
PCO- Introducere kit igienizare tubulaturi 



Soluția flexibilă pentru un aer sănătos prin adăugarea modulului Midea PCO-kit. 
• Midea PCO-kit poate elimina majoritatea bacteriilor, mucegaiului, bacteriilor, virușilor, sporilor, ciupercilor 

și COV-urilor din aer și de pe suprafața obiectelor. 
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Midea PCO-kit 
Introducere 

Midea PCO-kit：Poate fi instalat independent în tubulatură și poate fi utilizat fară modificarea 
sistemului de ventilație existent.
Acoperire totală și activă: datorită distribuției uniforme a factorilor de oxidare, toți poluanții organici 
pot fi eliminați, germenii și virusii eliminați.
Echipat cu senzor de lumină și contor de timp privind orele de funcționare, va genera alarmă 
automat atunci când lampa UV a atins numarul de ore de funcționare sau nu mai are suficientă 
putere de iluminare.
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Midea PCO-kit 
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• Midea PCO-kit are porturi de intrare/iesire  precum alarme sau 
contacte On/Off de la distanță

• Conexiunile trebuie realizate de către instalator 
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Midea PCO-kit 

Cum elimină Midea PCO-kit  microorganismele ? 

Fotocataliză “Foloseste particule magnetice acoperite cu nanoparticule TiO2 pentru a oxida poluanții organici 

precum bacterii, mucegai, bacterii, viruși, spori, ciuperci și COV” și a produce substanțe inofensive precum dioxidul de carbon și 

apa.

Purificarea activă a aerului, utilizată mai ales în sisteme de climatizare/ventilatie prin tubulatură.

Avantaje: utilizat pe scară largă în spitale, industria de  procesare a alimentelor, hoteluri, centre comerciale; 

Filtrare activă, descompune mucegaiul și virusul și alți poluanți; 



Midea PCO-kit Diagramă instalare 

Midea PCO-kit： Poate fi instalat si in aspirația 
echipamentului 
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Midea PCO-kit 
Pași instalare

Midea PCO-kit ： Instalare la refularea echipamentului 

Executați o gaură rotundă de aproximativ 70 mm în tubulatură, introduceți kitul Midea PCO în  

și fixați carcasa pe peretele exterior al tubulaturii cu 4 șuruburi autofiletante M4.

2. Conectați cablul de alimentare de pe kitul Midea PCO la cutia de distribuție de 220V, 

acordați atenție cablului galben-verde și a cablului de masă.

3. Puneți comutatorul de alimentare în poziția „pornit”, iar kitul Midea PCO va fi în modul de 
așteptare.
4. Porniți sistemul de ventilație, iar kitul Midea PCO va porni simultan.
5. Opriți sistemul de ventilație și kitul Midea PCO nu va mai funcționa.
6. Când este conectat un semnal On/Off, kitul Midea PCO poate fi controlat de la distanță.



Midea PCO-kit 
Specificații 

Model MDL-PSM10W MDL-PSM18W MDL-PSM28W

Debit aer recomandat(m³/h) ≤1000 1000-2600 2600-4500 

Putere (W) 10 18 28 

Dimensiuni(L*l*(h1+h2)) 155*120*(70+270)mm 155*120*(70+385)mm 155*120*(70+560)mm 

Greutate(g) 1400 1700 2000 

Alimentare 220V±15%, 50(60)Hz 

Certificate CB、CE、RoHS 

Functii 

Display LCD pentru afisarea orelor de functionare ale lampii si a alarmelor apărute. 
Detector debit aer pentru a porni simultan cu sistemul de ventilatie/climatizare. 

Indicator led funcționare/alarmă

Rata 
Purificare

Bacterii Bacterii naturale：≥97.00%;Staphylococcus albus：≥99.90% 

Ozone ≤0.003mg/m3 
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Mulțumim ! 

Departament Vânzări: 0728.667.886
E-mail: office@oneconcept.ro 




