
Het AerSMASH systeem
Simpel te bedienen en daarnaast te 

combineren met een luchtkwaliteitsmeter 

waarbij je realtime via een app inzicht hebt 

in de kwaliteit van je lucht. 

Aanzuiging 
vuile lucht

Voorfilters Plasmapatronen Motor Besturingssysteem

Doorvoer
schone lucht

  www.aersmash.com

Omdat goed onderwijs 
nu niet zonder 
luchtreiniging kan.
Bereid je schoolgebouw voor op het najaar en optimaliseer de 

luchtcirculatie in lokalen en kantoren met de units van AerSMASH.

Als samenleving zijn wij voorlopig veroordeeld tot een alledaagse realiteit waarin de 

omstandigheden leidend zijn in alles wat we doen. Momenteel speelt er een enorme 

discussie rondom verspreiding van COVID-19 via aerosolen en tekortschietende 

ventilatie. In het najaar wanneer de ramen en deuren op scholen weer dicht gaan wordt 

dit probleem nog urgenter. Voorkom deze situatie door nu in te zetten op een optimale 

luchtkwaliteit.

Hoe wij kunnen helpen

Onze techniek houdt de concentratie aerosolen op een continu laag niveau waardoor je de kans op 

verspreiding van COVID-19 door de lucht in grote mate minimaliseert. Onze systemen werken naast de 

huidige ventilatie en zijn bij alle ventilatiesystemen toepasbaar. 

Maak kennis met onze units en realiseer op korte termijn 

een optimale luchtkwaliteit.

KLIK HIER VOOR DE QUICKSCAN

https://www.aersmash.com/nl/quickscanonderwijs


Ideale luchtflow
Standaard luchtflow creëert dode 

hoeken. AerSMASH optimaliseert 

de luchtflow waardoor lucht in dode 

hoeken ook gereinigd wordt. 

Betere prestaties
Gezonde lucht leidt tot betere 

prestaties, minder verzuim en een 

beter concentratievermogen. 

Plug & Play
Onze systemen zijn eenvoudig 

te plaatsen. Ze reinigen de lucht 

24/7 waardoor de aerosolen 

continu op een minimaal niveau 

worden gehouden. 

Systeem 1
Decentrale ventilatie natuurlijke toevoer 
via gevelroosters en mechanische afvoer.

Zonder AerSMASH
De huidige ventilatie zorgt niet voor een 

optimale luchtflow waardoor vuile lucht in 

dode hoeken blijft hangen.

Met AerSMASH
De units van AerSMASH beïnvloeden de 

luchtflow en reinigen de lucht dusdanig dat er 

continu schone lucht is in de gehele ruimte.

Bij deze manier van ventileren wordt verse lucht door middel van een rooster aangevoerd en mechanisch door 

een dakventilator naar buiten geblazen. De unit van AerSMASH recirculeert naast de huidige ventilatie de lucht 

binnen het lokaal. Hij zuigt vuile lucht aan en brengt gereinigde lucht terug de ruimte in. De unit van AerSMASH 

kan zowel boven het (systeem)plafond geplaatst worden of als opbouw in de ruimte. 
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Ideale luchtflow
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Systeem 2
Decentrale ventilatie met mechanische 
toevoer (uit plafond) en natuurlijke afvoer

Bij dit ventilatiesysteem wordt verse lucht mechanisch toegevoerd via een groot aantal openingen in het 

plafond. De afvoer gaat via een dakkanaal, door overdruk. Ook hier recirculeert de unit van AerSMASH naast de 

huidige ventilatie de lucht binnen het lokaal. Hij zuigt vuile lucht aan en brengt gereinigde lucht terug de ruimte 

in. De unit van AerSMASH kan zowel boven het (systeem)plafond geplaatst worden of als opbouw in de ruimte.



Systeem 3
Decentrale ventilatie met 
geïntegreerde verwarming

Ideale luchtflow
Standaard luchtflow creëert dode 

hoeken. AerSMASH optimaliseert 

de luchtflow waardoor lucht in dode 

hoeken ook gereinigd wordt. 

Betere prestaties
Gezonde lucht leidt tot betere 

prestaties, minder verzuim en een 

beter concentratievermogen. 

Plug & Play
Onze systemen zijn eenvoudig 

te plaatsen. Ze reinigen de lucht 

24/7 waardoor de aerosolen 

continu op een minimaal niveau 

worden gehouden. 

Zonder AerSMASH
De huidige ventilatie zorgt niet voor een 

optimale luchtflow waardoor vuile lucht in 

dode hoeken blijft hangen.

Met AerSMASH
De units van AerSMASH beïnvloeden de 

luchtflow en reinigen de lucht dusdanig dat er 

continu schone lucht is in de gehele ruimte.
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Bij dit ventilatiesysteem wordt buitenlucht per lokaal in het toestel verwarmd of gekoeld en daarna toegevoerd. 

Afvoerlucht met een laag CO2-niveau wordt deels gerecirculeerd en deels afgevoerd. Ook hier recirculeert de 

unit van AerSMASH naast de huidige ventilatie de lucht binnen het lokaal. Hij zuigt vuile lucht aan en brengt 

gereinigde lucht terug de ruimte in. De unit van AerSMASH kan zowel boven het (systeem)plafond geplaatst 

worden of als opbouw in de ruimte.



Systeem 4
Decentrale balansventilatie 
met WTW

Ideale luchtflow
Standaard luchtflow creëert dode 

hoeken. AerSMASH optimaliseert 

de luchtflow waardoor lucht in dode 

hoeken ook gereinigd wordt. 

Betere prestaties
Gezonde lucht leidt tot betere 

prestaties, minder verzuim en een 

beter concentratievermogen. 

Plug & Play
Onze systemen zijn eenvoudig 

te plaatsen. Ze reinigen de lucht 

24/7 waardoor de aerosolen 

continu op een minimaal niveau 

worden gehouden. 

Zonder AerSMASH
De huidige ventilatie zorgt niet voor een 

optimale luchtflow waardoor vuile lucht in 

dode hoeken blijft hangen.

Met AerSMASH
De units van AerSMASH beïnvloeden de 

luchtflow en reinigen de lucht dusdanig dat er 

continu schone lucht is in de gehele ruimte.
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Bij dit ventilatiesysteem wordt per lokaal warmte uit afvoerlucht teruggewonnen waarmee toevoerlucht 

vervolgens verwarmd wordt. Ook hier recirculeert de unit van AerSMASH naast de huidige ventilatie de lucht 

binnen het lokaal. Hij zuigt vuile lucht aan en brengt gereinigde lucht terug de ruimte in. De unit van AerSMASH 

kan zowel boven het (systeem)plafond geplaatst worden of als opbouw in de ruimte.



Systeem 5
Centrale balansventilatie 
met WTW

Ideale luchtflow
Standaard luchtflow creëert dode 

hoeken. AerSMASH optimaliseert 

de luchtflow waardoor lucht in dode 

hoeken ook gereinigd wordt. 

Betere prestaties
Gezonde lucht leidt tot betere 

prestaties, minder verzuim en een 

beter concentratievermogen. 

Plug & Play
Onze systemen zijn eenvoudig 

te plaatsen. Ze reinigen de lucht 

24/7 waardoor de aerosolen 

continu op een minimaal niveau 

worden gehouden. 

Zonder AerSMASH
De huidige ventilatie zorgt niet voor een 

optimale luchtflow waardoor vuile lucht in 

dode hoeken blijft hangen.

Met AerSMASH
De units van AerSMASH beïnvloeden de 

luchtflow en reinigen de lucht dusdanig dat er 

continu schone lucht is in de gehele ruimte.
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Bij deze ventilatie wordt in een luchtbehandelingskast (meestal op het dak) warmte uit afvoerlucht 

teruggewonnen waarmee toevoerlucht vervolgens wordt verwarmd. Ook hier recirculeert de unit van 

AerSMASH naast de huidige ventilatie de lucht binnen het lokaal. Hij zuigt vuile lucht aan en brengt gereinigde 

lucht terug de ruimte in.  De unit van AerSMASH kan zowel boven het (systeem)plafond geplaatst worden of als 

opbouw in de ruimte.


