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Type d’appareil

La technologie
Air traité

Processus

Applications

Ventilateurs

Volume d’air (m3/h)

Installation

Méthode de 
traitement

CGR-UVC CG/FILTER-UVC CAISSON MOTORISES UVK UVB&UVR

UV-C + filtration UV + filtration UV-C / PCO
Voor ventilatiesystemen die reeds 

zijn gemotoriseerd
Voor ventilatiesystemen die reeds 

zijn gemotoriseerd
Om het debiet te verzekeren Voor ventilatiesystemen die reeds 

zijn gemotoriseerd
Voor ventilatie systeem

Mechanische filtratie  F7 + F9 
en UV-C straling

Mechanische filtratie  F7 + F9 of 
F7 + H14  en UV-C straling

Enkel de ventilator in alle 
uitvoeringen

Desinfectie, ontgeuring, afbreken 
van NOx en VOS

Desinfectie, ontgeuring, 
afbreken van NOx en VOS

• Filters F7 + F9                 
• germicide kamer UV-C                                             
• verwijderen van stofdeeltjes,  
bactien, virussen, Schimmelspo-
ren                
• Rekening houden met 
drukverlies van de filters

• appartementen, restaurants, 
zorginstellingen, kleedkamers, 
vergaderzalen, …              
• meer industriële installaties, 
machinekamers, ...           
• Alle gebouwen voorzien van 
een centraal ventilatiesysteem.

• Ofwel Filters F7 + F9             
•Ofwel Filters F7 + HEPA H14                      
•germicide kamer UV-C                                             
• verwijderen van stofdeeltjes, 
aerosolen, bactien, virussen, Schim-
melsporen                
• Rekening houden met drukver-
lies van de filters

• Centrifugale of axiale ventilato-
ren 
• Ventilatoren met omkasting of 
andere uitvoering 
• Gekozen in functie van het debiet 
en het drukverlies van de gekozen 
behandeling.

• UV-c straling met optie PCO* 
fotokatalyse        
•afbraak van bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen         
• behandeling geuren 
• Afbraak van Nox en VOS

• UV-c straling met optie fotoka-
talyse        
•afbraak van bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen         
• behandeling geuren 
• Afbraak van Nox en VOS

• Alle toepassingen die nood 
hebben aan ventilatie

• ventilatiesysteem voor alle 
toepassingen               

• Alle gebouwen voorzien van 
een centraal ventilatiesysteem.

• upgrade bestaand ventila-
tiesysteem voor alle toepassingen               
• Alle gebouwen voorzien van 
een centraal ventilatiesysteem.      
• Geschikt voor zeer grote 
volumes

Neen Neen Ja Neen Neen

500-8658 200-1550 100à100000 100-1200 100-80000

In de leiding In de leiding Alle In de leiding In de leiding

UV-C / PCO

• appartementen, restaurants, 
zorginstellingen, kleedkamers, 
vergaderzalen, …              
• meer industriële installaties, 
machinekamers, ...           
• Alle gebouwen voorzien van 
een centraal ventilatiesysteem.



Type d’appareil

La technologie
Air traité

Processus

Applications

Ventilateurs

Volume d’air (m3/h)

Installation

Méthode de 
traitement

UVF UVS

UV-C /PCO UV-C/OZON

Voor ventilatie systeem Extractie op dampkappen

Desinfectie, ontgeuring, 
afbreken van NOx en VOS Ontvetten en ontgeuren

• UV-c straling met fotokata-
lyse        
•afbraak van bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen         
• behandeling geuren 
• Afbraak van Nox en VOS

Woonkamers, kantoren, restau-
rants, zorginstelligen, ventilatie 
systemen en air conditionning

Straling die ozon verwerkt «de 
organische onderelen zoals vetten 
en geuren worden koud verbrand»

behandelen van de geuren in 
industriële keukens

Neen Neen

500-5000 1200-13500

In de leiding In de leiding

SV/FILTER-CG CJK/FILTER/EC UVT

UV-C + filtration UV-C + filtration UV-C / PCO
Gemotoriseerd voor 
ventilatiesystemen

Recirculatie van de lucht

Mechanische filtratie  F7 + F9 - G4 + 
F6 - F6 + F8  en UV-C straling

Mechanische filtratie  F7 + F9 of F7 + 
H14  en UV-C straling

Industriële Desinfectie, ontgeuring, 
afbreken van NOx en VOS

• Filters F7 + F9 - G4 + F6 - F6 
+ F8                 
• germicide kamer UV-C                                             
• verwijderen van stofdeeltjes,  
bactien, virussen, Schimmelspo-
ren                
• Rekening houden met 
drukverlies van de filters

• Filters F7 + F9 of F7 + H14                 
• germicide kamer UV-C                                             
• verwijderen van stofdeeltjes,  
bactien, virussen, Schimmelspo-
ren                
• Rekening houden met 
drukverlies van de filters

• UV-c straling met PCO* fotoka-
talyse        
•afbraak van bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen         
• behandeling geuren 
• Afbraak van Nox en VOS

• appartementen, restaurants, 
zorginstellingen, kleedkamers, 
vergaderzalen, …              
• meer industriële installaties, 
machinekamers, ...           
• Alle gebouwen voorzien van een 
centraal ventilatiesysteem.

 Industriële ventilatiessystemen, 
Commerciële installatie, werk-

plaatsen en opslagruimten

Ja Ja Ja

375-2050 850-4500 800

In de leiding In de leiding Plafond montage

Gemotoriseerd voor 
ventilatiesystemen

• appartementen, restaurants, 
zorginstellingen, kleedkamers, 
vergaderzalen, …              
• meer industriële installaties, 
machinekamers, ...           
• Alle gebouwen voorzien van een 
centraal ventilatiesysteem.


