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DCAT 50, 80, 200, 400, 750 

DCAT   50:   26 cm L  x B 6 cm  x H 3 cm Gewicht: 1,5 kg            Bereik: 30 m²/ 80 m³                13 Watt      

DCAT   80:   24cm L x 24cm B x 19cm D Gewicht: 1,2 kg            Bereik: 70 m² 17 Watt

DCAT 200:   24cm L x 24.5cm W x 28.5cm D Gewicht:  1,2 kg           Bereik: 185 m² 19 Watt      

DCAT 400:   24,5 cm x 24,5 cm x 43 cm D Gewicht:  1,8 kg           Bereik: 464 m² /1550 m³          20 Watt      

DCAT 750:   25,5 cm x 28,5 cm x 43 cm D Gewicht:  3,6 kg           Bereik: 928 m²/ 3066 m³           40 Watt       

voeding / stroomverbruik 230 V, 50/60 Hz

een UV-bewakingslamp in de behuizing.

Tot 99,999% dodingspercentage op oppervlakken

Effectief tegen bacteriën, virussen en schimmels

Makkelijke installatie. Plug en play-bediening

Effectief tegen geuren en VOC's

Veilig, discreet en stil

garantie: 1 jaar



DCAT BOX 

• Compact lucht zuivering systeem

• Onderhoudsvriendelijk, eenvoudige installatie                       

• Stevige rvs omkasting met vochtbescherming

• Interne luchtstroom, behoeft weinig onderhoud

Minder afval 

Verbeterde hygiëne  

Hogere opbrengst 

Langer houdbaarheid producten 

Geen geur problemen/overlast 

Gezonde lucht (minder ziekteverzuim) 

Toepassingen: Vleesindustrie, Groenten- en fruitindustrie, zuivelindustrie, isotherme voertuigen (koelingen),                   
winkels, supermarkten; sportcentra, sportscholen, hotels; 

Nutrilab: Het onderzoek toont aan dat het zinvol is om de koelcellen te voorzien van de DCAT boxen.” 

Onlangs bewezen i.s.m. Nutrilab dat de DCAT Box verse vis in koeling  min.4 dagen langer houdbaar blijft.



DCAT BOX 70
Met de DCAT BOX 70 in uw koelingen, laadruimte of container behoud u de kwaliteit van uw                                     
versproducten en creëert u een gezonde leefruimte.

De DCAT BOX 70 vermindert geuren, gassen en microbiële populaties in de lucht en op                                          
oppervlakken aanzienlijk, met behulp van de RCI-technologie. 

RCI technologie bestaat uit een speciaal Uv-licht en een fotokatalysator, waardoor een                                          
geavanceerd oxidatieproces ontstaat dat verschillende vriendelijke oxidatiemiddelen bevat.

Voordelen en specificaties:

Langer houdbaar kwaliteit producten

Afname bacteriën tot wel 99.9 %

Droogt bestaande schimmels uit, voorkomt nieuwe schimmelvorming.

Creëert  een gezonde leefruimte medewerkers

Verwijderd onaangename geuren.

Weinig onderhoud - Weinig reiniging vereist

Elektrisch: 120 VAC, 60Hz, 60W

Bedrijfstemperatuur: > 1,67 ° C

Afmetingen: 23,5 L x 35,5 B x 12,7 H

Bereik: 29 m²   70 m³

Bediening: ontworpen voor continu gebruik



Plafond Luchtreiniger
De DCAT Plafond luchtreiniger vermindert aanzienlijk geuren, zichtbare rook in de lucht en microbiële populaties in lucht en op oppervlakken,                                        
met behulp van de RCI-technologie. Bestaat uit een speciaal doelwit voor Uv-licht en fotokatalysator, waardoor een geavanceerd oxidatieproces                                
ontstaat dat verschillende vriendelijke oxidatiemiddelen bevat.

De DCAT Plafond luchtreiniger kan direct in elk verlaagd plafond worden geïnstalleerd door een bestaande tegel te vervangen, 
dicht bij de bron van vervuiling en / of de plaats met hogere bezetting.

Discrete of verborgen installatie

12/24/120/220 volt optionele installatie

RCI-lamp bewakingsindicator inbegrepen

Weinig onderhoud - Weinig reiniging vereist

• RCI-lamp  (19 watt) vervangen om de 2 jaar.  

• Verminderd pollen, huismijt, diverse geuren aanzienlijk. 

• Vereist geen aansluiting op ventilatie systemen.  

• Laag geluidsniveau

Specificaties: 

• gewicht: 4,5 kg 

• afmetingen: L 60 cm x B  60 cm x H 12 cm 

• bereik: 185 m² 

• voeding / stroomverbruik 230 V, 60 W 



FA 279  Technologie werkt zonder filters

Geavanceerde technologie die zichzelf verkoopt en het leven van talloze mensen over de hele wereld al heeft verbetert.       
Gewapend met de ongeëvenaarde luchtreinigingstechnieken gecombineerd in het -systeem, verdiende de luchtreiniger                
FA 279 het label "Space Certified" vanwege zijn unieke technologie. 

In de matrix, worden de moleculen omgezet in vriendelijke maar krachtige oxidatiemiddelen. Wanneer ze weer in de lucht       
worden vrijgegeven, zoeken en vernietigen de ActivePure-moleculen vervuilende stoffen, schimmels, en geur veroorzakende         
bacteriën,  zelfs degenen die zich proberen te verbergen in moeilijk bereikbare scheuren en spleten.

.                                                                                                     

Voordelen:

De FA 279 heeft 2 ionisatie naalden en een ingebouwde antenne waardoor het een ionisatiebereik van 30 m² heeft. 

Referentie:  Longarts Drs. J. Westbroek, Heerenveen 

"De draagbare unit van DCAT wordt al jaren in onze praktijk gebruikt.                                                        
We hebben talloze voordelen gezien bij de behandeling van astmapatiënten.                                                    
Het is aangetoond dat het effectief is bij patiënten die allergisch zijn voor huisstofmijt.                                  
RCI-technologie die in slaapvertrekken wordt gebruikt, elimineert100% huisstofmijt binnen 48 uur. 



FA 50 (ideaal voor de slaapkamer)
De FA 50 vermindert het aantal vervuilende stoffen en allergenen in de lucht die het leven en 
de gezondheid van mensen die lijden aan astma en allergie symptomen drastisch verbeteren. 
Ionen met de negatieve lading trekken microdeeltjes aan en vangen deze op in de lucht, 
waardoor de hoeveelheid allergenen en schadelijke verontreinigende stoffen sterk worden 
verminderd. Heeft één UVC-licht van hoge intensiteit om natuurlijke oxidatie en ionisatie te 
reproduceren - het is alsof je binnenshuis in het bos loopt. Beschikt over de 
afwezigheidsmodus, die kan worden ingesteld op 2 uur om de zuurstofuitstoot van de kamer te 
vergroten voor verbazingwekkende effectiviteit, terwijl niemand thuis is. FA 50 werkt veilig, 
bijna geruisloos en snel. Het neutraliseert ongewenste gassen en schadelijke lucht irriterende 
stoffen zoals rook, geuren en zware deeltjes van stof, pollen en schimmels. Verwijdert ook 
microscopische bacteriën en virussen. Ook op oppervlakten.

De FA 50 toont verbazingwekkende zuiveringsresultaten zowel thuis als op kleine kantoren.   
Met de door NASA goedgekeurde technologie kun je 100% zeker zijn dat je niets dan frisse en 
schone lucht inademt. Door de unieke technologie gebruiken we geen filters en werkt het elke 
dag continu. Behoeft weinig tot geen onderhoud, energiezuinig en is makkelijk verplaatsbaar.



FA 360
Luchtreiniger voor huishoudelijk en industrieel gebruik. Gemakkelijk te bedienen en te onderhouden.                          
Verwijdert onaangename geurtjes, stof, rook, virussen, huismijt, bacteriën. Ioniseert en ozoniseert de lucht.



DCAT Personal luchtreiniger

Creëert onmiddellijk een zone vrij van luchtvervuilende stoffen en allergenen rond het lichaam 
van de gebruiker. Maakt het leven veel gemakkelijker voor mensen met astma en 
allergiesymptomen, verbetert passief uw gezondheid toestand. Verfrist de lucht rond uw 
gezichtsveld en  verwijdert ook vieze geurtjes.

Personal luchtreiniger heeft een aan / uit-schakelaar om het batterijgebruik te sparen. 

Geen ventilator, filter of onderhoud vereist. Is extreem licht, gebruiksvriendelijk en wordt 
geleverd met een oplaadbare batterij oplader en koord. Platina aeroion generator, galvanische 
coating op het rooster – goud. Gepatenteerd miniatuurontwerp.

Actieve zuurstofopbrengst: niet meer dan 0,028 ppm.

De technologie is ontworpen voor gebruik in besloten ruimtes (thuis, werk, transport, etc.), dat 
wil zeggen overal behalve op straat.



DCAT  OG100 Ozongenerator  
Ozone Blaster Ozonizer Kenmerken:

Je ademt schone, frisse lucht in elke kamer na het gebruiken van de DCAT OG100 in10 minuten. Er is vastgesteld dat wanneer 
microdoses ozon worden toegevoegd aan geconditioneerde lucht, een positief effect op de ademhalingsfunctie wordt opgemerkt: 
de ademhalingsfrequentie wordt minder frequent, maximale ventilatie van de longen, een verlaging van de bloeddruk en een 
gevoel van benauwdheid worden verminderd;

Vernietigt oude en onaangename geuren, schadelijke dampen uit de lucht in 20 minuten; Binnen een paar minuten doodt het alle 
bekende micro-organismen: virussen, bacteriën. Vernietigt schimmels en hun sporen in opslagruimtes voor voedsel. 

Studies hebben aangetoond dat met ozon verwerkte producten twee keer zo lang vers blijven; Vermindert de activiteit van 
allergenen tot minimumwaarden; Desinfecteert oppervlakken van alle materialen: hout, glas, staal, plastic, stof, steen; 
Desinfecteert kamers: vloeren, muren, apparatuur, meubels, tapijten, enz.

Ozonisatie is een milieuvriendelijke zuiveringstechnologie gebaseerd op het gebruik van ozon gas, een krachtig oxidatiemiddel. De 
ozonisator zet zuurstof O2 in de lucht om in ozon O3. Na interactie met vervuilende chemische en microbiologische stoffen 
verandert ozon in gewone zuurstof. Het is praktisch bewezen dat alle ozonproducten onschadelijker zijn voor mensen! Zo is de 
formule voor de reactie van formaldehyde met ozon: HCHO + 2O3 = CO2 + H2O + 2O2.

DCAT OG100 is ontworpen voor gebruik in niet-bezette gebieden.                                                                  
Controleer voordat u het apparaat inschakelt of het betreffende                                                              
gebied volledig vrij is van inzittenden inclusief huisdieren



Hoe gebruik je de DCAT OG100 

We plaatsen de ozongenerator in de buurt van de bron van het probleem, sluiten de stroom aan en na een bepaalde tijd worden 
de lucht en objecten in de kamer gereinigd en vrij van onaangename geuren. De verwerkingstijd is afhankelijk van de 
oppervlakte van de kamer en de geur, van 20 minuten tot enkele uren.

Voorbeeld: om de geur van kattenurine uit het tapijt te verwijderen, richt u de luchtstroom van de ozonisator naar het tapijt, 
binnen 30 minuten, indien mogelijk, het tapijt lichtjes optillen zodat de ozon grondig door deze plaats blaast. De geur zal voor
altijd verdwijnen.

DCAT  OG100  desinfecteert ruimtes honderden keren sneller dan alle andere desinfectors

SPECIFICATIE:

Dekking  Toepassingsgebied: meer dan 100 vierkante meter (alleen verwerkingstijd varieert);afhankelijk                       
van bepaalde omgevingsomstandigheden zoals vochtigheid, temperaturen, vervuilingsgraad etc.).

Afmetingen, gewicht :- 18 cm H x 21 cm B x 26 cm D, 3 kg;

Kast:  - roestvrij staal.

Netwerk :- 220 V, 60 W

Ozonafgifte:  - 3,5 of 7 g / uur

Bedrijfsmodus- een timer tot 2 uur - een constante modus voor het genereren van ozon

- 12 maanden garantie.

Onderhoud van DCAT  OG100 : Periodiek (afhankelijk van bedrijfsomstandigheden) reinigen van de ozon                          
generator zelf van vuil en ozonplaten



DCAT OG200 + DCAT OG400

DCAT OG200 ozongenerator

Specificaties                                                                                                                
Afmetingen: 22.5 cm H x 17 cm ″ B x 28 cm″ D           
Gewicht: 3,75 kg                                                                    
Maximale: 200 m² (afhankelijk van variabelen zoals de 
ernst en frequentie van vervuiling, luchtstroom, 
vochtigheid en temperatuur.)                                          
Maximale ozonproductie: 14000 mg / uur                  
Netwerk :- 220 V, 50/60HZ                                                             
Geluid: 45 db
Air Volume: max 100 CFM(2.8 M³/min)

DCAT OG400 Ozongenerator

Specificaties 
Afmetingen: 26cm H x 20 cm ″ B x 26,5 cm″ D           
Gewicht: 6 kg                                                                    
Maximale: 400 m² (afhankelijk van variabelen zoals de 
ernst en frequentie van vervuiling, luchtstroom, 
vochtigheid en temperatuur.)                                          
Maximale ozonproductie: 5000-2000 mg / uur                  
Netwerk :- 220 V-240V, 50/60HZ                                                            
Geluid: 55 db
Air Volume: max 170 CFM



Power Hydra 1  

WAARSCHIJNLIJK DE MEEST KRACHTIGER GEURVERWIJDERAAR IN DE 
WERELD!

Perfect voor geurbestrijding, contaminatie preventie, enz.

De onafhankelijke krachtige ozongenerator vermindert aanzienlijk geuren in commerciële en industriële 
installaties en microbiële populaties in lucht en op oppervlakken.

De Power Hydra 1 is ontworpen voor het verwijderen van zware geuren, met name in 
waterzuiveringsinstallaties, waar waterstofsulfide (H2S) vaak een probleem is.

Het kan ook parallel aan een keukenuitlaatsysteem worden gemonteerd, door onze krachtige oxidanten in 
de kanalen te injecteren, waardoor de kookgeuren tot 98% worden verminderd.

• Zwaar geurverwijderingssysteem

• Discrete of verborgen installatie

• 3 vermogensniveaus

• Weerbestendig voor beschermde buiteninstallatie

• Weinig onderhoud - Weinig reiniging vereist

Afmetingen:  69,8 cm x 18,4 cm x 23,8 cm



Baanbrekende technologie

Waarom we uniek zijn?  DCAT is actief, niet passief. Ons unieke systeem reikt uit om luchtdeeltjes en oppervlakken 
te desinfecteren zonder zich zorgen te hoeven maken over inkomende lucht of luchtwisselkoersen.

Revolutionair: RCI-technologie doet wat geen normaal zuiveringssysteem kan om fijne luchtdeeltjes,   bacteriën in 
de lucht, VOS en oppervlakte-ziekteverwekkers continu te beheersen - veilig en kosteneffectief.

Natuurlijk: DCAT reikt actief uit en desinfecteert verontreinigde lucht en verborgen oppervlakken (in tegenstelling 
tot normale zuiveringssystemen).

Nieuwe ideeën bewezen in de ruimte: RCI technologie s ontwikkeld voor gebruik in ruimtestations, het meest 
uitdagende binnenmilieu.

Zonder filter en zonder chemicaliën: vereist geen filtervervanging en elimineert ook de behoefte aan maskerende 
en reinigende chemicaliën.

Laag energieverbruik en onderhoud : Gebruikt weinig stroom en heeft om de twee jaar onderhoud nodig.



Contact

Deep Clean Air Techniek 

Veenweg 38G | 7336 AG Apeldoorn | 055-790 88 08 | 06-83043710| 
info@deepcleanairtechniek.nl

www.deepcleanairtechniek.nl
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http://www.deepcleanairtechniek.nl/

