatenteerde luchtstroomontwerp. 

De AirBubbl is het enige product op de 

markt dat niet alleen vervuilde lucht reinigt 

maar ook de gereinigde lucht direct 

teruggeeft de bestuurder en passagiers 

door middel van een gepatenteerd 

luchtstroomontwerp. 

Mobiele applicatie iOS- en Android-app met 

statistieken voor afstandsbediening en 

luchtstroombeheer. Gebruikers kunnen 

prestatiebadges verzamelen die de 

hoeveelheid in het voertuig gereinigde 

lucht weerspiegelen. 

Gepatenteerd luchtstroomontwerp Het 

krachtige ontwerp met dubbele ventilator 

levert schone lucht rechtstreeks terug naar 

de bestuurder en passagiers.

 

Hoe het werkt 

 
Het gepatenteerde filter in de Airbubbl verwijdert zowel fijnstof (PM) als gassen. Met betrekking 
tot PM is de AirBubbl effectief in een breed spectrum van deeltjesgroottes, variërend van grotere 
stofdeeltjes die in de lucht zweven tot aan de kleinste microscopisch kleine nanodeeltjes. Dit wordt 
bereikt door een hoogwaardig F8-deeltjesfilter en omvat deeltjes zoals pollen, roet, 
schimmelsporen, stof, niet-uitlaatgasemissies en nog veel meer. Hieronder vallen de vaak 
genoemde classificaties PM 2.5 en PM 10. Daarnaast implementeert de AirBubbl ook een 
geavanceerde filtratiefase van nanokoolstof, waardoor alle volgende gassen effectief worden 
verwijderd: stikstofdioxide, zwaveldioxide, ozon, benzeen, tolueen, ethylbenzeen, xyleen.ases: 
Nitrogen Dioxide, Sulphur Dioxide, Ozone, Benzene, Toluene, Ethylbenzene, Xylene. 
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De AirBubbl filtert de lucht die u inademt, 
verwijdert schadelijke deeltjes en 
verontreinigende stoffen en creëert een 
schonere, veiligere omgeving.  

 

 

 

 

Werking 

 

De AirBubbl is een plug-and-play-product dat geen wijzigingen vereist aan het ventilatiesysteem of 

de interieurconfiguratie van het voertuig. In een standaardconfiguratie (bevestiging aan een 

hoofdsteun van een stoel) is het gemakkelijk binnen enkele minuten te installeren en voor niet-

standaard installaties zijn er meerdere montageopties die gemakkelijk kunnen worden ingezet. 

De AirBubbl wordt gevoed via een 2.1 A USB-poort met behulp van een 12V-aansluiting 

(sigarettenaansteker), 3-pins adapter of powerbank, en is zeer intuïtief te bedienen. Lucht wordt in 

de AirBubbl gezogen, gereinigd en vervolgens specifiek gericht op de plaats waar de inzittenden van 

het voertuig zullen ademen. Het ontwerp van de AirBubbl zorgt ervoor dat de schone lucht alle 

passagiers in het voertuig efficiënt bereikt. Het filterelement is volledig door de gebruiker te 

onderhouden en kan binnen enkele minuten worden vervangen. Ze gaan doorgaans 1000 uur mee. 
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Kenmereken AirBubbl 

NO2 verwijdering  

Geoptimaliseerde luchttoevoer  

PM-verwijdering (inclusief haren van huisdieren, stof, pollen en bacteriën)  

Intuatieve app met dubbele snelheidsregeling  

VOC, geurverwijdering  

Draagbaarheid  

Indicator voor filtervervanging  

Garantie op elektronische componenten (voor fabricagefouten) 2 jaar 
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Technische specificaties 
 

Filter type:  
Hoogwaardig deeltjesfilter 
Nano-koolstoffilter 

Levensduur filter  1000 uur 

Indicator voor filtervervanging Ja 

Luchtstroom 30 m3/h 

Geluidsniveau  44 - 48 dBA  

Ingangsspanning 240 V @ 50/60 Hz 

Afmetingen HXB 310 x 120 mm 

Gewicht 0.8 kg 

Certificaten 
CE gecertificeerd 
FCC gecertificeerd 
KCC gecertificeerd 
NCAP-crashtest gecertificeerd 


