
GAMME UV PURE MOBILE



Type d’appareil

La technologie
Air traité

Processus

Applications

Ventilateurs

Volume d’air (m3/h)

Installation

Méthode de 
traitement

PURI 50 UPH UPM UPA UVE

UV-C + filtration UV + filtration UV + filtration UV + filtration UV-C / PCO

Lucht recirculatie Lucht recirculatie de l’air Lucht recirculatie Lucht recirculatie Lucht recirculatie

Mechanische filtratie en UV-C 
straling

Mechanische filtratie en UV-C 
straling

Mechanische filtratie en UV-C 
straling

Mechanische filtratie en UV-C 
straling en ontgeuring

Desinfectie, ontgeuring, 
afbreken van NOx en VOS

 • Filter voor grove deeltjes 
PM 10           
• HEPA H13 voor filtratie van 
stofdeeltjes                
•afbraak van  bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen

Ontworpen voor woonkamers en 
lokalen van beperkte omvang. 

 •Ofwel filters F7 + F9 en actief 
kool                      
• Ofwel filter F + HEPA H14 en 
actief kool                
• Germicide kamer UV-C                           
• afbraak van geuren, bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen

Idelaal voor handelaars en veel 
bezochte lokalen want laag 
geluidsniveau en compact 

• voorfilter en  aktiefkool filter               
• Filter F7 en F9 of F7 en HEPA 
H14 voor finale filtratie                            
• germicide kamer UV-C                                 
•  afbraak van geuren, bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen

 • filters F7 en aktief kool 
• Filter F9 of HEPA 
H14 voor finale filtratie                            
• germicide kamer UV-C                             
• verwijdering van aerosolen, 
stofdeelters, geur, bacteriën, 
virussen, Schimmelsporen

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

Ideaal voor hotels, horeca, veel 
bezochte lokalen die een laag 

geluidsniveau vereisen.

Ideaal voor industriën en veel 
bezochte lokalen, data-centers, 

pharmaceutische industrie

 woonkamers, kantoren, horeca, 
zorginstelling

Ja Ja Ja Ja Ja

400 850-2200 900-5400 1500-6000 180-300

Mobiel Mobiel Mobiel Mobiel Mobiel



Type d’appareil

La technologie
Air traité

Processus

Applications

Ventilateurs

Volume d’air (m3/h)

Installation

Méthode de 
traitement

UVH UVO

UV-C /PCO UV-C/OZON

Lucht recirculatie Lucht circulatie

Desinfectie, ontgeuring, 
afbreken van NOx en VOS

Desinfectie, ontgeuring  met ozon behandeling. 
Geen aanwezigheid in het lokaal tijdens de 

behandeling! 

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

toiletten, sauna’s, kleedkamers, 
werkplaatsen, sport ruimten

• VUV straling en ozon productie         
•afbraak van bacteriën, virussen, 
Schimmelsporen         
• behandeling geuren 

appartementen,  industriële gebouwen, 
professionele keukens, zorginstellinge, 

kleedkamers, sport ruimten, eet-en 
opslagruimten

Ja Ja

50 350

Mobiel en montage tegen de 
muur

Mobiel


