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G4S IERLAND EINDELIJK UIT DE MIST BEVRIJD 

 

G4S behoort tot de grootste beveiligingsbedrijven wereldwijd. Eén van de diensten die G4S Ierland 

aan haar klanten levert is het ophalen en veilig opslaan van contant geld en andere waardepapieren. 

Verspreid over Ierland bestaan circa tien locaties waar G4S voor zijn klanten in depots (kluizen) de 

waardevolle goederen opslaat. Eén van de middelen die het beveiligingsbedrijf gebruikt om deze 

depots te beveiligen is een zeer krachtige mistgenerator. Mocht iemand proberen in te breken, zorgt 

deze apparatuur dat de kluis binnen enkele seconden wit staat van de mist. De inbreker ziet letterlijk 

geen hand voor ogen meer.  

 

Wat heeft dit met luchtreiniging te maken? Kluizen zijn in de regel niet of nauwelijks geventileerd, 

aangezien deze potdichte constructies gebouwd zijn om ongewenste bezoekers buiten te houden. De 

mistgeneratoren worden elk kwartaal getest om te controleren of alles nog deugdelijk functioneert. 

Tijdens het testen liep onze klant tegen het probleem aan dat de mist niet kon worden afgevoerd. De 

EAS 1300 maakte een abrupt einde aan dit probleem!  

 

G4S Ierland begon in augustus 2012 met het plaatsen van één EAS 1300 luchtreiniger in een 

testopstelling om te zien of deze geschikt is voor deze wel zeer specifieke toepassing. De 

verwachtingen werden overtroffen. Eind september heeft Extreme Air Products twintig apparaten 

naar Ierland laten transporteren om alle depots van onze luchtreinigers te voorzien.  

 

Blijkbaar kan een producent niet altijd van tevoren bedenken voor welke toepassingen zijn product 

een rol van betekenis kan spelen. Extreme Air Products ontwikkelde de EAS 1300 luchtreiniger om 

rookruimtes te reinigen. Deze intensief vervuilde ruimtes worden door de eerste luchtreiniger die 

werkt met luchtverdringing van een aangename luchtkwaliteit voorzien en veroorzaken hierdoor geen 

overlast. Het gepatenteerde systeem bewees zich inmiddels ook in heroïne-rookruimtes, 

opslagruimtes voor vuil linnengoed in zorginstellingen en in ruimtes voor computerservers. Hetzelfde 

decentrale verdringsysteem blijkt nu ook een uitstekende mistoplosser te zijn.  

 

Extreme Air Products BV is producent van luchtreinigers en levert haar producten en diensten in 

Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk, Portugal, Roemenië en Ierland.  

 


