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Volgens de World Health Organization is de indoor en outdoor luchtvervuiling het grootste omgevingsrisico 
voor de gezondheid.
Thuis en in onze werkomgeving zijn we omgeven van onzichtbare elementen die we inademen en die dus 
ongemerkt in ons lichaam doordringen.

*)  Particulate Matter  =  Fijn stof partikels <10 m
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Ventilatie is een primordiale factor in 
de kwaliteit van de lucht binnen in 
gebouwen.

Te koude of te warme lucht zijn niet 
comfortabel.  Warme lucht verhoogt 
deshydratie gevoel en versnelt de 
ontwikkeling van virussen en bacteriën

Wanneer het vochtgehalte in de lucht te hoog 
is ontstaan bijvoorbeeld schimmels; te droge 
lucht zorgt voor oog- en huidirritatie.

Chemische polluenten
Verbrandingsgassen (zoals nitrogene oxides Nox, of zwaveldioxide (So2), 
zwevende partikels, VOC’s , enz. veroorzaken gekende 
gezondheidsproblemen die leiden tot oog-, neus- en keel irritatie en zelfs 
tot kanker.

Zwevende partikels
Ook allerhande partikels van grof tot zeer fijn kunnen een negatief effect 
hebben op de gezondheid van vasculaire en cardiovasculaire systemen.

Micro-organismen
Schimmels en virussen spelen een rol in de ontwikkeling van astma 
en allergieën van de luchtwegen.  Dit is een probleem bij te hoge 
vochtigheid.

Huisdieren en ongedierte
Binnenshuis zijn bvb huisstofmijt en ander ongedierte zoals 
kakkerlakken, maar ook muizen  en zelfs honden en katten mogelijke 
bronnen van allergenen.
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Actie Kool Filter
Worden meestal ingezet om
gasvormige effluenten te verwijderen
en tegen VOC’s. Carbonfilters dienen
na verloop van tijd vervangen en
geregenereerd te worden. Bovendien
zijn ze NIET actief tegen patogene
bacteriën en virussen en ze kunnen
dus aanzetten tot vorming van
culturen. Fluorides, nitraten en
sodium bijvoorbeeld worden in een
actief koolfilter niet uitgezuiverd.

Ioniseertoestellen
Luchtmolecules worden van een
elektrische lading voorzien .
Dergelijke toestellen worden meestal
ingezet voor het verwijderen van
partikels uit de lucht. Door verschil
van lading worden de zwevende
partikels aangetrokken door geaarde
geleiders en afgevoerd.
Blootstelling aan negatieve of
positieve ionen blijkt geen positieve
rol te spelen voor het
ademhalingssysteem. Negatieve
ionisatie vormt Ozon, wat ook niet
bevorderlijk is aangezien het een
reactie kan aangaan met bvb
poetsproducten waarbij
formaldehyde kan gevormd worden.

HePa Filters
HePa filters zijn effectief, ze vangen
partikels op tot 0,3 micrometer. Vele
allergenen, bacteriën, virussen en
ander chemicaliën zijn kleiner dan
0,3 μmeter.
Als partikelfilter zijn HepA filters
efficiënt maar ze zorgen niet voor
afbraak van andere schadelijke
stoffen.
De filters dienen regelmatig
vervangen te worden en werken
meestal in combinatie met dure
HVAC & luchtbehandelings-systemen.
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UV Systemen zijn het enige

alternatief voor het verwijderen van
bacteriën en virussen. Ze zijn
ontegensprekelijk efficiënt. Toch moeten
UV bandbreedtes die gebruikt worden
(UVAA 315 – 400 nM, UVB 280-315nm,
UVC 100-280 nm in ogenschouw
genomen worden, ze zijn alle
kiemdodend.
De aanwezigheid van Ozon kan het
kiemdodend effect bespoedigen en een
goed ontgeurend effect hebben.
Er moet voor gezorgd worden dat het
proces binnen het luchtbehan-
delingssysteem blijft. De nadelen van
Ozon zijn eerder al vermeld.
UV lampen zijn bovendien duur en
hebben een eerder beperkte levensduur.

Prestatie 
parameters

TiO2 WO3

Activiteit Enkel met UV-A lichtbron Met zichtbaar licht

Licht
Speciale lampen
Duur in onthoud

Gewone LED lampen met wit licht

Gezondheid en veiligheid Risico voor het inhaleren van poeder Geen risico

Globale zuiveringprestatie * ***

Vergelijking : iO2/UV-A
tgo O3/zichtbaar licht
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Type Filters Positieve elementen Negatieve elementen

HEPA filters

Meest effectieve technologie voor luchtzuivering.  
Verwijdert 99,9% van de vervuilende elementen.  
Wereldwijd in medische cleanrooms gebruikt.

Verminderde werking over de tijd.
Veelvuldige vervanging van de filter is nodig
Relatief hoge operationele kost
Frequente technische interventies

Elektrostatische filters
Geen vervanging van filters nodig

Verwijdert slecht 30% van de vervuiling
Zuivert niet alle aanwezige lucht
Geen bewezen hulp bij respiratoire problemen
Overtollig Ozon kan reageren

Ozon generatoren Verwijdert sterke/ slechte geuren
Doodt bacteriën, schimmels en andere micro-organismen

Gevaarlijk, irritant voor de longen
Oxidatie effect tast alle oppervlakken aan
Ozon is enkel effectief bij extreem hoge concentratie
Hoge Ozon concentraties wordt door de mens niet 
verdragen.

Pre-filters

Verwijderen grote partikels
Filters zijn wasbaar
Verhoogt de gebruiksduur van HEPA filters

Vraag onderhoud
Niet inzetbaar tegen virussen, bacteriën en VOC's

Actief koolstof Goed inzetbaar bij gassen en VOC's
Verminderde activiteit over tijd
Frequente vervanging  van het filtermedium
Hoge afvoerkost bij 'end of life'

UV – licht
Inzetbaar als germicide en deodorant
Neutraliseert micro-organismen, bacteriën en virussen

UV produceert Ozon , ongezond voor de mens
Het oxidatie effect tast kunststoffen aan
UV lampen zijn duur en hebben een korte levensduur
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HOE WERKT HET ?
Fotokatalyse is een natuurlijk fenomeen waarbij een substantie (= de
katalysator) onder invloed van (natuurlijk of artificieel) licht een chemische
reactie versneld.
Bij blootstelling aan licht zal Wolfraamtrioxide lichtenergie absorberen en
transformeren in elektronen en elektrongaten. WO3 reageert met water
(luchtvochtigheid) en zuurstof om radicalen te vormen (O2 en OH) en ROS
(Reactieve Oxygen Species = reactieve zuurstof vormen) .
In een nanoseconde worden miljarden van deze ROS gevormd en deze breken
chemische bestanddelen af tot op moleculair niveau.
Het resultaat is een effectieve decompositie van anorganische polluenten
(nitorogenen, oxides, zwavel dioxide, koolstof monoxide) , van organische
polluenten, van VOC’s zoals formaldehyde, acetaldehyde, methanol, ethanol,
benzeen, tolueen, ethylbenzeen en van micro-organismen (microben, bacteriën
virussen).
Een fotokatalysator verliest zijn eigenschappen niet over de tijd. Het verbindt de
polluenten niet en blijft dus beschikbaar voor voordurende katalyse.

Polluenten en toxische stoffen worden door het katalytisch proces omgezet tot  
Nitraten (NO3-) zoals Calcium Nitraat
Carbonaten (CO32-, zoals Calcium Carbinaat
Sulfaten (SO42-) , zoals Calcium Sulfaat
Koolstof dioxide
Waterdamp.

Dit alles in onschadelijke en meetbare hoeveelheden in PPB (Parts per Billion)
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Nano Photokatalytisch Oxidatie Proces

• Efficient  proces     → Het doodt bacteriën en virussen di zich in de  
lucht bevinden onmiddelijk! (destructie & 
decompositie van  micro-organismen)

• Veilig proces           → Onschadelijk voor mensen (geen UV-licht)
• Continu Proces       → 24/7 geen onderbreking voor onderhoud
• Zuiver Proces          → Geen patogenen residus  (schadeloos CO2

en  H20 zijn het resultaat van de katalytische 
reactie)

• Bacteriën

• Virussen (getest op Covid-19)

• Slechte geuren (VOC) Volatile Organic Compounds

• Atmosferische vervuiling , fijn stof) partikels PM 2,5 / PM10

• Allergenen en aerosols

Unieke Eigenschappen:

NPCO – Onmiddelijke en efficiënte verwijdering van 
micro-organismen uit de omgevingslucht
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Test in  San Raffaele Hospitaal / Milaan
Deactivatie Sars Cov 2 

De resultaten van experiment 2 zijn substantieel gelijk,
met uitzondering van een klein verschil na 10 minuten
(283 in plaats van 270) daarom wordt het gemiddelde
vn 275 gebruikt voor deze interval.

Dit toont aan dat na 10 minuten de infectueuse
belasting met SARS-COV-2 voor 98.2% is
gedesactiveerd en na 20 minutes met meer dan 99,7%
Na 30 minuten is het virus volledig geëlimineerd.

NPCO luchtzuivering succesvol getest op COVID-19 
De test werd uitgevoerd door de Viral Pathogenesis and Biosecurity Unit  van 
het San Raffaele hospital in Milaan onder leiding van Dr. Elisa Vicenzie

Uittreksel uit het testrapport :

Het toestel dat gebruikt wordt voor de test is het GEPATENTEERDE Nano Hub filtration system (KtV) bestaande uit en fotokatalytische reactor waarop een
op WO3-gebaseerde fotocatalysator is aangebracht in combinatie met een kiemfilter.
Er werd een inactivering van het SARS-CoV-2 virus vastgesteld na de behandeling in 4 tijdsintervallen van 10, 20, 30 en 60 minuten). De test gebeurde in 
een vloeibare oplossing waarin de virale desactivering kan vastgesteld worden in overeenstemming met de methodes voorzien in het testprotocol. 

Aantal PFU/ml in het 
medium, EXP 2

PFU = Plaque Forming Units
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HePa Gfilters Elektrostatisch Ozon UV Ioniserend
WO3

Fotokatalyse

schimmels Middelmatig Goed Goed Goed Middelmatig Excellent

bacteriën & virussen Middelmatig Middelmatig Goed Goed Middelmatig Excellent

acaeus - allergenen Middelmatig Middelmatig Middelmatig Goed Middelmatig Excellent

gassen Middelmatig Middelmatig Goed Goed Middelmatig Excellent

geuren Middelmatig Goed Goed Goed Goed Excellent

rook Goed Goed Goed Middelmatig Excellent Goed

VOC's Middelmatig Middelmatig Goed Middelmatig Excellent

Efficiëntievergelijking met andere systemen
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Fotocatalyse en micro-organismen
Het is bewezen dat fotokatalyse een degradatie kan veroorzaken in het geval van eenvoudige 
verbindingen (eiwit en DNA), een remmend effect heeft in het geval van virussen en bacteriën, en 
een anti-kanker effect in het geval van complexe cellen, en ook in het geval van pollen en sporen 
die allergieën veroorzaken.
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Prestatie 
parameters

TiO2 WO3

Energiebron Enkel met UV-A lichtbron Met zichtbaar licht

Lichbron Speciale lampen UV-A  / 316-400 nm
Gewone LED lampen met wit licht -
6000 Kelvin

Levensverwachting
3000 to 4000 uur
Duur in aankoop

Geen LED -
40000 tot 60000 uur 

Energieverbruik hoog 0,6 watt/m

Gezondheid & Veiligheid
ECHA

Risico tot inademen van poeder / 
aanwezigheid van Ozon Geen risico

Globale zuivering prestatie * (Middelmatig) *** (Goed)

Labotesten hebben aangetoond dat WO3 – Wolfraamtrioxide heel wat performanter is dan tot nu toe gebruikte
katalysatoren (zoals Ti02) omdat het gevoelig is voor een breder spectrum en niet enkel UV-A golflengtes.
WO3 – zichtbaar licht is een innovatie doorbraak in de verspreiding van fotokatalytische technologie

BELANGRIJK !  De WO3 Wolfraam trioxide technologie heeft een afbraakvermogen dat 20 keer dat van de                                                
TiO2  bedraagt.
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Nano Photocatalytic Oxidation
gebaseerd op WO3 Wolfraam Trioxide

• Bacteriën en ziektekiemen

• Virussen (getest voor Sars Cov-2  Covid-19)

• Slechte geuren(VOCs) volatile organic compounds & formaldehide

• Fijn stof partikels PM 2,5  PM 10 and NOx

• Aerosols, allergenen pollen en sporen

Onmiddelijke en efficiënte eliminatie van zwevende micro-
oganismen en luchtvervuilers

Voldoet aan alle doelstellingen
INDOOR LUCHTZUIVERING

Efficiënt proces
Vernietigt zwevende bacteriën en virussen onmiddelijk ! Instant  decompositie van  of micro-
organismen (20 keer effectiever dan TIO2 technologie)

Veilig proces
Niet schadelijk voor mensen ; 100 % compatibel en veilig in nabijheid van personen ;  geen 
gevaar voor inademen, geen ozonn, geen uv-licht ; getest en gekeurd – Wetenschappelijke 
rapporten

Continu proces 4/7 werking met zichtbaar,  geen onderbreking voor onderhoud

Zuiver proces
Geen patogenen restproducten enkel onschadelijke hoeveelheden CO2 and H20 komen vrij 
bij het katalytisch proces.

Economisch
Zeer lage operationele kost, geen verbuik van chemische producten, geen filters te 
vervangen, minimal onderhoud

Duurzaam
De katalysator is een nanocoating die voor altijd actief blijft en die niet degradeert in verloop 
van tijd. 
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