1. Introdução

A SKK apresenta o novo equipamento para tratamento e purificação do ar (KleanTower). Este produto foi
concebido para dotar os espaços interiores (hospitais, lojas, espaços comerciais, escritórios, etc) de ar limpo e
purificado de uma forma rápida e eficaz.

2. A Tecnologia KleanTower NPS
Esta tecnologia assenta em 3 vertentes:

Fluxo do ar
tendencialmente vertical

Filtragem de alta eficiência

Adaptação ao espaço cujo
ar se pretende purificar

Fluxo do ar tendencialmente vertical

Ar Limpo

Ar Limpo

O fluxo de ar destes equipamentos
remove as partículas potencialmente
contaminadas do nível de inalação,
forçando o seu movimento para o nível
do solo.

Ar contaminado

Ar contaminado

Filtragem de alta eficiência
• A Filtragem é com base em filtros
de alta eficiência HEPA, cuja
eficiência é superior a 99,99%.
• Esta tecnologia de filtragem
é utilizada nas situações
hospitalares mais críticas

Elementos potenciam a eficiência dos sistemas

Lâmpadas UVGI (Ultraviolet Germicidal Irradiation)
• As lâmpadas de ultravioleta germicidas
(UVGI) são altamente eficazes na
redução da transmissão de infeções
bacterianas e virais no ar.
• O comprimento de onda emitido por
estas lâmpadas, na ordem dos 265 nm,
é o comprimento de onda mais eficaz
para a destruição dos microrganismos,
incluindo vírus.
• Um excelente complemento do filtro
HEPA.

Exemplo de cuidados a ter na colocação do KleanTower

Adaptação ao espaço cujo ar
se pretende purificar
• A Adaptação ao espaço é fundamental para
garantir o bom funcionamento em termos de:
-

Número de equipamentos
Regulação de cada equipamento
Localização do KleanTower
Frequência da manutenção dos filtros

• Assegurar que o fluxo de ar predominante é aquele
que otimiza a qualidade de ar interior

3. A Gama de produtos KleanTower

Para espaços partilhados diversos.

Para espaços hospitalares

Ar limpo para
o interior

Ar limpo para
o interior

Ar contaminado
do interior

Ar limpo
do exterior

Ar contaminado
do interior

Ar limpo
para o exterior

Desenhado à medida das necessidades
do caso concreto e adaptado para
integrar num sistema pré-existente ou
completamente novo.

Recomendado para qualquer espaço em particular:
• Lojas (incluindo supermercados)
• Espaços comerciais ou de atendimento ao público
• Escritórios
• Halls de entrada
• Etc...

• Sistema portátil “plug-in” que permite ser utilizado em qualquer
espaço
• Todo o ar passa é purificado através de lâmpadas UVGI e por
um filtro HEPA.
• Possui uma capacidade de 600 m³/h, que possibilita uma taxa
de renovação acima de 10 RPH num espaço com 20 m².

Caraterísticas da Unidade
• Unidade construída em aço galvanizado pintado em epóxi RAL9006;
• Isolamento acústico com lã de rocha de sensivelmente 30 mm de
espessura;
• Uma entrada de ar (parte de trás) e uma saída de ar (em cima);
• Entrada e saída de através de chapa perfurada;
• Porta de acesso para as lâmpadas germicidas, filtros e ventilador;
• Porta de acesso para a secção de comando;
• Quatro rodas com travão;
• Equipamento de ligação monofásica (230 V).
Especificações
• Caudal ajustável a partir de potenciómetro;
• Sinalização visual para avaria de ventilador e lâmpadas UV-C
• Sinalização visual para filtros colmatados;
• Interruptor de corte.

Material

Características

2 Lâmpadas UV-C (germicidas) e não geradoras
de ozono ¹

Potência combinada de 48 W

1 Filtro fino F9 (EN 779) compacto ²

457 x 457 x 50 mm

1 Filtro absoluto HEPA H14 (EN 1822) ²

457x 457 x 68 mm

1 Ventilador EC centrífugo
1 Secção de comando do equipamento
² Duração mínima estimada de 6 meses - Depende do local.
Com lâmpada UVGI pode ter uma duração superior a 3 anos.
¹ Duração entre 8000 a 10.000 horas

P=170 W 230 V 50 Hz

Desenho Técnico
Descrição

Dimensões (mm)

Caudal Ar (m3/h)

NPS Tower
C

600

L

600

A

1260

min

300

med

450

max

600

Alimentação Elétrica

Consumo (A)

Potência elétrica
consumida (W)
Peso (+/-10 Kg)
Preço (PVP s/IVA)

230V/50HZ
min

0.3

med

0.61

max

1.04

min

32

med

69

max

125
55 kg
Consulte-nos

A aferir de acordo com a localização e as condições do espaço.

Equipamento indicado para a implementação em espaços de
tratamento de doentes infetocontagiosos, incluindo tendas hospitalares
ou para a adaptação de quartos normais para quartos com doentes
infetocontagiosos ou imunodeprimidos.

Disponível três configurações:
Modelo

Componentes

NPS CC (Standard)

Filtros H13 e H14 na Extração e F9 na Insuflação.

NPS UV CC

Lâmpadas UVGI na Insuflação

NPS UV CC + HEPA

Lâmpadas UVGI na insuflação e filtros HEPA

Informação Técnica

Possui dois sistemas de ventilação
independentes:
• Captação de Ar Novo
• Extração de Ar viciado/contaminado

Os ventiladores permitem a variação de
velocidade para cada situação:

(Standard)

NPS UV CC

NPS UV CC +
HEPA

C

1992

1992

1992

L

750

750

750

A

750

750

750

min

400

400

400

med

500

500

500

max

1000

1000

1000

230/50HZ

230V/50HZ

230/50HZ

min

2,16

2,86

2,86

max

6,20

6,90

6,90

70

70

90

Duração Filtro

6 meses (mínimo) ¹

6 meses (mínimo) ¹

6 meses (mínimo) ¹

Duração lâmpada

8000 a 10000 horas

8000 a 10000 horas

8000 a 10000
horas

Consulte-nos

Consulte-nos

Consulte-nos

Descrição

Dimensões
(mm)

Caudal Ar
(M3/h)

Alimentação Elétrica

• Cria uma subpressão - caso se trate de
um quarto de doentes infetocontagiosos;
CCD dp = 6Pa

Consumo (A)
Peso (+/-10 Kg)

• Cria uma uma sobrepressão, caso se trate
de quarto de doentes imunodeprimidos;
CCD dp = 8Pa

Preço (PVP s/IVA)

¹ Depende do local. Com lâmpada UVGI pode ter uma duração superior a 3 anos

• Soluções desenvolvidas à medida.
Adaptadas às necessidades de
cada espaço/cliente.
• Remodelação de instalações de
Ventilação existentes.
• Projeto e Instalação para todo o tipo
de edifícios/necessidades.

Preço (PVPs/IVA) - Consulte-nos

Ar contaminado

Ar Limpo

UVF - Unidade de Ventilação e Filtragem
UE - Unidade Climatização Exterior

UI - Unidade Climatização Interior
GExt - Grelha Exterior

Para obter mais informações sobre
o KleanTower, entre em contacto com
os nossos comerciais através do e-mail
geral@skk.pt

