
GAMME UV PURE MOBILE



Type apparaat

UPM/EC FE UPA UVE UVH
Elektrostatisch UV + filtratie UV‐C/PCO* UV‐C/PCO*DE TECHNOLOGIE 

Behandelde lucht

PURI 50e UPH UPM/EC UPM/EC PCO

Lucht hercirculatie Lucht hercirculatie Lucht hercirculatie Lucht hercirculatie

Behandelings-
methode

Mechanische filtratie 
en UV-C straling

Mechanische filtratie 
en UV-C straling

Mechanische filtratie 
en UV-C straling

Rayonnements UV‐C 
et photocatalyse

Elektrostatische
filtratie, 

desodorisatie,
ontvetting

Mechanische 
filtratie, 

desodorisatie en UV-
C straling

desinfectie en 
ontgeuring, NOX- en 

VOC-afbraak

desinfectie en 
ontgeuring, NOx- en 

VOC-afbraak

Proces

• PM 10-filters voor 
grove deeltjes
• HEPA H13 voor 
filtering van 
stofdeeltjes
• Verwijdering van 
bacteriën, virussen, 
schimmelsporen

• Ofwel F7 + F9 
filters en actieve 
kool
• Of F7 filter + HEPA 
H14 en actieve kool
• UV-C 
kiemdodende 
kamer
• Eliminatie van 
geuren, bacteriën, 
virussen, 
schimmelsporen

Toepassingen
Ontworpen voor 

kleine woningen en 
kantoren

Ideaal voor alle winkels 
en drukbezochte 
panden omdat 

geluiddempend en 
compact

Ideaal voor hotels, 
catering en druk-

bezochte omgevingen 
die een laag 

geluidsniveau 
vereisen

Ideaal voor horeca, 
plaatsen met 

vetmoleculen zoals 
keukens

Ideaal voor industrieën 
en gebieden met veel 
verkeer, datacentra, 

farmaceutische 
industrie

Lounges, 
kantoren, 

restaurants, 
gezondheidszorg

Ja Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Toiletten, sauna's, 
kleedkamers, 

werkplaatsen, zwaar 
getroffen dienstruimten, 

sportzalen en 
accommodatie

400 850 ‐ 2200 900 ‐ 5400 800 ‐ 1950 525 ‐ 2550 1500 ‐ 6000 180‐300

Ventilatoren d'air  

Lucht debiet (m3 / h)

Mobiel Mobiel Mobiel Mobiel Mobiel Mobiel
Mobiel of wand 

gemonteerd

50

PCO * = fotokatalytische oxidatie (met gemodificeerd titaandioxide, TiO2)

Installatie Mobiel of wand 
gemonteerd

Ja

UV-C + filtratie

Lucht hercirculatie Lucht hercirculatie

UV-C + filtratie

Lucht hercirculatie

UV-C + filtratie UV-C + PCO 

Lucht hercirculatie

• Voorfilter en 
actief koolfilter
• F7 en F9 of F7 en 
HEPA H14 filter voor 
eindfiltratie               
• UV-C 
kiemdodende 
kamer
• Eliminatie van 
geuren, bacteriën, 
virussen, 
schimmelsporen

• Voorfilter en 
actief koolfilter
• F7 en F9 of F7 en 
HEPA H14 filter voor 
eindfiltratie               
• UV-C 
kiemdodende 
kamer
• Eliminatie van 
geuren, bacteriën, 
virussen, 
schimmelsporen

• Voorfilter en 
actief koolfilter
• F7 en F9 of F7 en 
HEPA H14 filter voor 
eindfiltratie               
• UV-C 
kiemdodende 
kamer
• Eliminatie van 
geuren, bacteriën, 
virussen, 
schimmelsporen

• Voorfilter en actief 
koolfilter
• F7 en F9 of F7 en 
HEPA H14 filter voor 
eindfiltratie               
• UV-C kiemdodende 
kamer
• Verwijdering van 
aërosolen, stof, 
geuren, bacteriën, 
virussen, 
schimmelsporen

• Chemische straling 
en fotokatalysator
• Eliminatie van 
bacteriën, virussen, 
schimmelsporen         
• Geurcontrole
• Afbraak van Nox 
en VOC's

• Chemische straling 
en fotokatalysator
• Eliminatie van 
bacteriën, virussen, 
schimmelsporen         
• Geurcontrole
• Afbraak van Nox 
en VOC's

Ideaal voor hotels, 
catering en druk-

bezochte omgevingen 
die een laag 

geluidsniveau 
vereisen
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