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AirBubbl
De frontlinie beschermen

Tijdens de pandemie en 
daarna: 

Beter ademen
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Het is bekend dat virussen in de 
lucht zweven en urenlang in de lucht
even, waardoor ze zelf na vertrek
van de bron kunnen worden 
overgedragen

In besloten ruimtes is er een hoog
infectierisico

Overdracht 
van virussen 
in de lucht:
het risico

https://www.ajicjournal.org/article/S0196-6553(16)30531-4/pdf


Bescherm chauffeurs

Snelle verwijdering van in de 
lucht zwevende deeltjes, 
waaronder coronavirus

> 30.000 liter pathogeenvrije 
lucht per uur

x
Hoge 
bezorgsnelheid 
van schone lucht

Reinig de lucht 
die je inademt



● De AirBubbl 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 onder meer 
stikstofdioxide (NO2), ozon en vluchtige 
organische stoffen (VOS), stof, pollen, roet, 
vezels, PM2,5 en PM10, samen met 
bacteriën en virussen.

● Het apparaat maakt gebruik van een 
dubbel filtersysteem om verontreinigende 
stoffen te verwijderen, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van roetfilters en 
geactiveerde nanokoolstoftechnologie

De AirBubbl



Hoge luchtstroom

Dubbel afgestemde ventilatoren voor een krachtige 
luchtstroom terwijl resonantie en trillingen worden 
vermeden

Hoge deeltjes verwijderings snelheid
Dubbele filtertechnologie: efficiënte verwijdering van 
deeltjes en gas. Deeltjesgroottes van 0,05 µ tot 10 
µVirusverontreinigde aerosolen, bacteriën, 
verbrandingsuitlaat, pollen, schadelijke gassen zoals 
NO2, ozon, VOC's

OPMERKING: Virussen in deeltjes die in het filter zijn opgesloten, gaan binnen ongeveer 24 uur dood

Niet alleen
het filter
Grote hoeveelheden 

gereinigde lucht worden 

toegevoerd aan de zones 

waar de inzittenden uit 

ademen.

De lucht in de ademruimte 

van de chauffeur wordt 20 

keer per uur uitgewisseld -

equivalent aan die vereist in 

operatiekamers.
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Coronavirussen, waaronder SARS-CoV-2, 
worden verspreid door transmissie via de 

lucht

1Tellier, R., 2006. Beoordeling van aërosoloverdracht van influenza A-virus. 
Opkomende infectieziekten, 12 (11), p.1657.

“De kans dat het een primair 
geval is verzonden COVID-19 in 
een gesloten omgeving was 
18,7 keer groter in vergelijking 
met een openluchtomgeving”

*Hokkaido University



Gecontroleerde luchtstroom in cabine
De bestuurder en passagiers krijgen afzonderlijk 
schone lucht. Essentieel voor bescherming -
luchtstroom van slechts één punt kan het virus 
van de ene persoon naar de andere verspreiden.

OPMERKING: Virussen in deeltjes die in het filter zijn opgesloten, gaan binnen ongeveer 24 uur dood

AirBubbl: de 

technologie voor 

effectieve bescherming 

tegen coronavirus in de 

lucht in een voertuig

Adem geen 
vervuilde lucht in!
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Belangrijkste kenmerken:

● Hoge bezorgsnelheid van schone lucht (CADR)

● Hoogwaardig F8-roetfilter

● Engineered Nano-Carbon (ENC) filter

● Bewezen effectiviteit

● Compact, lichtgewicht ontwerp

● Gemak en veelzijdigheid van installatie

● Turnkey bedrijfsoplossing
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Hoogwaardig F8-filter

Het filter is uitgebreid getest om de 
verwijderingsefficiëntie van deeltjes 
tot in het kleinste bereik te bewijzen, 
inclusief die met betrekking tot 
virussen en bacteriën



Engineered Nano-Carbon
Het gepatenteerde ENC-filter van 
AirLabs verwijdert giftige 
gasverontreinigende stoffen zoals ozon, 
NO2 en VOC's waarvan bewezen is dat 
ze op de korte en korte termijn gevolgen 
hebben voor de gezondheid.

Het ENC-filter veroorzaakt slechts een 
zeer lage drukval in de luchtstroom en 
voorkomt door zijn chemische 
behandeling bacteriegroei.



Het bewijzen van de AirBubbl-werken

● Het is natuurlijk niet mogelijk om in de echte wereld te 
testen op het verwijderen van virussen - het is niet 
veilig, het is niet mogelijk om een gecontroleerde 
omgeving te creëren en de apparatuur om metingen uit 
te voeren is niet mobiel.

● Virusdeeltjes verschillen niet van andere deeltjestypes: 
door effectieve filtratie kunnen ze worden opgesloten 
en verwijderd.

● De verwijderingsefficiëntie van het AirBubbl-filter is 
ongelooflijk hoog en de gegevens ondersteunen dat.
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Het bewijs dat het werkt

Confidential
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Compact en lichtgewicht

● Hoogste verwijderingsrendement 
en CADR van elk product voor zijn 
formaat en gewicht

● Zeer draagbaar, stil en gemakkelijk 
over te zetten tussen voertuigen

● Ziet er goed uit en kan op 
verschillende locaties in het 
voertuig worden geïnstalleerd



Gemak en veelzijdigheid

● De AirBubbl is het enige apparaat dat in deze 
sector wordt geleverd met een 
gestandaardiseerde montageplaat voor vaste 
bevestigingen of een rubberen band voor het 
aanbrengen van hoofdsteunen

● Het apparaat kan bedraad worden voor nog 
meer veelzijdigheid

● Het AirLabs-team staat klaar om advies en 
installatieondersteuning te bieden voor een 
groot aantal voertuigtypen en toepassingen
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Kant-en-klare bedrijfsoplossing

● De AirBubbl is het enige product gericht op 
zakelijke en commerciële gebruikers

● Supply chain-, distributie- en klant-
nazorgprocessen gebouwd en 
geïnstalleerd om de behoeften van de 
klant te ondersteunen



HATS Group Ambulance 

● Toonaangevende aanbieder van zorgvervoer, 
de HATS-groep, heeft zijn ambulancevloot 
uitgerust met technologie voor schone lucht 
om de blootstelling van patiënten en personeel 
aan het SARS-CoV-2-virus in de lucht te 
verminderen.

● De AirBubbl maakt deel uit van het algemene 
beleid voor infectiepreventie en -bestrijding, 
om de risico's van meerdere inzittenden te 
minimaliseren



Why partner with Business4cars?

AirBubbl: De keuze voor professionele chauffeurs
Ontwikkeld door de wereldwijde pioniers in Air Quality
Tech. Wetenschappelijk bewezen prestaties
In actief gebruik door professionele chauffeurs

Effectief en zichtbaar:
De positie van het apparaat achter de hoofdsteun van 
de bestuurder maakt actieve luchtstroomregeling 
mogelijk, waardoor AirBubbl de meest effectieve 
oplossing is om virusoverdracht te voorkomen

Voldoen aan de vraag
Wereldwijde aanvoerketen
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Wat zijn de andere mogelijkheden?
Methode Transmissieroute Pro Con

Luchtfiltratie (vastleggen)
AirBubbl F8 Filter Airborne Route Zeer hoge deeltjesverwijderingsefficiëntie en zeer 

hoge snelheid van schone lucht

De locatie van het apparaat is erg belangrijk om de 

effectiviteit te maximaliseren

Luchtfiltratie (vastleggen) HEPA Airborne route
Zeer hoog rendement van deeltjesverwijdering

Beperkt de luchtstroom en vermindert CADR. Hoge 

vervangingskosten.

Ventilatie
Airborne route Frisse lucht is belangrijk voor verdunning van de 

virale lading

Turbulentie kan stroomafwaarts risico veroorzaken 

en kan de tijd in de lucht verlengen

HVAC Airborne route
Frisse lucht is belangrijk voor verdunning van de 

virale lading, maar zal slechts een klein% van de 

luchtstroom zijn

Recirculatie van lucht (met verwarming / koeling) 

verhoogt het risico op overdracht en moet worden 

vermeden

Luchtzuivering

UV

Draagbaar
Airborne route

Mogelijkheid om virussen te doden
Vereist een lage luchtstroom om effectief te zijn. 

Risico op ozon.

In Duct Airborne route
Kan effectief zijn in recirculatiekanalen

Mogelijk heeft u een groot systeem nodig voor 

luchtstroom. Moeilijk om te focussen op specifieke 

gebieden.

Directe straling
Formite / Airborne route Mogelijkheid om virussen te doden als de 

blootstelling lang genoeg is

Zeer levensgevaarlijk en kan niet worden gebruikt in 

bezette ruimtes. Zal niet spreken over een continue 

bron,

Ozon Formite / Airborne route Effectief op virussen in de lucht en aan de 

oppervlakte

Zeer levensgevaarlijk en kan niet worden gebruikt in 

bezette ruimtes. Zal niet spreken over een continue 

bron. Heeft zorgvuldig beheer en implementatie 

nodig.

Reiniging Desinfectie van 

oppervlakken
Formiete route Kan effectief zijn op oppervlakken

Behandelt geen risico in de lucht

Belemmeringen

Maskers Druppelvormige route
Handig voor persoon tot persoon Behandelt geen risico in de lucht

Schermen
Druppelvormige route

Handig voor persoon tot persoon Behandelt geen risico in de lucht



Het leveren van schone
lucht waar dat het 
belangrijkst is

AirBubbl is DE KEUZE voor

eerstehulpverleners, 

buschauffeurs, taxichauffeurs

en privéchauffeurs en 

passagiers.

Privé verhuur

Eerste hulpverleners

Patiëntvervoer

London Black Cabs Buschauffeurs


