
ESPAÇOS DE AR PURO E SEGURO!

COMPACTO E IDEAL
O NPS® Optimal é um forte aliado para prevenir a contaminação 
pelo ar nos espaços de contacto social. Elimina vírus, bactérias e 
outros agentes biológicos presentes no ar em zonas de elevada 
contaminação e garante elevados padrões de controlo sanitário 

do ar interior. Uma solução compacta, eficaz e low-cost!

RECIRCULAÇÃO DO AR
Um sistema inovador que 
desinfeta e purifica o ar, 

recirculando-o. 

PORTÁTIL
Sistema móvel e compacto 
que pode ser transportado 

para qualquer lado. LÂMPADAS UV-C  E HEPA
Composto por lâmpadas 

germicidas [UV-C] e filtros de 
alta eficiência F9 + HEPA H14. 

MANUTENÇÃO
Fácil substituição de 
filtros e lâmpadas.

ÁREA DE PURIFICAÇÃO 
Trata até 60m2 de área, 

com base num pé direito 
standard de 2.5 m.

O NPS® Optimal permite tratar uma área até 60m2. Fornece radiação UV-C na dose 
adequada para desinfetar o ar à passagem. O sistema é ainda composto por um filtro 
HEPA H14, com eficiência superior a 99,995% na retenção de partículas até 0,3 mícron. 



+ Construção interior e exterior pintada em RAL 9010 Mate;
+ Dimensões: 1230mm x 600mm x 600mm [AxLxC];
+ Entrada de ar: zona inferior; Saída de ar: zona superior;
+ Porta de acesso a todos os componentes; 
+ Porta de acesso ao quadro elétrico.

+  Lâmpadas UV-C [germicidas] potência combinada de 48 W;
+  1 x Filtro fino F9 [Dim. 592 mm x 592 mm x 48 mm];
+  1 x Filtro HEPA H14 [Dim. 457 mm x 457 mm x 78 mm mm;
+  1 x Ventilador EC centrífugo [Potência: 170 W; Alimentação: 
230 V 50 Hz];
+  Secção de comando

COMPONENTES

CARATERÍSTICAS STANDARD

VISTA DA DIREITA VISTA DE FRENTE

60
0m

m

12
30

m
m

VISTA DE CIMA

VISTA DA ESQUERDA VISTA DE TRÁS

SAÍDA DE AR

ENTRADA DE AR

 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

+ Caudal volúmico nominal de 600 m3/h e máximo de 
825 m3/h;

+ Controlador com display;

+ Sinalização de avarias de lâmpadas UV-C e aviso de 
colmatação de filtros;

+ Possibilidade de programação do 
funcionamento da unidade diariamente.

www.ocram-clima.com
Dada a constante evolução dos dispositivos NPS®Optimal para melhor responder aos problemas de qualidade do ar e à evolução da corrente 

pandemia de SARS-Cov-2, a presente brochura poderá sofrer alterações. Fale connosco para ter acesso à versão mais recente.


