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Waarom ventilatie nu nog 
belangrijker is...
Grote delen van ons privé-, sociale en professionele 
leven vinden plaats in gesloten ruimtes – vooral in 
de koudere maanden.
Of het nu op kantoor is, tijdens het winkelen of 
bij  een biertje na het werk met vrienden. Aan het 
begin van de pandemie werden uitgebreide maat-
regelen genomen om ons te beschermen. Verplicht 
een gezichtsmasker dragen, fysiek afstand houden 
en het advies om regelmatig je handen te wassen - 
het was echter niet genoeg!

Ook aerosolen, minuscule in de lucht zwevende deeltjes van vaste en vloeibare stoffen, kunnen drager zijn 
van gevaarlijke virussen. In contrast met zware druppels, bewegen ze veel langer in de lucht en kunnen ze 
snel en onbeperkt circuleren in gesloten ruimtes.
De regel ‘afstand, hygiëne en gezichtsmasker’ werkt hier niet en daarom wint de ventilatie nu in belang. 
Het is alleen mogelijk om concentratie van de aerosol in de kamer te verminderen tot een niet-kritiek 
niveau. Gezamelijke ruimtes moeten hiervoor continu en voldoende toevoer krijgen van niet-verontreinig-
de lucht.

Een open raam is niet voldoende.
Alle ramen in een kamer moeten enkele minuten openstaan   (minstens één keer per uur) voor voldoende 
luchtverversing. Dit proces moet elke 20 minuten plaatsvinden in vergaderruimten. Daarnaast is het aanbe-
volen om de ramen permanent in de gekantelde positie te laten.

• Tocht, geluidsoverlast en negatieve omgevingsinvloeden zoals stof, 
 uitlaatgassen en pollen zijn onvermijdelijk.
• Verkoudheden en infecties door de koude buitenlucht zijn onvermijdelijk 
 wat op zijn beurt het immuunsysteem onder druk zet en het risico op 
 infectie met Covid-19 toeneemt.
• Kamers hebben vaak niet genoeg grote ramen om de gewenste lucht-
 uitwisseling te garanderen.

Ventilatiesystemen geven verluchting.
• Geschikte ventilatiesystemen zorgen permanent voor afvoer van muffe, 

verontreinigde lucht en toevoer van verse lucht.
• Volautomatische, vraaggestuurde werking vereist geen enkele tussen-

komst van de gebruiker en kan dus te allen tijde worden gegarandeerd.
• De onaangename bijwerkingen van raamventilatie zijn volledig geëlimi-

neerd door gecontroleerde, mechanische ventilatie.

Extra veiligheid in de openbare ruimte:
4 oplossingen voor uw individuele wensen.

Luchtreiniger met luchtcirculatie 
AirPal
• Geen installatiekosten – plug & play
• Staande units en mobiele oplossingen
• Unitvermogen van 100 tot 2.200 m³/h
• Optioneel te combineren voor elke kamergrootte

AirPal (Go)

CO2 sensor

KWL Yoga

AIR1 

Herken luchtkwaliteit
CO2-monitor
• Het stoplichtdisplay geeft direct de CO2-concentratie weer
• Intelligent meetbereik van 0 tot 3000 ppm (parts per million)
• De units zijn direct operationeel en volledig onderhoudsvrij
• Verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen

Ventilatie met warmteterug-
winning voor individuele ruimtes
KWL® Yoga
• Ideaal voor montage achteraf door decentrale uitvoering
• Betrouwbare ventilatie gecombineerd met warmteterugwinning
• In prestatieklassen 400, 700 en 1.000 m³/h
• Voor individuele kamers, zoals b.v. klaslokalen

Ventilatie met warmteterugwin-
ning voor gebouwen 
AIR1®
• Duurzame efficiëntie – voor nieuwbouw en renovatie
• Meertraps filterconcept voor zuivere, gezonde lucht
• Voor debieten van 500 tot 15.000 m³/h
• Centrale bouwoplossing voor woningen, commerciële en  

industriële ruimtes
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Voel je zo veilig als thuis....
altijd en overal!

Scholen en 
universiteiten.

Kinderdag-
verblijven.

Restaurants.

Verzorgings-
tehuizen

Retail en 
winkels.

Hotels.

Kantoren en 
vergader-
ruimten.

Wachtruimten 
en behande-
lingskamers.

 AirPal (Go)

Van klaslokalen en eetkamers tot kantoorfaciliteiten, ... waar dan ook zijn mensen aanwezig in gesloten 
ruimtes in grote aantallen. Pathogene ziektekiemen (zoals het coronavirus) kunnen hier worden overgedra-
gen van besmette personen naar andere personen.
AirPal luchtreinigers van Helios zijn een betrouwbare manier om efficiënt aërosolen te verwijderen uit de 
kamerlucht. De AirPal bevat natuurlijk alle functies die je mag verwachten van een toonaangevende
ventilatie specialist. De eenheden werken niet alleen stil in een energiebesparende manier, maar ze zijn 
ook extreem robuust en ontworpen voor een continue werking. 
Dankzij de verschilende modellen is de AirPal de ideale oplossing voor elk soort ruimte: vaste vloerunits 
voor b.v. klaslokalen, restaurants, wachtkamers en mobiele units voor flexibel gebruik bv. in vergaderruim-
ten die niet altijd gebruikt worden. 
AirPal-modellen zijn uitgerust met het HEPA 14-filtersysteem met meerdere niveaus om virussen bestrij-
den. Deze modellen zijn goedgekeurd door de Federale Overheidsdienst van België. 

De mobiele 
oplossing voor 
luchtreiniging.

Luchtzuivering met luchtcirculatie.
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 AirPal (Go)

Uitpakken en aan de slag
AirPal units worden voorgeconfigureerd 
geleverd en volledig gemonteerd - alles 
wat je nodig hebt is één stopcontact.

Optimale akoestische eigenschappen
AirPal maakt indruk met een stille wer-
king, u wordt dus niet gestoord tijdens 
het werk. Dit wordt verzekerd door een 
uitgebreid geluidsisolatieconcept.

Optimale luchtfiltratie
AirPal heeft een multi-level filtercon-
cept. Afhankelijk van het type worden 
tot drie filterniveaus gebruikt.

Hoge prestaties, weinig middelen
De nieuwste EC-ventilatortechnologie 
zorgt ervoor dat AirPal niet alleen be-
trouwbaar en veilig, maar ook op een 
energiebesparende manier werkt.

• AirPal
 Twee staande units voor stationaire toepassing.
 Verkrijgbaar in prestatieklassen 300 – 2.200 m³/h.
 Voor kamergroottes tot 180 m²*.
  • AirPal met drietraps filterconcept incl.  

  HEPA 14 verwijdert 99,995% van alle  
  virussen uit de kamerlucht.

  
• AirPal Go
 Vier eenheden voor mobiele toepassing.
 Verkrijgbaar in prestatieklassen 100 – 850 m³/h.
 Voor kamergroottes tot 70 m²*.
  • Met multi-level HEPA 14-filterconcept  

  voor het elimineren van 99,995% van alle  
  virussen. 

*Bij 4x luchtverversing en maximaal debiet

Het Helios AirPal-assortiment.
Zo divers als uw wensen. AirPal Mix & Match

Stationaire en mo-
biele units kunnen
optioneel gecombi-
neerd – voor bijna 
elke kamergrootte!

 AirPal (Go)
U kunt hierop vertrouwen – direct en flexibel.
Het meest uitgebreide en krachtige assortiment luchtreinigers! 
Twee staande units: 
• met HEPA filterconcept met 3 niveau’s. Na twee voorfilters voldoen de HEPA high-performance filters 

(H14) aan het hoogste veiligheidsniveau met een scheidingsefficiëntie van meer dan 99,995%. Fijne 
deeltjes, aerosolen, virussen en andere micro-organismen worden betrouwbaar uitgefilterd.

Vier mobiele units: 
• versie met HEPA filterconcept. Deze mobiele versies kunnen verplaatst worden. Meerder units kunnen 

telkens in combinatie worden gebruikt voor maximale flexibiliteit. 

De makkelijke manier naar gezonde lucht.
> Alvorens te bestellen: 

 Vind eenvoudig de optimale unit!

 Wij helpen u online bij de keuze op:

www.AirPalSelect.com

> Levering: 
 AirPal wordt voorgeconfigureerd en is klaar om aan te sluiten.  
 Steek de stekker in een stopcontact en AirPal begint onmiddellijk de lucht in de kamer te  
 verbeteren.

> In het dagelijks leven: 
 Bijna alle AirPal-luchtreinigers kunnen traploos worden geregeld.
 U kunt ook eenvoudig de optimale controllerpositie voor uw applicatie vinden op 
 www.AirPalSelect.com – automatisch, veilig en snel.

> In de toekomst: 
 U heeft geen gereedschap nodig voor het vervangen van de filter. 
 De filter kan dus makkelijk vervangen worden. Een overzicht van alle vervangingsfilters vindt u op
 www.ersatzluftfilter.de.
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 CO2 sensor  CO2 sensor
Weergave van de luchtkwaliteit.

In deze tijden van de Corona-pandemie is verse, gezonde lucht cruciaal 
om veilig te blijven in gesloten ruimtes.
Bij toenemende CO2-concentraties neemt de hoeveelheid aërosolen in de kamerlucht toe en daarmee 
verhoogt ook het risico op virale infecties – het is hoog tijd om te ventileren! 
Behoud de controle nu met de nieuwe Helios CO2-monitoren. De sensoren meten continu de lucht-
kwaliteit in de ruimte en geven een signaal wanneer het verandert. Het LED-display met vijf niveaus (in de 
kleuren van een verkeerslicht) toont direct het huidige bereik van de CO2 concentratie. Het meetbereik 
loopt van 0 tot 3000 ppm (parts per million). Een concentratie van 1000 ppm wordt gezien als een kritische 
waarde in verband met een aerosol probleem. Bij deze waarde vraagt   de CO2-monitor de gebruiker om, 
via de gele waarschuwings-LED, ventilatiemaatregelen te nemen. 
U ziet - de Helios CO2-monitors bieden een eenvoudige optie voor het zichtbaar maken van de lucht-
kwaliteit. Ze zijn daarom geschikt voor verschillende toepassingsgebieden. Of het nu gaat om klaslokalen, 
sportruimten, kantoren of winkels - u heeft altijd overzicht van de luchtkwaliteit in de ruimte.

De oplossing
voor het 
weergeven 
van de 
luchtkwaliteit
in de kamer.

Drie versies voor maximaal comfort.

CO2 AP-A is ideaal als 
mobiele oplossing dankzij 
de stekker en hoogwaardige 
roestvrijstalen standaard-
houder. Neem hem gewoon 
mee naar de gewenste kamer 
en plug in.

CO2 AP heeft een stekker en 
is ideaal geschikt voor wand-
montage.

CO2 UP is voorzien van een
voedingseenheid (meegele-
verd) voor inbouw. De CO2-
monitor is geïnstalleerd in 
een inbouwdoos.

Hoe het stoplichtsysteem werkt:

De CO2-meting vindt plaats 
via een NDIR-sensor (niet-dis-
persief infrarood technologie). 
Het meetbereik strekt zich uit 
van 0 tot 3000 ppm (parts per 
miljoen).

Geen maatregelen nodig Snelle ventilatie
aanbevolen

Toevoerventilatie
aanbevolen

Ventilatie noodzakelijk Intensieve ventilatie noodzakelijk

In één oogopslag.
De CO2-monitor heeft een stoplichtdisplay met vijf verschillende LED's 
die informatie geven over de concentratie van het CO2-gehalte in de 
kamerlucht in drie kleuren en de gegradueerde helderheid.

Diverse voordelen.

Direct operationeel.
De units met stekkers hebben alleen een stopcontact nodig en zijn vol-
ledig operationeel na uiterlijk een uur.

Geheel onderhoudsvrij.
Deze CO2-monitoren zijn onderhoudsvrij. Zelfs de kalibratie is volledig 
geautomatiseerd.
Intelligent meetbereik.
CO2-waarden worden gemeten in het bereik van 0 tot 3000 ppm (parts 
per million). De luchtkwaliteit wordt continu weergegeven via de oplich-
tende LED’s.
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 Yoga  Yoga
Decentrale ventilatie met warmteterugwinning.

KWL Yoga is de nieuwste, decentrale ventilatie unit met warmteterugwinning. Deze biedt de ideale oplos-
sing voor het tegengaan van de verspreiding van virussen via aerosolen. Tegelijk is het ook een duurzame 
investering door efficiënte warmteterugwinning.
De mogelijk hoge prestaties, de extreem lage bedrijfsgeluiden en de flexibele regeling zijn overtuigende 
voordelen voor gebruik in scholen, kantoren en commerciële faciliteiten van welke aard dan ook. 
Het  extreem compact ontwerp en de eenvoudige installatie (zonder luchtverdeelsysteem) maken de KWL 
Yoga perfect geschikt voor renovatieprojecten. Eenmaal geïnstalleerd, kan het apparaat volledig automa-
tisch werken zoals vereist door de geïntegreerde CO2-sensor en zorgt zo permanent voor de vereiste lucht-
verversing – voor een gezonde en veilige omgeving.

Met drie unitgroottes voor debieten tot 400, 700 en 1.000 m³/h, diverse operationele opties en geavan-
ceerde automatische modi, zorgt KWL Yoga voor maximaal comfort en luchtkwaliteit – zonder tussenkomst 
van de gebruiker.

Duurzame
luchtreiniging 
voor individuele
kamers

Waarom KWL® Yoga een ongecompliceerde 
en handige oplossing is voor de verspreiding 
van virussen:
Het CO2  niveau en de aërosolconcentratie nemen voortdurend toe in drukbezochte ruimtes. De CO2  con-
centratie in de kamerlucht wordt permanent gecontroleerd en de ventilatie wordt aangepast door de 
geïntegreerde sensortechnologie in KWL Yoga. De kritische luchtverversing voor het verminderen van de 
aërosolen in de ruimte wordt volledig automatisch en continu gegarandeerd zonder enige tussenkomst van 
de gebruiker. Er is geen noodzaak voor gebruikelijke raamventilatie, storend geluid van buiten en onder-
koelde kamers zijn een ding uit het verleden. Snelheid is essentieel in de strijd tegen de verspreiding van 
virussen in besloten ruimten. Het aanleggen van luchtkanalen is niet nodig vanwege het decentrale ont-
werp van KWL Yoga. De units kunnen daardoor eenvoudig en snel achteraf worden ingebouwd, ook in 
bestaande gebouwen.

Haal diep adem dankzij de automatische
luchtverversing
Gegarandeerd, automatische luchtverversing 
zonder tussenkomst van de gebruiker is vooral 
belangrijk in openbare ruimtes. 

Optimalisatie van hoge energiekosten
Met KWL Yoga kun je de stookkosten aanzien-
lijk verminderen dankzij efficiënte warmte-
terugwinning.

Voel je goed in het ideale klimaat
De beste luchtkwaliteit met lage CO2-concen-
tratie bevordert mentale ontvankelijkheid en 
prestaties.

• Bliksemsnelheid en ruimtebesparend. 
De (vaak dure) installatie van luchtkanalen bij 
renovaties is niet langer nodig bij KWL Yoga. De 
compacte unitconstructie zorgt ook voor een 
extreem lage ruimtebehoefte.

• Vrijwel onzichtbaar. 
De decentrale KWL Yoga-units kunnen worden 
geïntegreerd in systeemplafonds tot aan het 
luchttoevoerrooster. Dit bespaart ruimte en 
kamerhoogte. 

• Nauwelijks merkbaar. 
De snelle, eenvoudige installatie van KWL Yoga 
maakt het mogelijk dat de gewone schooldag of 
werkdag kan doorgaan.   

• Eenvoudige installatie. 
De units zijn voorgeconfigureerd en in één deel 
op de locatie afgeleverd. Het is niet nodig om 
extra componenten te installeren. Deze vereen-
voudigt het installatieproces en bespaart ook 
tijd en geld. 

• Individueel en comfortabel. 
Elke ruimte kan individueel worden verlucht en 
geventileerd. De meerdere sensoren en techni-
sche apparatuur helpen om de optimale keuze 
in te stellen voor de betreffende locatie.

Alle voordelen op een rij:
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 AIR1  AIR1
Centrale ventilatie met warmteterugwinning.

De uitgebreide
oplossing 
voor het 
hele gebouw

Bent u op zoek naar een efficiënte oplossing om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan? Wil je hier-
voor investeren naar de toekomst toe? Dan bent u op zoek naar de energiezuinige compacte ventilatie-unit 
Helios AIR1. Met drie modellen biedt AIR1 biedt verschillende technische varianten aan, zowel voor pla-
fondmontage als staande installatie, met zeer efficiënte kruiswisselaars of roterende warmtewisselaars en 
zowel mogelijk voor interne als externe toepassing.
Er zijn maar liefst 22 soorten units in een debietbereik van 500 tot 15.000 m3/h. U vindt gegarandeerd een 
geschikte selectie voor vrijwel alle toepassingsgebieden en prestatieklassen op het gebied van wonen, vrije 
tijd, werken en leren. Of het nu gaat om virussen, pollen of fijn stof – de vermindering van schadelijke om-
gevingsfactoren zijn essentieel voor een gezond binnenklimaat. AIR1 creëert de ideale binnenomstandig-
heden dankzij de talrijke luchtsensoren, een meertraps filterconcept en een geluidsarme werking. De frisse 
en passend geconditioneerde kamerlucht geeft een aangenaam gevoel. AIR1 biedt altijd de juiste oplossing 
met uitgebreide accessoirecomponenten voor het verwarmen en koelen van de kamerlucht.
Vochtterugwinning is ook mogelijk dankzij roterende warmtewisselaars.

Helios AIR1® – los het aerosolprobleem op
in uw nieuwbouw- of renovatieproject:
Precies de juiste oplossing voor energiezuinig ventileren met warmteterugwinning en bij uitstek geschikt 
voor nieuwbouw of renovatie projecten. Het brede assortiment accessoires met verschillende verwar-
mings- en koelingsopties, verschillende luchtkwaliteitssensoren en een multi-level filterconcept omvat 
meer dan 100 configuratie-opties.

• Permanente en duurzame oplossing 

• Meertraps filterconcept 

• Compact en plat ontwerp

De details maken het verschil:
• Een oplossing voor de lange termijn – op korte 

termijn beschikbaar! 
AIR1 biedt een duurzame en permanente oplos-
sing voor vrijwel alle toepassingsgebieden en 
prestatieklassen. De meest units zijn direct uit 
voorraad leverancier leverbaar.

• Verlies geen kostbare tijd: Planning, installatie 
en inbedrijfstelling. 
Van het handige ontwerp via AIR1Select.de en 
de flexibele unit installatie-opties tot en met het 
ondersteunde inbedrijfstellingsproces: alles bij 
AIR1 is ontworpen om eenvoudig en gemakkelijk 
voor u te zijn.

• Meertraps filterconcept. 
Het multi-level filterconcept, zorgt voor een 
optimale aanpassing aan individuele omstandig-
heden en behoeften, en zorgt voor het perfecte 
binnenklimaat.

• Beste frisse lucht en warmteterugwinning. 
AIR1 zorgt permanent voor de benodigde lucht-
verversing in de ruimte door op maat gemaakte 
sensortechnologie. Hierbij hoeft niemand in 
tocht of koude te zitten en kan waardevolle 
energie wordt bespaard dankzij de geïntegreer-
de warmteterugwinning.
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 BIOXIGEN

Ventilation is our business
Clima Construct, al meer dan 30 jaar uw adres 
voor ventilatiesystemen en luchtkanalen!

Eigen atelier
Alle rechthoekige luchtkanalen en technische componen-
ten worden voor u in het eigen atelier op maat gemaakt.  
Zowel in galva, inox als PIR. 

Groothandel
Als verdeler van ventilatiemateriaal hebben wij een uit-
gebreid assortiment van ronde luchtkokers, ventilatoren, 
roosters, kleppen, textielkanalen, luchtgroepen, ... 
Clima Construct is verdeler van meerdere kwalitatief 
sterke merken zoals Helios, F2A, Elektrovent, ....

Magazijn
U bent steeds welkom in het afhaalmagazijn!  De meeste 
stockartikelen -zoals ronde luchtkokers en toebehoren-
kan u meteen bij Clima Construct afhalen.  

Openingsuren
Afhalen: maandag-donderdag: 7u-12u en 12.30u-15.30u 
        vrijdag: 7u-12u 
Kantoor: maandag-donderdag: 8u-12u en 12.30u-17u 
        vrijdag: 8u-12u en 12.30u-14.30u 

Webwinkel 
www.climaconstruct.be
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Clima
Construct
      

luchtt echniek
groothandel - fabrikantReinigingssysteem voor units, airco’s en kanalen

Bioxigen® is een unieke ontsmetting van luchtbehandelingsunits, arico’s en ventilatiekanalen dat de mi-
crobiële belasting in de lucht en aan oppervlakken vermindert, met behulp van geteste en gecertificeerde 
ionisatie technologie.

Bioxigen® kan zowel op nieuwe units als op bestaande systemen worden 
gemonteerd. Deze is gedimensioneerd volgens debiet (max.5000m³/u 
per Bioxigen® -toestel), unitgrootte (en/of kanaal afmetingen) en toepas-
singseisen. Bij een luchtstroom van meer dan 5000 m³/u kunnen meer-
dere toestellen parallel geïnstalleerd worden.

De voordelen van een Bioxigen®-systeem: 
• verminderen van het risico op besmetting door de verspreiding van 

bacteriën door aanwezige personen (oa covid-19)
• verminderen van schimmelgroei op muren en plafonds. (oa legio-

nella)

Bioxigen® wordt 
gebruikt in hygië-
negevoelige omgevingen (ziekenhuizen en woonzorg-
centra), in de voedingsindustrie en, door de recente 
coronapandemie, ook meer in civiele gebouwen, 
hotels, winkels en privéwoningen. 
Bovendien is bij traditionele ventilatiesystemen dikwijls 
een gebrek aan geschikt onderhoud waardoor er een 
verhoogt risico is op besmetting. 
Bioxigen® daarentegen staat garant voor effectieve 
preventie, continu gecontroleerd, 24 uur per dag.
Bioxigen®-modules vereisen basisonderhoud met 
periodieke reiniging van de kwartscondensors. Afhan-
kelijk van de omgevingsfactoren is dit om de 3 tot 9 
maanden. De condensors moeten worden vervangen 
na ongeveer 8.000 uur continu gebruik, of wanneer het 
kwarts behoorlijk ondoorzichtig wordt. 

WERKEND PRINCIPE 
Het ionisatieverschijnsel veroorzaakt reacties van 
oxidatiereductie op organische vluchtige verbin-
dingen, waardoor de in de omgeving aanwezige 
verontreinigende stoffen worden verminderd. 
Op de micro-organismen veroorzaakt ionisatie 
schade aan het celmembraan waardoor hun vita-
le functies verhinderd worden. 


