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

recirculando-o. 

EFICIENTE
Mantém a eficiência 

energética em diferentes 
setores e áreas. 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 200m2 de área, 

com base num pé direito 
standard de 2.5 m.

O NPS® Optimal XL permite tratar uma área 
até 200m2. 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.  

O NPS® Optimal XL elimina vírus, bactérias e outros agentes 
biológicos presentes no ar em zonas de elevada contaminação 

biológica ou com altos padrões de controlo sanitário do ar interior. 



+ 6 x Lâmpadas UV-C [germicidas] com uma potência 
combinada de 216 W e não geradoras de ozono;
+ 1 x Filtro fino F9 [EN 779] compacto: dimensões 592mm x 
592mm x 48mm;
+ 1 x Filtro absoluto HEPA H14 [EN 1822]: dimensões 
610mm x 610mm x 150mm;
+ 1 x Ventilador EC centrífugo: [P= 1.3 kW ; 230 V 50 Hz];
+ Atenuadores acústicos na sucção e na saída do 
ventilador;
+ 1 x Display touch para commando da unidade

+ Unidade construída em liga de alumínio pintada em RAL 
9010;
+ Entrada e saída do ar através de chapas perfuradas;
Isolamento acústico com lã de rocha de 30 mm de 
espessura;
+ Duas portas de acesso para as lâmpadas germicidas, 
filtros e ventilador;
+ Dimensões: 2230mm x 750mm x 750mm [AxCxL]; 
+ Sistema eficiente de fixação de filtro HEPA H14;
+ Peso: 180 kg; 
+ Sistema de segurança para a câmara germicida;
+ Compartimento de elevada refletividade para aumento 
de eficiência da ação germicida das lâmpadas UV-C;
+ Rodízios para aplicações hospitalares;
+ Uma entrada de ar e três saídas de ar; 
+ Equipamento de ligação monofásica [230 V].

CARATERÍSTICAS STANDARD

COMPONENTES
 

ESPECIFICAÇÕES 
TÉCNICAS

+ Caudal volúmico nominal de 2000 m3/h e máximo de 2500 
m3/h;

+ Múltiplas velocidades/caudais de funcionamento possíveis;

+ Display touch com interface intuitiva e fácil para o utilizador;

+ Possibilidade de desligar/ligar as lâmpadas germicidas; 
diariamente [todos os dias da semana];

+ Possibilidade de programação do funcionamento da 
unidade diariamente [todos os dias da semana];

+ Sinalização para avaria de lâmpadas 
germicidas e para colmatação de filtros.
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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.


