UPM/EC PCO
MOBIELE LUCHTZUIVERINGSINSTALLATIES MET
FOTOKATALYTISCHE TECHNOLOGIE
• GEÏNTEGREERDE
FOTOKATALYSATOR

• AUTOMATISCHE
AANPASSING EN REGELING

• NEGATIEVE IONISATIE

• THERMISCHE EN
AKOESTISCHE ISOLATIE

• EC-TECHNOLOGIE
MOTOR

• GEMAKKELIJKE TOEGANG
VOOR ONDERHOUD

• 3 FILTRATIESTAPPEN
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UPM/EC PCO
De UPM/EC PCO-luchtzuiveringsapparaten zijn ontworpen om te ontsmetten,
reinigen, geuren te verwijderen en lucht te zuiveren in ruimten met veel
verkeer, waar extreme geluiddemping en flexibiliteit vereist zijn.

ACTIEVE TECHNOLOGIEËN
VOOR ONTSMETTING
PCO™ (Fotokatalytische Oxidatie) technologie is
een krachtig instrument voor het zuiveren van lucht
en oppervlakken in de buurt: het versnelt de
natuurlijke afbraak van organisch materiaal door
middel van fotokatalyse.
Bovendien bevatten onze apparaten modules met
positieve en negatieve ionisatietechnologie, die
zorgen voor een betere zuiveringsefficiëntie tegen
ultrafijne deeltjes en geuren.

HOE
WERKEN ZE ?
De PCO-technologie maakt gebruik van
een UVc ultraviolette lichtbron die
reageert met een titaniumdioxide
katalysator in de aanwezigheid van vocht
om kleine hoeveelheden (0,02 PPM)
waterstofperoxide (H2O2) en
koolwaterstofradicalen te creëren, die
micro-organismen en schadelijke
chemicaliën in de lucht omzetten
in CO2 en H2O.
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AFBRAAKBACTERIËN
CO2 EN H2O

Positieve en negatieve ionisatie van deeltjes

Deze apparaten combineren PCOtechnologie met positieve en negatieve
ionisatie van zwevende deeltjes die niet
door de filters zijn afgevangen, waardoor
ze worden gegroepeerd en bezinken.
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Luchtzuivering met PCO-technologie is ideaal voor
kamers met een constante in- en uitstroom. Deze
ruimten vereisen een uiterst doeltreffende en snelle
desinfectie vanwege de voortdurende wisseling van
verontreinigende stoffen.

VOORDELEN
— Elimineert ziektekiemen,
virussen, schimmels en
bacteriën
— Verontreinigt niet

De PCO-technologie is ook ideaal voor gebieden
waar grote oppervlakten materiaal met lucht
moeten worden gedesinfecteerd.

TOEPASSINGEN

— Vermindert geuren
— Helpt allergieën te
verlichten en astma onder
controle te houden

— Ziekenhuizen

— Wachtkamers

— Voedingsindustrie

— Witte kamers

— Kleinhandel

— Bibliotheek

— Doeltreffend tegen alle
organische verontreinigingen
— Verwijdert ultrafijne deeltjes
en haren van huisdieren

— Kantoorgebouwen

METALEN
FILTER
AUTOMATISCHE
BESTURING

WASBAAR
VOORFILTER

WIELEN

EXTRA FILTRATIE TRAP

HEPA FILTER

FOTOKATALYSATOR
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ENERGIEBESPARING
Om verdraaiing van de lucht te voorkomen, is
het aanzuigpaneel uitgerust met roosters die,
samen met een dynamische
drukcompensatiekamer, de efficiëntie van de
apparatuur optimaliseren. Zowel de
elektromotor met EC-technologie als het
geïntegreerde PCO-instrument, die hoge
prestaties leveren, zijn belangrijke elementen
bij de vermindering van het stroomverbruik.

LAAG GELUIDSNIVEAU
Dankzij de motor met EC-technologie en de
25 mm geluiddichte behuizing van
hoogwaardig isolatiemateriaal is het
geluidsniveau van dit toestel laag.
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PHOTOCATALYSIS

FOTOKATALYSATOR
Toestel uitgerust met PCO-technologie en
ionisatietechnologie met positieve en
negatieve atmosfeer. Ontworpen om
de luchtkwaliteit binnenshuis, en
desinfecteert door het verwijderen van
ziektekiemen, virussen en bacteriën uit de
lucht en nabijgelegen oppervlakken.
AUTOMATISCH CONTROLESYSTEEM
Hiermee kan het toestel worden
geprogrammeerd, in- en uitgeschakeld, en
kan het debiet worden aangepast.

DUURZAAMHEID
De afwerking van de uitrusting (voorgelakt
plaatstaal en aluminium profielen)
garandeert een hoge weerstand tegen
corrosie en het verstrijken van de tijd,
waardoor de nuttige levensduur wordt
verlengd.
WASBARE VOORFILTERS
Voortdurend herbruikbaar met minimaal
onderhoud.
INSTALLATIE- EN ONDERHOUDSGEMAK
Het inspectiepaneel biedt snelle toegang tot
het inwendige van de unit, hetzij voor het
reinigen, hetzij voor het vervangen van filters
of de UVc-lamp indien nodig.

GECERTIFICEERDE PCO-TECHNOLOGIE
PRODUCTEN, 100% EFFECTIEF IN 10
MINUTEN TEGEN MENGOVIRUS
De doeltreffendheid van de PCO-technologie is aangetoond in een
door ENAC en APPLUS+ gecertificeerd laboratorium,
overeenkomstig de norm EN 14476 voor de evaluatie van de
virucidale werking op medisch gebied voor antiseptische en
ontsmettingsmiddelentests.
Mengovirus is een micro-organisme van dezelfde familie als SARSCoV-2, dat COVID-19 veroorzaakt.
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UPM/EC PCO
Luchtzuiveringsapparaten uitgerust met fotokatalytische technologie, voor het desinfecteren en zuiveren van
de binnenlucht en oppervlakken in drukbezochte ruimten, van elk type.

Motor :
• High performance EC Technology
motoren, externe rotor, instelbaar via
0-10 V.
• Eenfasig 200-240 V 50/60 Hz en
driefasig 380-480 V 50/60 Hz.
• Maximumtemperatuur van de te
vervoeren lucht : -25 °C tot +60 °C.

Kenmerken :
• 40 mm aluminium profiel structuur.
• Set wielen.
• Plug&Play-systeem met geïntegreerde
bediening.
• Controle en alarm voor vervuilde filter.
• Afdekkingen met 25 mm
hoogwaardige akoestische isolatie
van voorgelakt plaatstaal.

• Wasbaar voorfilter

Afwerking :
• Structuur in aluminium en voorgelakt
plaatstaal, met thermische en
akoestische isolatiepanelen van 25
mm.

• Geïntegreerde fotokatalysator met
negatieve ionisatie.
• Extra filtratiestappen: F7 + HEPA H14.

Op aanvraag :
• Deeltjes sensor voor automatische
controle. (PM2.5+VOS of CO2+VOS).

• Turbine met achterwaards gebogen
schoepen

• Inspectieluik voor onderhoud en
filtervervanging.

Bestellingsnummer

UPM/EC PCO

310

UPM/EC PCO: Luchtzuiveringsapparaten uitgerust met
fotokatalytische technologie, voor het desinfecteren en zuiveren
van binnenlucht en oppervlakken in drukbezochte omgevingen
van om het even welk type.

Diameter
van de turbine in mm

Filter kenmerken
STANDAARDFILTERS
EN 779 EN 1822
F7

ISO 16890
ISO
ePM1

ISO
ePM2,5

ISO
ePM10

ISO
COARSE

90 %

-

>50 %

>65 %

>85 %

-

-

>99,995 %

-

-

-

-

H14

Technische kenmerken
Geluidsdrukniveau bij 50%
van de maximumsnelheid*

Maximaal
debiet

Geschat
gewicht

dB(A)

(m3/h)

(kg)

200-240 V 50/60 Hz 1 Ph

55

800

56

460

200-240 V 50/60 Hz 1 Ph

47

1300

98

1150

380-480 V 50/60 Hz 3 Ph

51

1950

166

Aanbevolen
werkgebied*

Snelheid

(m2)

(tr/min)

(W)

UPM/EC PCO-310

100

2377

450

UPM/EC PCO-400

160

1550

UPM/EC PCO-500

240

1250

Model

Vermogen

Stroomvoorziening

*
** Uitgestraald geluidsdrukniveau in dB(A) op 3 m afstand.
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Erp. (Energy Related Products)
Inhoud van Richtlijn 2009/125/EG te downloaden van de SODECA-website of het selectieprogramma QuickFan

Afmetingen (mm)

H

A

B

Model

6

A

B

H

UPM/EC PCO-310

542

500

960

UPM/EC PCO-400

742

700

1210

UPM/EC PCO-500

942

900

1550
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