
Gama de dispozitive de epurare a aerului autonome

Potrivite pentru birouri, hoteluri,
aplicații în sectorul de îngrijire
a sănătății și în industrie

OPTICLEANTM 39UV

CLĂDIRI SĂNĂTOASE
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Un viitor mai sănătos
începe la interior Birouri

Calitatea aerului este
esențială pentru birouri,
nu numai pentru sănătate,
ci și pentru performanță și
conduită.
Recepție
Cantine
Săli de conferință
Zone cu rată de
ocupare ridicată

Industria ospitalității 
Asigurarea unui mediu
curat, sănătos și fără
mirosuri este cheia
succesului în industria
ospitalității.
Recepția și holul hotelurilor
Cantine
Săli de festivități
Baruri și cluburi de noapte

Industria sănătății
Tehnologia IAQ trebuie
gestionată în conformitate
cu reglementările esențiale
din domeniul sănătății și nu
are efect doar asupra
pacienților, ci și asupra
personalului medical și
vizitatorilor.
Cabinete de consultații în
regim ambulatoriu
Săli de așteptare
Zone care necesită
presiune negativă
Spitale de campanie
în aer liber

Industrie
Aerul contaminat din zonele
de producție necesită o
atenție sporită pentru a
asigura protecția sănătății
angajaților și protecția
echipamentelor.
Săli de producție
Săli de așteptare
Birourile din cadrul
depozitelor

Studiile indică faptul că ne
petrecem aproximativ 90% din
timp în interior. Pe lângă
condițiile actuale, acest lucru a
evidențiat importanța asigurării
unei calități optime a aerului
pentru a îmbunătăți sănătatea
ocupanților. O calitate
îmbunătățită a aerului are, de
asemenea, un impact pozitiv
asupra performanței și
productivității oamenilor, precum
și asupra dezvoltării fizice și
mentale a acestora.

Sănătatea și siguranța mediilor
interioare pot fi îmbunătățite în
mod semnificativ prin desfășurarea
activităților de service și întreținere
în mod consecvent nu numai
pentru clădiri efectiv ci și, cel mai
important, pentru sistemele HVAC,
care reduc în mod fiabil
concentrația de agenți
contaminanți din interior,
introducând aer exterior filtrat în
clădire, precum și pentru alte
elemente, cum ar fi unitățile de
epurare a aerului. în sprijinul
angajamentului său permanent de
dezvoltare și îmbunătățire continuă
în beneficiul industriei de
echipamente de aer condiționat,
ventilație și de optimizare a calității
aerului, Carrier lansează seria de
dispozitive de epurare a aerului
OptiClean™ 39UV.
Dispozitivul de epurare a aerului
OptiClean™ 39UV permite
companiei Carrier să dezvolte
soluțiile pentru a îndeplini nevoile
oricărui tip de clădiri.
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Design „Plug & Play”

Designul echipamentului 
este conceput pentru a 
simplifica cât mai mult 

posibil instalarea, facilitând 
utilizarea acestuia pentru 

orice aplicație.

100% configurabil

Echipamentul oferă diferite 
trepte de filtrare HEPA și 
posibilitatea de a include 

opțional cărbune activ sau 
un sistem germicidal 

(UV-C).

Silențios

Cu nivel redus de
zgomot, această unitate 

este ideală pentru utilizarea 
în spații ocupate permanent 

de oameni.

Curățare și 
întreținere facilă

Finisajele netede, fără
șuruburi și accesul ușor
la toate componentele

unității fac ca OptiClean™ 
39UV să fie ușor de curățat 

și întreținut.

Eficiență
energetică ridicată

Motorul EC de înaltă
performanță (cu comutare

electronică) reduce
consumul de energie.

Versatilitate 
mare

OptiClean™ 39UV
poate fi utilizat în 2
moduri de operare

diferite, inclusiv pentru
presiune negativă a

aerului și recirculare.

Seria de dispozitive de epurare
a aerului OptiClean™ 39UV
În cadrul Carrier, continuăm să 
inovăm, căutând noi soluții care să 
optimizeze calitatea instalațiilor 
HVAC și a celor de aer condiționat.

Experții noștri vă vor furniza 
consultanță de-a lungul parcursului 
dumneavoastră către clădiri cu 
ambient mai sănătos, mai sigure și 
mai productive, prin soluții tot mai 
eficiente și mai responsabile față 
de mediu.

Specificații tehnice
•  Unitate „Plug & Play” standard 

cu ventilatoare EC și control 
al vitezei de 10%-100%, 
incluzând martor luminos 
pentru starea unității, lampă 
cu ultraviolete și indicator de 
colmatare a filtrului.

•  Unitate silențioasă pentru 
operațiuni în sarcină nominală 
în spații ocupate permanent de 
oameni.

•  Finisaje interioare și exterioare 
netede, fără șuruburi, pentru 
curățare și întreținere ușoară.

•  Acces pentru întreținere 
la toate componentele 
echipamentului.

•  Izolație cu panouri de tip 
sandwich din vată minerală cu 
grosimea de 30 mm.
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Configurație
Alegeți-l pe cel care core-
spunde cel mai bine cerințelor 
dumneavoastră de instalare. 

C1: H13
C2: H14
C3: H13 + lămpi UV 
C4: H13 + filtre cu carbon 
C5: H14 + lămpi UV 
C6: H14 + filtre cu carbon

Prefiltrul M5
Prefiltrul M5 este instalat 
pentru protejarea dispozitivului, 
prelungind durata de funcționare 
a celorlalte sisteme și 
îmbunătățind eficiența 
lămpilor UV.

Codificare
Componentele dispozitivelor de epurare a aerului OptiClean™ 39UV sunt selectate în conformitate 
cu următoarea codificare:

INTERVAL DIMENSIUNE

1=1000 m3/h
2=1800 m3/h
3=2500 m3/h

FILTRU
HEPA

A=HEPA H13
B=HEPA H14

OPȚIUNI
SUPLIMENTARE

4=standard
5=UVC
6=filtru cu carbon

TIPUL ȘTECĂRULUI ELECTRIC
F=Tip F (toată UE, cu excepția  
Regatului Unit și a Irlandei) 
G=Tip G (Regatul Unit și Irlanda) 
J=Tip J (doar Elveția)

Interval
Proiectat pentru a fi utilizat direct 
în încăperea care urmează să fie 
tratată, există, de asemenea, o 
opțiune de adăugare a unor roți, 
astfel încât unitatea să poată fi 
mutată cât mai rapid și ușor acolo 
unde este necesar.

Model

Modell
Debit

Valoare 
nominală 
a presiunii 
disponibile

Capacitatea 
motorului

Tensiunea de 
alimentare

Nivelul de 
zgomot

[m3/h] [Pa] [W] [V] dB[A]

OptiCleanTM 39 UV 10 1000 135 170 240 V 50 Hz 51 

OptiCleanTM 39 UV 18 1800 465 500 240 V 50 Hz 56

OptiCleanTM 39 UV 25 2500 420 750 240 V 50 Hz 58

39UV X X x xx- - - --
OPTIONAL

ACCESORII
C=standard
D=racord circular 
pentru conducte cu 
DIMENSIUNEA 1 
H=racord circular 
pentru conducte cu 
DIMENSIUNEA 2 și 3
E=grilaj de dispersie orizon-
tal cu DIMENSIUNEA 1 
I=grilaj de dispersie orizontal 
cu DIMENSIUNEA 2 și 3
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Pentru completarea acțiunii de 
purificare a aerului, filtrele de gaze 
cu absorbție chimică pot să elimine 
mirosurile prin absorbția unor 
gaze cum ar fi hidrogenul sulfurat, 
sulfura de dimetil, mercaptanii, 
oxizii de azot, formaldehidele, 
COV (componente organice 
volatile), formolul, etilena, clorul, 
amoniacul, mercurul etc.

Lămpile UV-C ajută la curățarea 
aerului, reducând concentrația 
de agenți poluanți patogeni. 
Lumina UV-C inactivează și inhibă 
reproducerea acizilor nucleici 

(ADN și ARN) în microorganisme 
(virusuri, bacterii etc.). Absorbția 
de energie foarte mare la o 
lungime de undă de 253 nm 
duce la distrugerea definitivă a 

structurii acizilor nucleici și a 
proteinelor la nivel molecular 
(Manualul Ashrae, Cap. 62, 
„Ultraviolete și tratamentele de 
suprafață”).

- Filtru absolut H14
- Racord circular pentru conducta

de aer (dimensiuni în funcție de
mărime)

- Plenum de distribuire a
aerului, cu grilaj de dispersie
orizontal

- Opțiunea 1: Dispozitiv cu

- Opțiunea 2: Filtru cu carbon
suplimentar

Filtre HEPA Filtre cu cărbune activ

Filtre HEPA

Filtrare cu cărbune activ

Lămpi ultraviolete

Accesorii

Filtre care au o eficiență de 
filtrare ridicată și sunt testate 
în conformitate cu standardul 
EN-1822 cu MPPS (dimensiunea 
particulelor mai greu de filtrat sau 
dimensiunea particulelor cu cea 
mai mică eficiență totală de filtrare, 
luând în considerare fenomenele 
de impact inerțial, interceptare 
și difuzie) de 0,15 - 0,25 microni. 
Virușii sunt clasificați ca particule 
PM1 (dimensiune <1 micron, de 
obicei între 0,07 microni și 0,15 
microni).

În mod normal, acestea se 
transmit prin integrarea în două 
tipuri de picături sau bioaerosoli 
de origine umană (strănut, tuse, 
vorbit, respirație etc.): „picături” 
(picături>5microni) și „nuclee de 
picături”(<5microni). Cu cât acestea 
sunt mai mici, cu atât rămân mai 
mult timp în atmosferă. Filtrele 
HEPA contribuie în mod activ la 
acțiunea de retenție a bioaerosolilor, 
atenuând mecanismul de 
dispersare a picăturilor. Filtrele 
cu celule cu suprafață de filtrare 

mare (adâncime de 296 mm) 
au o capacitate de retenție a 
particulelor mult mai mare decât 
filtrele cu adâncime mică, reducând 
semnificativ frecvența operațiunilor 
de întreținere necesare și 
îmbunătățind amortizarea acestora. 
Eficiența filtrelor Hepa H13: 
99,95%. Eficiența filtrelor Hepa 
H14: 99,995%.



A B

C
80

mm A B C GREUTATE (kg)

OptiCleanTM  39UV 10 675 505 1580 96

OptiCleanTM  39UV 18 675 810 1710 128

OptiCleanTM  39UV 25 675 810 1710 135

Carrier oferă o 
gamă largă de 
servicii de monito-
rizare a clădirilor 
dumneavoastră 
pentru a le face 
mai sigure și mai 
eficiente.

Soluțiile noastre 
de control 
optimizează 
calitatea aerului 
în orice moment, 
îmbunătățind 
confortul și 
eficiența.O gamă largă de unități de 

tratare a aerului poate fi 
personalizată pentru fiecare 
dintre soluții, datorită diversității 
de configurații disponibile pentru 
a îndeplini cerințele tehnice ale 
proiectului dumneavoastră. 

Dimensiuni

1.- Presiune negativă
Menține camera în care se află 
echipamentul la presiune negativă, 
creând un „efect de vid” care 
limitează răspândirea aerului 
potențial contaminat în zonele 
învecinate. Aerul din încăpere 
este aspirat, filtrat și evacuat în 
exteriorul clădirii. Pentru acestmod 

este necesar un sistem de conducte 
între unitate și exterior și acesta 
susține strategia „controlul 
debitului de aer”.

2.- Recirculare
În cazul camerelor cu dificultăți 
în obținerea unei ventilații 
satisfăcătoare sau pentru a sprijini 

ventilația existentă, amplasarea 
unității OptiClean în zona care 
urmează să fie tratată reduce 
încărcătura de agenți contaminanți. 
Acestea trebuie să mențină o rată 
semnificativă de circulație a aerului 
pe oră pentru a susține strategia de 
retenție și inactivare.

Carrier a dezvoltat o serie 
complexă de soluții inovatoare 
menite să asigure medii interioare 
mai sănătoase, mai sigure, mai 
eficiente și mai productive în 
aplicații-cheie, cum ar fi birourile 

comerciale, sectorul de îngrijire 
a sănătății, sectorul ospitalității, 
aplicațiile în educație și comerțul 
cu amănuntul. De la produse 
pentru îmbunătățirea calității 
aerului din interior și servicii 

la distanță pentru gestionarea 
ventilației clădirilor și soluții 
extinse în spațiile publice, Carrier 
redefinește spațiile viitorului, chiar 
în momentul actual.
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Moduri de funcționare

Alte soluții pentru calitatea aerului din încăperi


