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Met INFUSER INSIDE kunt u een beproefde en gepatenteerde technologie 
rechtstreeks op uw product, proces of gebouw toepassen - en zo de 
luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Door INFUSER INSIDE in uw product of 
gebouw te plaatsen, kan het uw product of gebouw in een actief milieuaspect 
en clean-tech voorstel veranderen. 
De luchtreinigingsmodule van INFUSER kan worden toegepast in alle 
geventileerde omgevingen, zoals: 

• Auto's 
• Gebouwen 
• Ventilatiesystemen 
• Luchtreinigingssystemen 
• Airco's 
• Industrieel materiaal 
• En vele andere toepassingen met een geventileerde omgeving 

Werk met ons samen en ontdek hoe we uw visie kunnen realiseren of zelfs 
een concreet verzoek om een voor u geschikte module die de CO2-uitstoot 
vermindert en een gezondere omgeving creëert. 
De bezorgdheid over de invloed van industrie, transporten en gebouwen op 
het milieu groeit. Het wordt steeds belangrijker om nieuwe praktijken toe te 
passen die de duurzaamheid van producten of processen helpen verbeteren. 
Op verzoek kunnen de milieubeoordelingsspecialisten van INFUSER 
berekenen hoe uw product of gebouw kan profiteren van INFUSER 
INSIDE. Dit geldt voor zowel de milieu- als de economische impact. 

GEAVANCEERDE LUCHTREINIGING 

INFUSER INSIDE is een geavanceerde luchtreinigingsmodule welke in alle 
geventileerde omgevingen kunnen worden toegepast. 

• Breekt gasvormige vervuiling af - geen absorptie 
• Vangt deeltjes op 
• Geen giftige resten 
• Geavanceerd sensorpakket voor optimale controle 
• Alle vervuilings- en onderhoudsdata zijn toegankelijk via een web interface 
• Kan energiekosten verlagen door minder behoefte aan ventilatie 
De INFUSER INSIDE- module kan in alle maten worden aangepast om te 
passen in grote HVAC-systemen en tot kleine apparatuur (als ingebouwde 
OEM-oplossing). 

 

 

 



BEHEER EN BESCHERM MET GEGEVENS 

Het documenteren van uw klimaatinspanningen kan van het grootste belang 
zijn. Onze modules worden geleverd met sensoren die we op maat maken om 
aan uw behoeften te voldoen. De sensoren bieden u waardevolle gegevens 
die u 24/7 kunt openen, beheren en besturen. 
Gegevens worden opgeslagen in een database en bieden u vergelijkende 
gegevens, servicemeldingen en veiligheidsuitschakelingen. U kunt gegevens 
gebruiken om de energie- en reinigingsefficiëntie van de module in uw 
producten of systemen volledig te optimaliseren. 
Begin met het documenteren van uw klimaatinspanningen en optimaliseer uw 
reinigingsefficiëntie! 

EENVOUDIG APP-OVERZICHT EN 
BEDIENING 

  

 



VERBETER UW PRODUCTEN 

Voldoen uw producten aan de huidige hoge verwachtingen van 
klimaatvriendelijkheid? De bezorgdheid over de invloed van de industrie op het 
milieu groeit. Het wordt steeds belangrijker om nieuwe praktijken toe te passen 
die de duurzaamheid van producten of processen helpen verbeteren. 
De tijd en moeite nemen om producten of processen intern te verbeteren, kan 
een kostbare aangelegenheid zijn. Met Infusers-modules kunt u een beproefde 
en gepatenteerde technologie rechtstreeks op uw product of proces toepassen 
en zo de luchtkwaliteit aanzienlijk verbeteren. 
Werk samen met ons en ontdek hoe we uw verzoek kunnen omzetten in een 
module die bij u past en die de CO2-uitstoot vermindert, koolstof vastlegt en 
een gezondere werkomgeving creëert. 

GEBASEERD OP DE MANIER VAN DE 
NATUUR 

We baseren onze technologieën op de natuurlijke, zelfreinigende 
mechanismen van de atmosfeer. We gebruiken het zuiveringsmiddel van de 
atmosfeer om vluchtige organische stoffen af te breken. We gebruiken een 
tweeledige benadering van hydroxylradicaal reacties en fotolyse om 
technologieën te ontwerpen die de verwijderingsprocessen in de atmosfeer 
kunnen versnellen. De technologie maakt het mogelijk om alle vervuiling van 
industriële installaties bij volledige implementatie te elimineren. 
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