
D A N E  T E C H N I C Z N E  P R O D U K T U

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

OptiClean™ 39UV

 ■ 3 modele 
 ■ Filtr wstępny harmonijkowy z materiału syntetycznego, M5
 ■ Wysoko wydajne, wytrzymałe filtry HEPA
 ■ Nominalne natężenie przepływu powietrza 1000 – 1800 – 2500 m3/h
 ■ Pionowa konstrukcja pozwalająca ograniczyć zajmowaną powierzchnię w porównaniu 

do urządzeń konkurencyjnych
 ■ Urządzenie przenośne z możliwością dostosowania do niemal każdej instalacji
 ■ Wytrzymałe kółka z blokadą umożliwiające łatwy i bezproblemowy transport
 ■ Czerwony wskaźnik służący do ostrzegania użytkownika w przypadku nadmiernego 

obciążenia filtrów (zazwyczaj oznacza to konieczność wykonania konserwacji)
 ■ Świecący się zielony włącznik WŁ./WYŁ. pozwala określić, gdy urządzenie działa
 ■ Przewód zasilania o długości 2,5 metra z odciążeniem
 ■ Dostęp do przewodu zasilania w tylnej części urządzenia
 ■ Wtyczka typu F / G / J
 ■ Zasilanie 240V / 50 Hz / 1 faza
 ■ Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej, wstępnie lakierowanej i w pełni 

zaizolowanej
 ■ Wylotowa płyta przejściowa jako opcja
 ■ Dyfuzyjna dźwiękochłonna komora rozprężna 

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Urządzenie przenośne

Wielofunkcyjne 
urządzenie recyrkulacyjne lub 

podciśnieniowe

OCZYSZCZACZ POWIETRZA

Filtry HEPA z filtrem 
wstępnym M5

Zapewnia bezpieczeństwo w 
pomieszczeniach bez wlotu 

świeżego powietrza

Wiele zastosowań: placówki 
handlowe, zakłady opieki 

zdrowotnej, zastosowania 
detaliczne, szkoły, branża 

hotelarska

OCZYSZCZACZ POWIETRZA OPTICLEAN™ 
39UV



STANDARDOWE PARAMETRY OPTICLEANTM 39 UV

Urządzenie do oczyszczania powietrza OptiClean™ 39UV jest obecnie zaprojektowane do zastosowań 
komercyjnych, w sektorze służby zdrowia oraz administracji.

Podciśnieniowy tryb działania

Urządzenie podciśnieniowe OptiClean™ 39UV to przenośne rozwiązanie, które zaprojektowano 
przede wszystkim, aby pomóc przekształcić standardowe pomieszczenia szpitalne w sale izolacyjne 
dla pacjentów z chorobami przenoszonymi drogą powietrzną (Airborne Infectious Isolation). Stworzony 
w celu polepszenia jakości powietrza w pomieszczeniach bez wlotu świeżego powietrza, OptiClean™ 
39UV zawiera wysoko wydajne filtry oraz cichy silnik o podwyższonej wytrzymałości umożliwiający 
usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia. Wytwarzane przez urządzenie podciśnienie 
lub "efekt próżni" pozwala ograniczyć rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń występujących w 
powietrzu w otaczającym obszarze. Jeśli podciśnienie nie jest potrzebne, np. w tymczasowym szpitalu, 
urządzenie może być wykorzystywane jako oczyszczacz powietrza, który zasysa powietrze, usuwa 
zanieczyszczenia i wypuszcza oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia.

Recyrkulacyjny tryb działania

Jeśli podciśnienie nie jest potrzebne, np. w tymczasowym szpitalu, urządzenie może być 
wykorzystywane jako oczyszczacz powietrza, który zasysa powietrze, usuwa zanieczyszczenia i 
wypuszcza oczyszczone powietrze z powrotem do pomieszczenia. W przypadku pomieszczeń, w 
których trudno uzyskać zadowalającą wentylację lub w celu wsparcia istniejącej wentylacji, 
zainstalowanie urządzenia w pomieszczeniu powoduje ograniczenie ilości zanieczyszczeń. Urządzenia powinny utrzymywać 
duże natężenie ruchu powietrza na godzinę w celu wspierania strategii ZATRZYMYWANIA oraz DEZAKTYWACJI.

FILTRY HEPA: WYSOKOWYDAJNA FILTRACJA

Te filtry posiadają wysoką wydajność filtracyjną oraz są przetestowane zgodnie z normą EN-1822 za pomocą 
najbardziej penetrującego rozmiaru cząsteczek (rozmiar cząsteczki najtrudniejszy do przefiltrowania lub 
rozmiar cząsteczki o najmniejszej całkowitej wydajności filtracji, biorąc pod uwagę zjawisko impakcji 
inercyjnej, intercepcji i dyfuzji) od 0,15 do 0,25 mikronów. Wirusy są sklasyfikowane jako cząsteczki PM1 
(rozmiar <1 mikrona, zazwyczaj od 0,07 mikrona do 0,15 mikrona). Najczęściej są przekazywane poprzez 
skupiska kropel lub bioaerozoli pochodzenia ludzkiego (kichanie, kaszel, mówienie, oddychanie itd.): “krople” 
(krople > 5 mikronów) lub jądro kropelkowe (< 5 mikronów). Im mniejszy jest ich rozmiar, tym dłużej pozostają 
w atmosferze. Filtry HEPA aktywnie uczestniczą w strategii ZATRZYMYWANIA bioaerozolu, ograniczając 
mechanizm transmisji kropel. Filtry komórkowe o dużym obszarze filtrowania (głębokość 296 mm) posiadają 
dużo większą zdolność zatrzymywania cząsteczek niż filtry o małej głębokości, co znacząco ogranicza 
wymagania w zakresie konserwacji i przyczynia się do zoptymalizowania ich amortyzacji. Skuteczność 
filtrów HEPA H13: 99,95%.Skuteczność filtrów HEPA H14: 99,995%.

Filtry HEPA

FILTR WSTĘPNY M5

Filtr wstępny M5 został zainstalowany jako ochrona maszyny, umożliwiając wydłużenie okresu eksploatacji 
innych systemów oraz zwiększając wydajność lamp ultrafioletowych.

 Filtr wstępny M5

FILTRACJA ZA POMOCĄ AKTYWOWANEGO WĘGLA

Jako dodatkowy element oczyszczający powietrze, filtry gazowe z chemicznym adsorbentem potrafią usuwać 
zapachy poprzez adsorbcję takich gazów, jak: siarkowodór, tiole, tlenki azotu, formaldehydy, lotne związki 
organiczne, formalina, etylen, chlor, amoniak, rtęć itd.

Filtr węglowy
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DOSTĘPNE FUNKCJE

SCHEMAT NAZWY NUMERU MODELU

FUNKCJE WERSJA PODSTAWOWA  OPCJE 

Obudowa z powłoką RAL 9010 (Biały) X  
Filtr wstępny M5 X  
Filtr absolutny H13 X  
Filtr absolutny H14  X
Wentylator z napędem silnikowym EC X  
Pionowa kratka dyfuzji powietrza X  
Podłączenie obwodowe do kanału  (wymiary zależne od wielkości) X
Dodatkowa komora rozprężna z poziomą kratką dyfuzji  X
Wyłącznik Start i Stop X  
Złącze elektryczne - 240V  1 faza  50 Hz X  
Przewód zasilania 2,5 m X  
Wskaźnik zatkania filtra X  
Potencjometr regulacji przepływu powietrza X  
Koło samonastawne (koła) 360° (2 blokowane) X  
Rozwiązanie 1  Dodatkowe lampy UV  X
Rozwiązanie 2   Dodatkowy filtr węglowy  X

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

FILTR 
HEPA
A= HEPA H13
B = HEPA H14

OPCJE 
DODATKOWE
4= brak
5= UVC
6= filtr węglowy

TYP WTYCZKI 
ELEKTRYCZNEJ
F= Typ F (wszystkie kraje UE z 
wyjątkiem UK oraz Irlandii)
G= Typ G (UK oraz Irlandia)
J= Typ J (tylko Szwajcaria)

AKCESORIA
C= brak
D= podłączenie obwodowe do kanału 
ROZMIAR 1
H= podłączenie obwodowe do kanału 
ROZMIAR 2 i 3
E= pozioma kratka dyfuzji ROZMIAR 1
I= pozioma kratka dyfuzji ROZMIAR 2 i 3

39UV X X XX
OPCJA

X

LAMPY ULTRAFIOLETOWE

W strategii oczyszczania powietrza wykorzystywane są lampy UV-C, które wpływają na ograniczenie koncentracji zanieczyszczeń 
patogenami. Promieniowanie UVC unieszkodliwia i blokuje replikację kwasów nukleinowych (DNA i RNA) w mikroorganizmach 
(wirusy, bakterie itd.). Absorpcja bardzo dużej ilości energii o długości fali powyżej 253 nm powoduje nieodwracalne uszkodzenie 
struktury kwasów nukleinowych oraz białek na poziomie molekularnym (Ashrae Fundamentals, Ch. 62, Naświetlanie promieniami 
ultrafioletowymi i oczyszczanie powierzchni).
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WYMIARY

A
C

80
B

Wymiary (mm) A B C

OptiClean™ 39UV 10 675 505 1580
OptiClean™ 39UV 18 675 810 1710
OptiClean™ 39UV 25 675 810 1710

Podłączenia do kanału dla podciśnienia 
Ø D zewn.

Natężenie 
przepływu 
powietrza

D

2500 m3/h 355
1800 m3/h 355
1000 m3/h 250

Dodatkowy poziomy dyfuzor akustyczny 

Natężenie 
przepływu 
powietrza

A B C

2500 m3/h 675 810 1710
1800 m3/h 675 810 1710
1000 m3/h 675 505 1580

A

30
0

B

4



OCZYSZCZACZ POWIETRZA SERIA OPTICLEAN™ 39UV

Jako firma, Carrier podąża drogą innowacji, poszukując nowych rozwiązań, które zoptymalizują jakość instalacji klimatyzacyjnych 
oraz HVAC. Nasi eksperci doradzą Państwu przy projektowaniu budynków zapewniających zdrowsze, bezpieczniejsze i bardziej 
produktywne otoczenie, wykorzystując coraz wydajniejsze i przyjazne dla środowiska rozwiązania.

KONSTRUKCJA PLUG & 
PLAY

Konstrukcja wyposażenia ma na celu 
maksymalne uproszczenie instalacji, 
ułatwiając jej wykorzystanie do każdego 
zastosowania.

100% MOŻLIWOŚĆ 
KONFIGURACJI

Wyposażenie posiada różne stopnie 
filtracji HEPA, a także zapewnia opcję 
systemu z węglem aktywowanym lub 
systemu bakteriobójczego (UV-C).

CICHA PRACA
Dzięki niskiemu poziomowi hałasu, 
jednostka jest idealna do użycia w 
przestrzeniach, gdzie stale przebywają 
ludzie.

ŁATWE CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA

Dzięki gładkiemu, bezśrubowemu 
wykończeniu oraz łatwemu dostępowi do 
wszystkich części, czyszczenie i 
konserwacja OptiClean™ 39UV jest 
bardzo łatwa.

WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ 
ENERGETYCZNA

Wysokowydajny silnik EC  
(z przełączaniem elektronicznym) 

ogranicza pobór mocy.  

WSZECHSTRONNOŚĆ
OptiClean™ 39UV może być używany 
w 2 trybach działania: podciśnieniowym 
i recyrkulacyjnym.

INNE ROZWIĄZANIA ZAPEWNIAJĄCE WYSOKĄ JAKOŚĆ POWIETRZA 
W POMIESZCZENIACH
Carrier rozwinął kompleksowy zestaw innowacyjnych 
rozwiązań, które mają na celu zapewnienie zdrowszego, 
bezpieczniejszego, wydajniejszego i bardziej produktywnego 
środowiska wewnątrz pomieszczeń w kluczowych 
zastosowaniach, takich jak: biura handlowe, placówki służby 
zdrowia, branża hotelarska, sektor edukacji oraz punkty 
handlowe. Począwszy od zdalnych usług serwisowych i 
p roduk tów popraw ia jących  jakość  powie t rza  w 
pomieszczeniach, aż po zarządzanie wentylacją w budynkach 
oraz kompleksowe rozwiązania w przestrzeniach publicznych: 
Carrier już dziś na nowo definiuje przestrzenie przyszłości.

 ■ Dzięki dużej różnorodności dostępnych konfiguracji, 
pozwalających spełnić wymogi techniczne Państwa 
projektu, istnieje możliwość dostosowania szerokiej gamy 
central wentylacyjnych do każdego rozwiązania.

 ■ Nasze rozwiązania dotyczące sterowania optymalizują 
jakość powietrza w trybie ciągłym, polepszając komfort i 
skuteczność.

 ■ Carrier oferuje szeroki zakres usług w zakresie 
monitorowania Państwa budynków, aby były bezpieczniejsze 
i bardziej wydajne.
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