
GLOBAL PLASMA 

SOLUTIONS 

Engineering Air for a Cleaner World™









GPS-iMOD®

De GPS-iMOD is een modulaire NPBI systeem dat in he 
luchtkanaal wordt gemonteerd in een lengte tot 600 cm in 

modules van 15 cm. De glasvezelcomposiet en 
koolstofvezel GPS-iMOD kan worden gemonteerd in een 

corrosieve omgeving. Het kan tot 1000 m3/u per module 
behandelen, afhankelijk van de applicatie. 

GPS-iR/8® 18-36 
De GPS-iRIB is beschikbaar in een lengte van 45 cm 
(18 ") en 90 cm (36 "). Het is gemaakt van een 
flexibel chemisch, hitte- en koudebestendig 
Kapton® materiaal dat een circuit bevat met 
speciale koolstofvezel-ionenstralers die in de 
circuitsporen zijn gesoldeerd. Dit mechanisme is 
ontworpen om het hoogste niveau van ionisatie te 
leveren met de minste hoeveelheid energie in het 
meest compacte formaat. Ontworpen voor 
respectievelijk 300 en 600 m3/u.

Kenmerken 

• > 100 Miljoen + en - lonen per cc/sec

• Vouw-naar-lengte Circuit
• Lokale LED-stroomindicatie
• lntegraal besturingsrelais voor de BAS-interface
• Velcro® voor eenvoudige installatie
• Spanningsingang 11 0V tot 240V
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STA VEN & STRIPS

OSHPD 

Perfect Voor 
• Ventilatie units
• Traditionele Split Systemen
• Kanaalloze Mini-splits
• Warmtepomp
• Luchtverdeelsystemen
• Ventilatoren

GPS-NEMA4-0E 
De GPS-NEMA4-OE is glasvezelbehuizing die 

ontworpen is om een GPS-iMOD voeding te 

huisvesten. De omkasting voegt een 

superieure afgewerkte look toe aan elk 

project en biedt tegelijkertijd de vereiste 

bescherming tegen water en vuil. 



COMPACT NPBI 

GPS-FC-3T-BAS
™

De GPS-FC-3-BAS is ontworpen om te worden 
gemonteerd bij een ventilator, aan een AC splitunit, 
in een ventilatietoestel of in een ventilatiekanaal voor 
debieten tot 1.800 m3/u. Door het compacte 
formaat en de eenvoudige montagevoorschriften kan 
hij bijna overal snel worden gemonteerd. 

Kenmerken 

• > 350 Miljoen + en - lonen per cc/sec

• Stroomvoorziening door 24 V

• Koolstofvezelborstels
• BAS Alarm Contacten
• LED operatie status
• lnclusief adapter om aan te sluiten via het stopcontact.

SENSOREN & METINGEN 

GPS-iMEASURE
™

De GPS-iMEASURE is de eerste in de handel verkrijgbare 
ionendetector die permanent in de ruimte kan worden 
gemonteerd om het ionenniveau in realtime te meten 
en terug te melden aan een gebouwbeheersysteem. 

GPS-iDETECT-P
™

De GPS-iDETECT-P is een op het plenum 
gemonteerde ionisatiedetector die de output van de 
GPS-iMOD verifieert. De GPS-iDETECT-P biedt de 
mogelijkheid om de ionisatiestatus te controleren en ,, .,;,e.'-<l!-"

<t 

te bevestigen dat de ionisatieapparatuur naar c:i'•�·' ---
behoren werkt. 

GPS-iMEASURE-D
TM

De GPS-iMEASURE-D-ionendetector is per
manent gemonteerd in het kanaal 
stroomafwaarts van een GPS
ionisatietoestel. Hij meet de ionenniveaus 
in real time en rapporteert aan een BAS. 
Het omvat drie gevoeligheidsniveaus: 
20.000/200.000/ 2.000.000 ionen/cdsec die 
kunnen worden ingesteld op basis van de 
toepassing en de locatie in het kanaal. 

IONISATIENIVEAUS IN HET 

KANAAL MON/TOREN 

• 20,000 tot 2M Ionen/cc
• Voedingsspanning 12 tot 24V AC of DC
• LED operatie status 





GPS-PRODUCTTABEL 

ZELFREINIGEND GAMMA 

GPS-FC24-AC 

GPS-FC48-AC 

GPS-DM48-AC 

COMPACT GAMMA 

GPS-FC-3T-BAS 

SENSOREN & METINGEN 

GPS-iMOD 

GPS-iRIB-18-36 

VOLTAGE 

24-240 V

24-240 V

24-240 V

VOLTAGE 

24 V 

VOLTAGE 

24-240 V

110-240 V

m3/u 

1,350 

2,700 

2,700 

m3/u 

1,800 

m3/u 

1000 

300-600

GPS FEIT: Luchtvaarttoepassing 
De 'GPS'-technologie is het enige actieve luchtzuiveringssysteem dat is ontworpen en 
goedgekeurd voor gebruik in commerciële en private vliegtuigen. 
Luchtvaarttoepassingen vereisen het doorstaan van de strenge RTCA DO-160-test die 
bewijst dat de technologie geen invloed uitoefent op de apparatuur, geen 
lijngeluiden veroorzaakt op geen enkele manier interfereert met de 
vliegtuigelektronica. Dit is belangrijk om op te merken, omdat de 'GPS'
technologie wordt gebruikt in veel medische toepassingen en geen verstoring 
van de beeldvormingsapparatuur zal veroorzaken. 
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IONEN/cc/sec 

> 300 miljoen

> 400 miljoen

> 400 miljoen

IONEN/cc/sec 

> 350 miljoen

IONEN/cc/sec 

> 850 miljoen

> 100 miljoen

AIRPLUS 
solutions 

www.CilobalPlasmaSolutions.com 

Alle technische informatie en adviezen die hier worden gegeven zijn gebaseerd op eerdere GPS-ervaringen en/of testresultaten. GPS geeft deze informatie naar 

beste inzicht, maar neemt geen juridische verantwoordelijkheid. Klanten worden gevraagd om de geschiktheid en bruikbaarheid in de specifieke toepassing te con
troleren, aangezien de prestaties van het product alleen kunnen worden beoordeeld wanneer alle noodzakelijke bedrijfsgegevens beschikbaar zijn. De boven

staande informatie is onder voorbehoud van wijzigingen. 
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