
Veel gestelde vragen betreffende de Ecolamp 
 

Hoe wordt met de Ecolamp een maximaal rendement bereikt? 
Om het maximale rendement uit de Ecolamp te halen moet deze constant aanstaan. 

Stand 1 is ruim voldoende om een gezonde en schone ruimte te creëren. Wanneer er 
sprake is van een grote ruimte of als er een snellere reinigingscyclus gewenst is, wordt 
stand 2 aanbevolen.  

In de ruimte waar de lamp staat moet normaal geventileerd worden. 
  

Krijg ik de Ecolamp vergoed van mijn verzekeringsmaatschappij? 
Nee, vooralsnog krijgt u de Ecolamp niet vergoed. 
 

Ik heb zojuist mijn Ecolamp aangesloten en hij geurt nogal. Wat is dat?  
De geur die u ruikt is het 'inbranden' van de lamp wat absoluut geen kwaad kan. Deze 

geur is tijdelijk en vermindert met het uur. Na gemiddeld 12 uur is deze geur helemaal 
verdwenen. 
 

Zuivert de Ecolamp ook de geur die door de lucht wordt verspreid?  
Ecolamp is uiteraard ontworpen om de lucht te zuiveren van bacteriën, schimmels en 

dergelijke. Terwijl hij dat doet zal de geur inderdaad ook verminderen. Echter, dit is 
niet het oorspronkelijke doel van Ecolamp dus in extreme situaties kan dit niet worden 

gegarandeerd. 
 
Maakt de Ecolamp geluid? 

Zoals bij de uitleg van de werking van de Ecolamp te lezen is, wordt de lucht 
aangezogen door een ventilator. Het geluid dat de Ecolamp maakt is dan ook  te 

vergelijken met een standaard huis-, tuin- en keuken ventilator. 
 
Voor welke ruimten is de Ecolamp geschikt? 

Waar huisdieren verblijven doet de Ecolamp uitstekend zijn werk. De Ecolamp is een 
betrouwbare oplossing voor allergieën door bijvoorbeeld hond, kat, vogels of andere 

huisdieren.  
 
Hoe reageren dieren op de Ecolamp? 

Net als mensen ervaren ook uw dieren het als zeer prettig om in een schone 
leefomgeving te verblijven. Immers is de lucht ook voor uw dieren van levensbelang. 

Een schonere lucht die ingeademd wordt, zal alleen maar ten goede komen aan de 
algehele conditie van mens en dier.  
 

Zit het HEPA-filter niet snel verstopt bij gebruik in een ruimte met huisdieren?  
De Ecolamp zuigt 90m3 lucht aan per uur en filtert alle zwevende luchtdeeltjes. Deze 

luchtdeeltjes bevatten naast stof ook huidschilfers en haren van huisdieren. 
Mede hierdoor dient het HEPA-filter elk half jaar vervangen te worden. In ruimten waar 
hoofdzakelijk dieren verblijven, zoals kweekruimten, kattenverblijven of duivenhokken 

wordt geadviseerd om elke 3 maanden het HEPA-filter te vervangen. Hierdoor blijft de 
Ecolamp optimaal werken.  

 
Geeft de Ecolamp licht?  
De Ecolamp is niet bedoeld als lamp. Door de UV-C lamp die erin zit komt er echter wel 

blauw licht door het bovenste gedeelte van de Ecolamp. Wanneer u de Ecolamp 
aanschaft zit daar standaard een stoffen hoesje bij dat u daar overheen kunt plaatsen 

indien u dit licht wil vermijden (bijvoorbeeld op de slaapkamer).  
 
 

 



 
Wat is het verbruik van de Ecolamp?  

Het energieverbruik van de Ecolamp is zeer gering. 
Stand 1: 26 Watt 

Stand 2: 40 Watt 
Ter vergelijking: het verbruik is gelijk aan een standaard gloeilampje.  
  

Is de Ecolamp uniek? 
Jazeker, de Ecolamp is een revolutionaire ontwikkeling in het onschadelijk maken van 

bacteriën, schimmels en virussen waardoor deze een schone en gezonde leefomgeving 
creëert. De Ecolamp is uitgerust met hightech UV-C techniek van Philips. Tevens is de 
Ecolamp voorzien van een hoogwaardig HEPA-filter dat speciaal hiervoor is ontwikkeld. 

De perfecte werking van de Philips UV-C techniek is wetenschappelijk bewezen en is de 
veiligste manier van desinfecteren. De afgelopen periode hebben de kranten en het TV-

nieuws dan ook bol gestaan over de werking van deze UV-C techniek. Door testen in 
diverse ziekenhuizen was het resultaat overweldigend. De Ecolamp is een uniek en 
compact model wat zeer effectief is voor slaapkamer, woonkamer, wachtruimte, 

klaslokaal, kantoorruimte, kinderdagverblijf, artsenpraktijk en dergelijke. De Ecolamp 
is ook een betrouwbare oplossing voor allergieën door bijvoorbeeld hond, kat, vogels of 

andere huisdieren. Daarbij is de vormgeving van de Ecolamp fraai en modern.  
  

 
Veelgestelde vragen:  
Staat uw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de Importeur voor Nederland via 

telefoonnummer: 0345-683804 
 

 


