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Voordelen DCAT-systemen

• Geen filters nodig

• Eenvoudige installatie/verplaatsbaar

• Duurzaam en energiezuinig

• Veilig en kosteneffectief

• Minimaal onderhoud

• 24/7 gezonde lucht

• Uitstekende testresultaten door wereldwijde onafhankelijke testbureaus, waaronder TNO

• Als enige luchtzuiveringsproduct gecertificeerd door NASA

• Verwijdert onaangename geuren

• Vermindert bacteriën, schimmels en pollen aanzienlijk en maakt virussen onschadelijk

• Minder ziekteverzuim

• Uvc Licht



Basis werking technologie

• Verandering van natuurlijk aanwezige vochtigheid en zuurstof in peroxide en super oxiden.

• Honingraad absorbeert door de coating (titanium dioxideTiO2) H20 en maakt twee hoog actieve 
oxiden tw. OH &O2

• De toegepaste UV (254[nm]) breekt O3- af naar O2, veel overig toegepaste UV lampen 
produceren Ozon (b.v. UV 185 [nm] voor grondwaterzuivering)

• OH-, O2-, HO2, blijft in het toestel wat goed is, H2O2 gaat het toestel uit in dampvorm (HO~HO) 
en doet het werk.

• Bacteriën H2O2 gaat op schil van bacterie als HO~HO, onttrekt uit bacterie (combineert) de H 
naar H2O hierdoor droogt de schil en dus bacterie, uit met als gevolg het afsterft.

• Virussen H2O2 doet hetzelfde als bij bacteriën met het verschil bij een virus gaat de HO~HO niet 
in/om de schil zitten maar aan de tentakels van een virus. Deze drogen uit en breken af. Het virus 
is hierdoor niet gedood maar is wel onschadelijk gemaakt omdat het zich niet meer kan hechten 
omdat de tentakels ontbreken.

• Creëert dezelfde oxidatie en ionisatie als natuurlijk zonlicht, met behulp van Uv-licht als een bron 
van energie voor ons natuurlijke katalytische conversieproces.

• Combineert deze ioniserende eigenschappen met foto katalytische reacties van specifieke 
zeldzame en edelmetalen.



Installatie  DCAT Inbouw

Inbouw in systemen kan tijdens de 
opbouw installatie fase, maar ook 
eenvoudig later uitgevoerd worden. 

De elektrische aansluiting 10000 
230 [V] / 50-60 [Hz] / 0.17[A]
met een brandtijd van 2 jaar.



Proces



Vogelgriep virus

Dit geavanceerde oxidatieproces effectief is tegen 
het H5N8 Avian-virus, Methycilline
Resistente Staphylococcus Aureus (MRSA), 
Streptococcus, E-Coli, Listeria, Candida,
Pseudomonas, Bacillus Subtilis en Stachybotrys
Chartarum (zwarte schimmel). 

Deze universitaire tests hebben aangetoond dat 
RCI-technologie binnen de eerste 24 uur na
installatie ten minste 96,4% en tot 99,99% van 
oppervlakte-verontreinigende en door de lucht
verspreide virussen en bacteriën kan 
desinfecteren. 



In enkele minuten geïnstalleerd

RCI-gebaseerde Inbouw units worden in enkele minuten 
geïnstalleerd. Het eerste wat een op een kanaal 
gemonteerde induct doet, is het zuiveren van de 
luchtkanalen, die vaak de oorzaak zijn van ziekten en 
allergieën in een faciliteit omdat ze besmet zijn met 
virussen, bacteriën en schimmels. 

RCI-systemen (Uvc lamp)verbruikt minder dan 25 watt en 
heeft slechts eenmaal per 24 maanden onderhoud nodig. 

Heeft 4 gaten in het chassis voor eenvoudigere en snellere 
installatie. Dankzij het ontwerp kan meerdere units in één 
plenum worden geïnstalleerd.



Installatie



Actieve technologie Vs Passieve technologie

Passieve technologie DCAT Actieve Technologie

Kunnen uw filters hier tegen beschermen?

78%
Reductinon
1 m



RCI werkt continu 



Plafondunit DCAT BOX DCAT Inbouw
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