UPM/EC FE
MOBIELE LUCHTZUIVERINGSINSTALLATIES
MET ELEKTROSTATISCHE TECHNOLOGIE

• ELEKTROSTATISCH FILTER MET
GEÏNTEGREERDE THERMISCHE
SENSOR
• EC-TECHNOLOGIE MOTOR
• AUTOMATISCHE
AANPASSING EN REGELING

ELECTROSTATIC
FILTER

• 3 FILTRATIESTAPPEN
• THERMISCHE EN
AKOESTISCHE ISOLATIE
• GEMAKKELIJKE TOEGANG
VOOR ONDERHOUD
•ANTI-VET TECHNOLOGIE

FILTRATIESTAPPEN
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UPM/EC FE
De UPM/EC FE luchtzuiveringseenheden zijn ontworpen voor het mengen,
reinigen, verwijderen van geuren en zuiveren van lucht in ruimten met veel
verkeer die extreme geluidsisolatie en flexibiliteit vereisen.

ELEKTROSTATISCHE
TECHNOLOGIE
FE elektrostatische filters zijn bijzonder geschikt voor het
verwijderen van verontreinigingen zoals deeltjes,
bacteriën, vluchtige organische stoffen (VOC's), enz. Door
hun hoge efficiëntie en deeltjesvangvermogen werken de
toestellen met zeer lage drukverliezen en verbruiken zij dus
veel minder elektriciteit dan conventionele mechanische
filtratiesystemen.

HOE WERKEN ZE?

Luchtzuivering door desinfectie met behulp
van ELECTROSTATISCHE FILTERtechnologie is ideaal wanneer de
verontreinigingen in de atmosfeer vettig of
olieachtig zijn of zwevende deeltjes
bevatten die gewoonlijk mechanische of
textielfilters zeer snel verzadigen,
aangezien elektrostatische filters afwasbaar
en gemakkelijk te onderhouden zijn.

TOEPASSINGEN
— Industriële keukens
Verontreinigende deeltjes
worden geïoniseerd en passeren
het filter, waarbij ze zich
vasthechten aan tegengesteld
geladen collectorcellen, en
worden zo uit de
afvoerluchtstroom geweerd.
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— Ziekenhuizen
— Voedselverwerking
— Planten
(zwevende deeltjes en rook
tot 20 mg/m³)

— Dampen van
laswerkzaamheden
— Fast food restaurants
— Chemische en metaalindustrie
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VOORDELEN
Effectief tegen ziektekiemen en bacteriën
Werkt op alle organische verontreinigingen
met 98-99,9% effectiviteit.
Duurzaam
Een goede reiniging van verontreinigingen die
zich op de collectorplaten ophopen, garandeert
de efficiëntie en een langere levensduur van het
filter en de apparatuur.
Energie-efficiëntie
Elektrostatische stofvangers hebben een lage
drukval door minder weerstand tegen de
luchtstroom, wat resulteert in een lager
energieverbruik. Bovendien zijn ze zeer
doeltreffend in het opvangen van deeltjes en
verontreinigende stoffen.

Anti-vet technologie
Bereid om te werken in ongunstige
omstandigheden en in aanwezigheid van
dampen met een hoog gehalte aan
olieverontreinigende stoffen. In het onderste
gedeelte van het filter kan het condenswater dat
zich tijdens het filtratieproces vormt, worden
opgevangen door middel van geschikte houders.
Lage onderhoudskosten
Filter vervangingskosten komen te vervallen.
Wanneer het filter verzadigd is, volstaat het het
met water en afwasmiddel te wassen om het vuil
te verwijderen en het te regenereren zonder de
elektronica te moeten verwijderen omdat deze
volledig verzegeld is. Onderhoudsbeurten
worden in het algemeen met zeer korte
tussenpozen uitgevoerd.

ACTIEF
KOOLSTOFFILTER

AUTOMATISCHE
BESTURING

WASBAAR
VOORFILTER

WIELEN

EXTRA FILTRATIE TRAP
VETVRIJ
BAKBLIK
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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. De elektromotor
met EC-technologie en de geïntegreerde
elektrostatische filter, die beide 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.

ELECTROSTATIC
FILTER

ELEKTROSTATISCH FILTER
Geïntegreerd elektrostatisch filter met hoge
prestaties. Ontworpen om de luchtkwaliteit
binnenshuis te verbeteren, is het uitgerust
met een technologie die in staat is vettige
deeltjes uit de atmosfeer te houden.

GEUR VERWIJDERING
door middel van een actief koolfilter.

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 FILTERS
Zowel het voorfilter als het elektrostatische
filter zijn afwasbaar en kunnen voortdurend
opnieuw worden gebruikt met een
minimum aan onderhoud.
INSTALLATIEGEMAK EN ONDERHOUD
Het inspectiepaneel maakt een snelle
toegang tot de binnenkant van de unit
mogelijk, hetzij voor reiniging of, indien
nodig, voor het vervangen van de filters.

CONTROLESYSTEEM AUTOMATISCH
Hiermee kan het toestel worden
geprogrammeerd, in- en uitgeschakeld, het
debiet worden aangepast, enz.
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UPM/EC FE
Luchtzuiveringsapparaten met krachtige elektrostatische filters, speciaal ontworpen om de
binnenlucht te reinigen en te zuiveren in ruimten met veel vettige of zwevende deeltjes

Motor :
• High performance EC Technology motoren,
externe rotor, instelbaar via 0-10 V.

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.
• Turbine met achterwaards gebogen schoepen
• Wasbaar voorfilter
• Krachtig elektrostatisch filtertoestel (95%
ePM1) met geïntegreerde thermische
sensor.
• Extra actieve koolstoffiltertrap.
• Inspectieluik voor onderhoud en
filtervervanging.
• Vetvanger.

Bestellingsnummer

UPM/EC FE

• 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.
Afwerking :
• Structuur in aluminium en voorgelakt
plaatstaal, met thermische en akoestische
isolatiepanelen van 25 mm.
Op aanvraag :
• Negatieve ionisator.
• Deeltjes-sensor voor automatische
controle (PM2.5+VOC of
CO2+VOS).
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UPM/EC FE: Luchtzuiveringsapparaten met krachtige
elektrostatische filters, speciaal ontworpen om de
binnenlucht te reinigen en te zuiveren.

Diameter
van de turbine in mm

Filter kenmerken
ACTIEF KOOLFILTER
ELEKTROSTATISCH FILTER
95 %

ePM1

EN 779 EN 1822

90 % 80 % 70 %

Filtratieklasse volgens EN 779

-

F9

F8

F7

Luchtsnelheid (m/s)

1

2

2,5

3

4

Luchtstroom capaciteit (%)

40

50

65

75

100

Drukverlies (Pa)

10

17

24

37

64

-

FCA

90 %

-

ISO 16890
ISO
ePM1

ISO
ePM2,5

ISO
ePM10

ISO
COARSE

-

-

-

60 %

Technische kenmerken
Aanbevolen
werkgebied (m2)*

Model

Snelheid

Vermogen

Stroomvoorziening

Geluidsdrukniveau
bij 50% van de
maximumsnelheid*

Maximaal debiet (m3/h)

Geschat
gewicht

dB(A)

Vettig
deeltje

Droge
deeltje

(kg)

200-240 V 50/60 Hz 1 Ph

47

525

700

60

460

200-240 V 50/60 Hz 1 Ph

47

1575

2000

111

1150

380-480 V 50/60 Hz 3 Ph

51

2550

3120

184

Vettig
deeltje

Droge
deeltje

(tr/min)

(W)

UPM/EC FE-310

65

85

1920

175

UPM/EC FE-400

195

245

1550

UPM/EC FE-500

315

385

1250
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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

UPM/EC FE-310

6

A

B

H

542

500

960

UPM/EC FE-400

742

700

1210

UPM/EC FE-500

942

900

1550
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