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We brengen gemiddeld 80% van onze tijd in een 
binnenomgeving door. Daarbij halen we per dag ruim 
23.000 keer adem. Genoeg kans dus om vervuilde 
deeltjes, die rondhangen in de lucht, binnen te krijgen. 

Aerosolen
Wetenschappelijk bewijs toont aan dat aerosolen, 
miniscuul kleine vaste of vloeibare deeltjes die 
vervuiling bevatten, langere tijd in de lucht blijven 
zweven en ingeademd kunnen worden. Een te 
hoge concentratie vervuiling in de lucht heeft 
grote invloed op de gezondheid van uw personeel, 
bezoekers, bewoners, patiënten, etc. Met het oog 

op de aanwezigheid van bacteriën en virussen, zoals 
COVID-19,  is dit een heel belangrijk thema. 
In binnenruimtes waar mensen langere tijd samen 
zijn wordt het risico op de verspreiding van virussen 
zoals COVID-19 via de lucht verhoogd. Een airco of een 
slecht functionerend centraal ventilatiesysteem helpt 
de deeltjes te verspreiden in plaats van te verminderen.

Onderzoek heeft aangetoond dat vervuilde deeltjes via 
een centraal ventilatiesysteem ook van de ene naar de 
andere ruimte kunnen worden gebracht. In het  
geval van bacteriën en virussen is dit natuurlijk 
absoluut ongewenst.

ZORG VOOR ÉCHT VEILIGE BINNENLUCHT

De oplossing
Een luchtreiniger �ltert vervuiling op een e�ectieve 
manier uit de binnenlucht. Met de Pure Air Shield 3300 
(PAS 3300) luchtreiniger bent u verzekerd van schone 
lucht in uw werk- of verblijfsruimte.  
De PAS 3300 beschikt over acht verschillende standen 
en is makkelijk in te stellen. De juiste stand hangt af van 
de oppervlakte van de ruimte en het aantal mensen 
dat er tegelijk in verblijft. 

De PAS 3300 is speciaal voor grote ruimtes.  De 
basisinstelling van de PAS 3300 zorgt voor vijf 
luchtwissels* per uur op een laag geluidsniveau. Het 
gewenste aantal luchtwissels wordt bepaald door het 
aantal mensen, hun verblijfsduur in de ruimte, de soort 
beweging of activiteit die ze in de ruimte uitvoeren en 
de e�ectiviteit (en het al dan niet aanwezig zijn) van het 
bestaande ventilatiesysteem. Onze accountmanagers 
adviseren u hier graag verder over. 

* Een luchtwissel is het vervangen of �lteren van de totale lucht-inhoud van de ruimte 

per uur. Wanneer we het dus over vijf luchtwissels per uur hebben dan bedoelen we 

dat vijf maal per uur de lucht vervangen wordt door gereinigde lucht. Men spreekt dan 

ook wel van een ventilatievoud van vijf. Voor meer informatie: www.euromate.com/
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Dankzij het voor�lter en het gecerti�ceerde HEPA 14 
�lter reinigt de PAS 3300 op zeer e�ciënte wijze tot  
wel 99,995% van de zwevende deeltjes en aerosolen  
uit de lucht. 

Vervuilde lucht wordt aan de onderkant van de 
luchtreiniger aangezogen en aan de bovenkant weer  
schoon uitgeblazen. Doordat de lucht niet één 

maar meerdere keren per uur wordt gereinigd is de 
continuïteit van schone lucht verzekerd. 

Mensen die in een ruimte verblijven stoten continu
 ‘vervuilde deeltje’  uit (tijdens ademen, niezen, praten, 
sporten, etc) en daarom is het blijvend reinigen van de 
lucht dus essentieel. Met de PAS 3300 bent u verzekerd 
van een veilige omgeving!

De PAS 3300 is bewezen e�ectief

Vervuilde lucht

Schone lucht



Dankzij de hoge e�ciëntie op zwevende aerosolen, die virussen en (�jn)stof kunnen bevatten, is de PAS 3300  
uitermate geschikt voor kantoren, scholen, medische wachtruimtes, medische behandelruimtes, 
kinderdagverblijven, verzorgingstehuizen, kantines, sportscholen, therapieruimtes, evenementenhallen, 
feestlocaties, restaurants, gemeentehuizen, overheidsinstellingen, zalen, religieuze ruimtes, openbare ruimtes, 
supermarkten, congrescentra, etc.

Speci�ek voor grote ruimtes

Wat kost het u per dag als een medewerker COVID-19 
krijgt? Elke bedrijfseigenaar of manager is bang voor 
een corona-uitbraak onder het personeel. Bij het 
ontstaan van een besmettingshaard kan er zelfs sprake 
zijn van een tijdelijke bedrijfssluiting. Ook als één 
medewerker getro�en wordt door het virus dan zijn de 
gevolgen groot en lopen de bedrijfskosten snel op. 

Rekenvoorbeeld
In het rekenvoorbeeld vind u een overzicht met de 
directe en indirecte kosten voor een zieke medewerker. 
We gaan hierbij uit van een gemiddeld jaarinkomen in 
Nederland van € 36.500 (Bron CPB, 2016).

Kosten zieke/verzuimende werknemer per dag*:
Loondoorbetaling:                         € 153,-
Kosten vervanging:                        € 146,-
Verlies productie/sales:                € 43,-
Kosten arbodienstverlening:      € 60,-
Verzuimbegeleiding:                     € 7,50
Totaal verzuimkosten:               € 410,- per dag(**)

* Bron: verzuimkosten.nl 
** Bij quarantaine waarbij thuiswerken niet mogelijk is spreekt u al over 
bijna € 200,- per dag aan kosten. 

Voorkom kosten voor ziekteverzuim

Als deze verzuimkosten afgezet worden tegen de aanschaf of lease van een 
professionele luchtreiniger, die virussen en bacteriën op een bewezen 

manier e�ectief uit de lucht �ltert, dan is de keuze snel gemaakt! 



PAS 3300 als geheel getest en gecerti�ceerd

De PAS 3300 is speciaal ontworpen om een maximale hoeveelheid schone lucht te leveren met een zo laag 
mogelijk geluidsniveau en zo min mogelijke stroomverbruik. De unit is uitgerust met een PM10 50% voor�lter  
en een HEPA 14 hoofd�lter. Dit HEPA 14 �lter heeft een groot oppervlak waarmee schadelijke aerosolen 
opgevangen worden. 

Technische gegevens
Afmetingen L x B x H 590 x 703 x 1360 mm
Materiaal behuizing Gepoedercoat staal

Gewicht 84 kg
Voor�lter PM10 50%

Hoofd�lter HEPA 14

De PAS 3300 is in zijn geheel getest en gecerti�ceerd door SGS 
op �ltratie van aerosolen en eliminatie van virussen/bacteriën! 
(certi�caat op te vragen via de website). 
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HEPA 14
SGS

gecerti�ceerd

Duurzaam product
Vilt gemaakt van 
gerecyclede pet�essen

Gemakkelijke bediening en
Plug en Play systeem

 SGS gecerti�ceerd en 
daarmee bewezen e�ectief

Vijf jaar garantie* door het
gebruik van Europese onderdelen

COVID-19
Zorgt dankzij het 

HEPA 14 �lter voor een 
coronaproof werkomgeving

5* enkel in combinatie met onderhoudscontract

Energie zuinig door 
timer functie en 
bovendien �uisterstil
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Uw erkende Euromate-distributeur:

Over Euromate
Euromate biedt al ruim 45 jaar producten, systemen en diensten aan voor 
schone lucht in werkomgevingen, in meer dan 55 landen ter wereld. Wij 
leveren hoogwaardige producten en onze jarenlange ervaring, expertise en 
klantgerichtheid stellen ons in staat om exact die oplossing te leveren die 
nodig is.

Kwaliteit
Onze luchtreinigers worden in eigen beheer ontwikkeld en geproduceerd. Wij 
maken hierbij altijd gebruik van Europese onderdelen, waardoor de kwaliteit 
en lange levensduur gewaarborgd worden. Daarnaast zijn onze producten 
duurzaam en energiebesparend. 

Makkelijk te installeren
Doordat al onze producten plug-en-play zijn, kunnen ze zonder hak- 
en breekwerk geplaatst worden. De Euromate luchtreinigers zijn een 
goede toevoeging van het bestaande ventilatiesysteem waardoor het 
ventilatiesysteem niet als geheel aangepast hoeft te worden.

Onze missie
Uw medewerkers, bewoners, patiënten en/of bezoekers hebben recht op 
schone lucht. Euromate heeft als missie om de kwaliteit van de binnenlucht 
minimaal gelijk te stellen aan de huidige norm voor de kwaliteit van de 
buitenlucht. Ons doel: iedereen van een schoon en veilig binnenklimaat 
voorzien. De gezondheid van werknemers moet hoger op de agenda komen 
te staan! Met onze kennis, innovatiekracht en ons specialisme willen we 
mensen informeren en zorgen voor gezonde werkomgevingen.

Soorten vervuiling van de binnenlucht
Door de komst van bepaalde virussen denken steeds meer mensen na  
over het belang van schone binnenlucht. We zijn graag beschermd tegen 
besmettingen van virussen en bacteriën. Het is echter van belang om te 
weten dat er méér vervuiling in de binnenlucht zit dan u zich misschien beseft. 
Denk daarbij aan vervuilende sto�en zoals (�jn)stof en pollen.




