
Plafond Luchtreiniger  

Dankzij de innovatieve en PCO technologie verwijderen we onaangename geuren, gevaarlijke 
virussen, bacteriën, schimmels en allergenen op natuurlijke wijze in de lucht en op oppervlakten. 
o.a. listeria, MRSA en andere ziekteverwekkers worden geneutraliseerd in de eerste 24 uur na het 
inschakelen van de luchtreiniger. 
De Plafond luchtreiniger: 

✔Reinigt luchtvervuiling die naar binnen komt 

✔PCO-cell (17 watt) vervangen om de 2 jaar. 

✔Verminderd pollen, huismijt, diverse geuren aanzienlijk. 

✔Vereist geen aansluiting op ventilatie systemen. 

✔Laag geluidsniveau, hoge reinigingsefficiëntie. 

✔Energiezuinig, duurzaam 

✔Wereldwijd getest, waaronder TNO 
 
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 
 
Toepassingen: 
kantoor, winkelcentra, conferentie zalen, ziekenhuizen, restaurants, 
hotels. 
 
Onderscheiden t.o.v. van andere luchtzuivering producten. 
In tegenstelling tot producten die geuren behandelen met passieve technologieën, gebruikt 
onze Plafondunit op de natuur gebaseerde, actieve technologieën om de oplossing naar het 
probleem te brengen. Passieve technologieën omvatten filters en elektronische luchtreinigers 
die lucht nodig hebben om bij het apparaat te komen. 
 
Technische specificaties: 
• Creëert dezelfde oxidatie en ionisatie als natuurlijk zonlicht, met behulp van UvC-licht 
als een bron van energie voor ons natuurlijke katalytische conversieproces. 
• Combineert deze ioniserende eigenschappen met fot katalytische reacties van 
specifieke zeldzame en edelmetalen. 
• Stuurt proactief vriendelijke oxidatiemiddelen om alle lucht en oppervlakken in een 
ruimte te ontsmetten (in tegenstelling tot andere systemen die afhankelijk zijn van 
lucht om passief door filters te bewegen). 
 
Installatie: 
De Plafondunit kan overal worden geïnstalleerd in verlaagd plafond direct door een bestaande 
tegel te vervangen, dicht bij de bron van vervuiling. 
Zorg dat u de unit gebruikt binnen 2 meter van een standaard 120/240 volt geaard 
stopcontact. Langdurig gebruik van een verlengsnoer wordt niet aanbevolen vanwege 
veiligheidsoverwegingen. 
De Plafondunit werkt zonder filter en heeft alleen om de 2 jaar een kleine ingreep nodig 
(vervanging van de RCI-cel). 
Het installeren is verbazingwekkend eenvoudig: Verwijder een bestaande tegel, plaats de DCAT unit 
erin en sluit het apparaat aan bovenop het metalen rooster. Job gedaan. 


