
PRODUCTEN ENEIGENSCHAPPEN

EEN BETERE
LUCHTKWALITEIT

door

 WETENSCHAP



BIJ  GPS®,  HEBBEN WE EEN MISSIE   :  HET 

VERBETEREN VAN DE BINNENLUCHTKWALITEIT .

Hoe doen we dit? Door nog harder te werken, om steeds betere resultaten te 
krijgen.

Voordelen van GPS-technologie

Het proces

In plaats van de binnenlucht passief te behandelen in de luchtbehandelingsunit (AHU) en 
het leidingwerk, behandelt onze gepatenteerde naaldpunt bipolaire ionisatie (NPBI™) 
technologie de lucht actief om de binnenluchtkwaliteit te verbeteren zonder de schadelijke 
effecten van het creëren van ozon en andere gevaarlijke bijproducten.  De NPBI-
technologie maakt gebruik van uw bestaande ventilatiesysteem en werkt samen met uw 
HVAC-systeem om vluchtige deeltjes in binnenruimten te verminderen.

Ons onderzoek

GPS streeft naar een wetenschappelijk onderbouwde aanpak. Wij investeren voortdurend 
in onderzoek en ontwikkeling, intellectuele eigendom en modellering op basis van reële 
toepassingen.

Dynamische implementatie.

Wij gebruiken een gerichte strategische aanpak om de beste combinatie van producten 
te identificeren om de ionisatie van de ruimtes van onze klanten te optimaliseren.

In de bovenste atmosfeer vormt zich op natuurlijke wijze ozon, of O3, dat de aarde beschermt 
tegen de schadelijkste UV-straling. Op grondniveau wordt ozon voornamelijk door menselijke 
activiteiten gegenereerd en het kan gevaarlijk zijn wanneer we het inademen. GPS NPBI-
technologie is gecertificeerd volgens UL 2998, de norm van Underwriters Laboratories voor 
ozonvrije emissies. Naleving van deze norm wordt aanbevolen door het EPA, CDC en ASHRAE voor 
consumenten die deze technologie wensen te gebruiken.

W A T  I S  
O Z O N  ?

Een innovatief proces om de lucht te zuiveren

Stof, sporen, rook, geuren en zelfs ziekteverwekkers en bacteriën: de lucht om ons heen zit vol vluchtige deeltjes. Onze 
gepatenteerde NPBI-technologie helpt deze vluchtige deeltjes te verminderen door ionen in de ruimte te brengen via de 
lucht flux van uw ventilatiesysteem. Het verbetert de luchtkwaliteit binnenshuis zonder de schadelijke effecten van 
ozonvorming en andere gevaarlijke bijproducten.

DISCLAIMER: Laboratoriumonderzoek van de Global Plasma Solutions (GPS)-technologie toont een afname aan van bepaalde ziekteverwekkers en bacteriën zoals SARS-CoV-2, Influenza A en B, 
RSV, E. Coli en andere. Voor meer informatie, zie www.globalplasmasolutions.com/third-party-testing. GPS gebruikt meerdere datapunten om prestatievalidatieclaims te formuleren. GPS-
technologie kan op velerlei manieren worden gebruikt in uiteenlopende omgevingsomstandigheden. Aangezien deze technologie op verschillende locaties kan worden gebruikt, wordt klanten 
geadviseerd hun gebruik en omgevingsomstandigheden te overwegen alvorens de potentiële voordelen van deze technologie te evalueren. GPS-producten zijn door de FDA niet beoordeeld als 
medische hulpmiddelen en zijn derhalve niet bedoeld om infecties of ziekten veroorzaakt door bepaalde ziekteverwekkers of bacteriën te behandelen, te genezen of te voorkomen. Het gebruik van 
deze technologie is geen vervanging voor redelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van de overdracht 
van ziektes. Het is belangrijk dat alle toepasselijke federale, staats- en plaatselijke wetten en aanbevelingen inzake volksgezondheid worden nageleefd, alsook de formele richtlijnen van de Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), met inbegrip van fysieke afstand houden, handhygiëne, hoesthygiëne en het gebruik van maskers.

En wij trachten voortdurend oplossingen aan te reiken.

03

NEUTRALISEERT GEUREN

VERMINDERD DEELTJES

VERMINDERT 
ZIEKTEVERWEKKERS EN 

BACTERIËN

BINNENLUCHT
IS ons vak.



INZET VOOR DE WETENSCHAP VAN  
GPS®

Om onze missie van het verbeteren van de luchtkwaliteit binnenshuis te bereiken, 
werken wij zowel intern als met partners en externe referentielaboratoria om de 
NPBI-technologie te testen. Wij houden rekening met verschillende factoren, 
waaronder, maar niet beperkt tot, de grootte van de ruimte, temperatuur, 
vochtigheid, ionendichtheid en luchtstroom.

Testmethode
GPS werkt samen met externe laboratoria voor de modernste testen. De testen 
worden uitgevoerd in grote ruimtes die zijn ontworpen om realistische 
toepassingen na te bootsen. Voor meer informatie over deze testen en de opzet 
van onze experimenten kunt u onze testrapporten aanvragen op 
globalplasmasolutions.com/third-party-testing.

1 .  B I N N E N L U C H T  T E S T E N  
GPS-producten zijn ontworpen om met ventilatiesystemen te werken en zo de 
voordelen van ionisatie te bieden. Bij deze testen wordt de vermindering van 
bepaalde in de lucht zwevende ziekteverwekkers en bacteriën gemeten door een 
testmonster in een grote bioveiligheidskast (niveau 2 of 3) te verstuiven en met 
behulp van ventilatoren in de lucht te laten zweven. Metingen van het testmonster 
worden met regelmatige tussenpozen verricht en vergeleken met een 
controlemonster, zonder ionisatie.

2 .  O P P E R V L A K T E  T E S T E N 
GPS-producten zijn ontworpen om met ventilatiesystemen te werken en zo de 
voordelen van ionisatie te bieden. Bij deze testen wordt de vermindering van 
bepaalde ziekteverwekkers en bacteriën op oppervlakken gemeten door een 
specimen op glasplaatjes, petrischaaltjes of coupons aan te brengen en deze op 
een tafel in een grote bioveiligheidskast (niveau 2 of 3) te plaatsen. Metingen van 
het specimen worden met regelmatige tussenpozen verricht en vergeleken met 
een controlemonster, zonder ionisatie.

WAT IS  EEN ION ?
Een ion is een positief of negatief geladen 
atoom of molecuul dat elektronen moet 
ontvangen of verliezen om neutraal te 
worden.

SCHONERE LUCHT,  GE ÏNSPIREERD DOOR DE 
NATUUR
Natuurlijk voorkomende ionen zijn alomtegenwoordig in de buitenlucht en zijn 
voortdurend bezig de lucht te zuiveren. Ze ontstaan door de energie van stromend 
water, brekende golven en zelfs zonnestralen. NPBI-technologie genereert ionen 
zonder ozon of andere schadelijke bijproducten te produceren, zodat u uw binnenlucht 
kunt zuiveren.

Oppervlakte testen

Testbuis Gem. dichtheid 
ionen (ionen/cc)

% netto reductie
Testlaboratorium

30 minuten 60 minuten

SARS-CoV-2

−9 700 55,50 % 62,85 %

Innovative Bioanalysis
−10 250 55,94 % 70,71 %

−20 600 97,90 % 99,97 %

−23 600 98,49 % 99,98 %

Staphylococcus aureus −14 000 36,61 % 91,55 % Innovative Bioanalysis

E. coli −14 000 31,46 % 86,36 % Innovative Bioanalysis

MRSA −14 000 44,91 % 87,87 % Innovative Bioanalysis

Binnenlucht testen

Testbuis Gem. dichtheid
ionen (ionen/cc)

% netto reductie
Testlaboratorium

30 minuten 60 minuten

SARS-CoV-2
−10 000 40,78 % 90,87 %

Innovative Bioanalysis
−18 000 65,38 % 98,33 %

Variant Delta 
van SARS-CoV-2

−22 000 63,71 % 99,3 % Innovative Bioanalysis

Infl uenza A −22 000 43,13 % 84,53 % Innovative Bioanalysis

Infl uenza B −22 000 32,71 % 83,93 % Innovative Bioanalysis

RSV −22 000 49,52 % 94,71 % Innovative Bioanalysis

Onze motivatie? Innovatieve 
oplossingen bieden voor een 
betere luchtkwaliteit 
binnenshuis. Daarbij 
gebruiken wij onze 
gepatenteerde NPBI™-
technologie om positieve en 
negatieve ionen te creëren en 
deze via het ventilatiesysteem 
in de ruimte te brengen. In de 
lucht combineren de ionen 
zich met deeltjes tot grotere 
deeltjes die gemakkelijker 
gevangen kunnen worden. Wij 
verbeteren de luchtkwaliteit 
binnenshuis zonder de 
schadelijke effecten van ozon 
en andere gevaarlijke 
bijproducten.
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DISCLAIMER: Laboratoriumonderzoek van de Global Plasma Solutions (GPS)-technologie toont een afname aan van bepaalde ziekteverwekkers en bacteriën zoals SARS-CoV-2, Influenza A en B, RSV, 
E. Coli en andere. Voor meer informatie, zie www.globalplasmasolutions.com/third-party-testing. GPS gebruikt meerdere datapunten om prestatievalidatieclaims te formuleren. GPS-technologie kan 
op velerlei manieren worden gebruikt in uiteenlopende omgevingsomstandigheden. Aangezien deze technologie op verschillende locaties kan worden gebruikt, wordt klanten geadviseerd hun 
gebruik en omgevingsomstandigheden te overwegen alvorens de potentiële voordelen van deze technologie te evalueren. GPS-producten zijn door de FDA niet beoordeeld als medische 
hulpmiddelen en zijn derhalve niet bedoeld om infecties of ziekten veroorzaakt door bepaalde ziekteverwekkers of bacteriën te behandelen, te genezen of te voorkomen. Het gebruik van deze 
technologie is geen vervanging voor redelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van de overdracht 
van ziektes. Het is belangrijk dat alle toepasselijke federale, staats- en plaatselijke wetten en aanbevelingen inzake volksgezondheid worden nageleefd, alsook de formele richtlijnen van de Centers 
for Disease Control and Prevention (CDC), met inbegrip van fysieke afstand houden, handhygiëne, hoesthygiëne en het gebruik van maskers.

De GPS NPBI-technologie werd door Innovative Bioanalysis getest in een kamer van 6 meter breed, 2,4 meter hoog en 2,4 meter lang bij een temperatuur van 20,5°C tot 23,8°C en 
een relatieve vochtigheid van 42% tot 52%. De technologie werd gebruikt in combinatie met een luchtbehandelingsunit die ontworpen is om haalbare ionendichtheidsniveaus te 
creëren en te handhaven die in reële omstandigheden zijn waargenomen. Ventilatoren werden gebruikt om de ionen te verspreiden en het proefstuk in de kamer op te hangen. 
Significante variaties in temperatuur, vochtigheid en andere omgevingsfactoren kunnen de prestaties nadelig beïnvloeden. Het testen van de mate waarin ziekteverwekkers of 
bacteriën worden teruggedrongen door de GPS NPBI-technologie is een continu proces. In de toekomst zullen aanvullende tests worden uitgevoerd. Bijkomende testen, met 
aandacht voor alle experimentele variabelen, moeten resultaten opleveren die binnen de foutmarge van de hierboven aangegeven resultaten liggen.

DE KRACHT VAN IONEN
tot uw dienst



Wetenschap vormt de 
basis van ons proces, 
dat voortdurende 
testen en een 
voortdurend streven 
om te investeren in 
kennis, innovatie en 
vernieuwing omvat

� De vier soorten tests die op ons hele
gamma worden uitgevoerd zijn:
vermindering van ziekteverwekkers en
bacteriën, vermindering van deeltjes,
productconformiteit en ionendichtheid.

� In onze wetenschappelijke adviesraad zitten
deskundigen op het gebied van onder meer
microbiologie, natuurkunde, scheikunde en
wetenschappen. Van hun advies over GPS-
technologie en productontwikkeling tot hun
begeleiding bij bedrijfsonderzoek: deze
deskundigen spelen een vitale rol

� Alle GPS-producten zijn UL 867- of UL 2998-
gecertificeerd voor ozonvrije emissies. 

� Testkamers in Charlotte, North Carolina en 
Oak Ridge, Tennessee bieden GPS uitgebreide 
testmogelijkheden.
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Werking van de NPBI-
technologie van GPS

1.  De lucht circuleert door uw
bestaande kanalensysteem en gaat
door het GPS-ionisatiesysteem.

2. Het ionisatiesysteem produceert
positieve en negatieve ionen die
door de luchtstroom door de
buizen naar de ruimte worden
getransporteerd.

3. Deze ionen vormen samen met de
deeltjes grotere clusters, die dan
gemakkelijker door het filter van het
ventilatiesysteem kunnen worden
opgevangen.

Dit vermindert de hoeveelheid 
stofdeeltjes in de lucht voor een 
betere luchtkwaliteit binnenshuis.

De gepatenteerde NPBI™-technologie van GPS® werkt samen 
met bestaande HVAC-systemen om vluchtige deeltjes, waaronder 
bepaalde ziekteverwekkers, bacteriën en geuren die aanwezig zijn 
in binnenruimtes, actief aan te pakken en te verminderen. 

DE 
DIFFERENTIATIEFACTOR
van GPS



SECTOREN

� Scholen en

universiteiten

� Productievestigingen

� Gezondheidszorg

� Kantoorgebouwen

� Luchthavens

� Agro voedingssector

� Sportcentra

� Arenas en
stadions

� Evenementen

� Gebedsplaatsen

MEERDERE CERTIF ICERINGEN

GPS-oplossingen op maat

Wij bieden een breed scala van 
producten om ervoor te zorgen dat 
wij alle toepassingen en uw 
specifieke behoeften dekken. Wij 
helpen u de meest geschikte 
combinatie van producten te 
bepalen om de ionisatie van uw 
ruimte te optimaliseren, rekening 
houdend met factoren zoals de 
nabijheid van het ionisatiesysteem 
tot de betrokken ruimte, het debiet 
van de luchtstroom binnen uw 
ventilatiesysteem en de 
luchtstroomweg. 

VOORBEELDEN VAN 
INSTALLAT IES

Van 
luchtbehandelingskasten 
tot behuizingen met 
ventilator GPS biedt 
producten aan voor een 
verscheidenheid van 
systemen.

Een innovatieve technologie 

De GPS® NPBI™-technologie verbetert de luchtkwaliteit in industriële, commerciële en 
residentiële gebouwen. Door onze strategie op maat is GPS in staat oplossingen te bieden 
voor gezonde binnenlucht, ongeacht de ruimte. Wij hebben al meer dan 250.000 klanten 
in een groot aantal sectoren geholpen.
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GPS TECHNOLOGIE 
IN DE PRAKTIJK



SYSTEEMTYPE

GPS-DM48™-AC
Compact, automatisch, zelfreinigend NPBI™-
systeem dat tot 2.700 m3/ h kan behandelen. 

Geoptimaliseerd ontwerp voor montage in 
ventilatiekanalen of vloeren.

� Universele spanningsingang (24–240 VCA/
VCC)

� Programmeerbare autoreiningingscyclus

� Koolstofvezelfborstels

� Geïntegreerde alarmcontacten voor
gebouwautomatiseringssystemen

� 3/4 Quick-Turn kanaaladapter

� Ozonvrije emissies UL 2998

GPS-iRIB
®

-18/36
De GPS-iRIB is verkrijgbaar in lengtes van 45,72 cm 

en 91,44 cm en kan tot 300/600 m3/h verwerken. 

Dit mechanisme is ontworpen om de best 

mogelijke ionisatie te bereiken met zo weinig 

mogelijk energie en zo compact mogelijke 

afmetingen.

� Vouw-naar-lengte circuit

� Programmeerbare autoreiningingscyclus

� Velcro® voor eenvoudige installatie

� Spanningsingang (110–240 VCA)

� Ozonvrije emissies UL 2998

GPS-FC24™-AC
Compact, automatisch, zelfreinigend NPBI™-

systeem dat tot 1.350 m3/ h kan behandelen. 

Meerdere montagemogelijkheden 

(ventilatorinlaat, binnenin een ventilatiekanaal, 

vloeren muren, vloeren, enz.).

� Universele spanningsingang (24–240 VCA/
VCC)

� Programmeerbare autoreiningingscyclus

� Koolstofvezelfborstels

� Geïntegreerde alarmcontacten voor
gebouwautomatiseringssystemen

� Ozonvrije emissies UL 2998

SYSTEEMTYPE

GPS-FC48™-AC
Compact, automatisch, zelfreinigend NPBI™-

systeem dat tot 2.700 m3/ h kan behandelen. 

Meerdere montagemogelijkheden 

(ventilatorinlaat, binnenin een ventilatiekanaal, 

vloeren muren, vloeren, enz.).

� Universele spanningsingang (24–240 VCA/
VCC)

� Programmeerbare autoreiningingscyclus

� Koolstofvezelfborstels

� Geïntegreerde alarmcontacten voor
gebouwautomatiseringssystemen

� Ozonvrije emissies UL 2998

SYSTEEMTYPE

PRODUCTEN 11

SYSTEEMTYPE

KOELCAPACITEIT

INSTALLATIE-
PLAATS

MAX. CADR*

Mobiele mini-splitsystemen 
Modules avec conduite
Stand-alone airconditioners

Tot 300/600 m3/h

Luchttoevoer
 

117.5/235 m3/h

Voor toepassing in de strijd tegen COVID-19 moet rekening worden 
gehouden met een maximale CADR van 460/627 m³/h (minimaal twee 
luchtwisselingen/uur vereist). Neem contact met ons op voor meer 
informatie of om uw situatie te berekenen. *CADR = 'Clean Air Delivery 
Rate

KOELCAPACITEIT

INSTALLATIE-
PLAATS 

MAX. CADR*

Luchtbehandelingskasten 
Multi-bloc systemen 
Daksystemen
Ventilator aangedreven/
regelbare luchtvolume-
eenheden

Tot 2 700 m3/h

Luchttoevoer 

940 m3/h

Voor toepassing in de strijd tegen COVID-19 moet rekening worden 
gehouden met een maximale CADR van 940 m³/h (minimaal twee 
luchtwisselingen/uur vereist). Neem contact met ons op voor meer 
informatie of om uw situatie te berekenen. *CADR = 'Clean Air Delivery 
Rate

KOELCAPACITEIT

INSTALLATIE-
PLAATS

MAX. CADR*

Luchtbehandelingskasten 
Multi-bloc systemen 
Daksystemen
Mobiele mini-splitsystemen 
VRF-cassettes
Ventilatorspoelen
Ventilator aangedreven/
regelbare luchtvolume-
eenheden

Tot 1 350 m3/h

Ventilatorinlaat
Luchttoevoer
Lokale luchtverspreider
470 m3/h
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KOELCAPACITEIT

INSTALLATIE-
PLAATS

MAX. CADR*

Luchtbehandelingskasten 
Multi-bloc systemen 
Daksystemen 
Ventilatorspoelen 
Ventilator aangedreven/
regelbare luchtvolume-
eenheden

Tot 2 700 m3/h

Ventilatorinlaat
Luchttoevoer
Lokale luchtverspreider
940 m3/h

Voor toepassing in de strijd tegen COVID-19 moet rekening worden 
gehouden met een maximale CADR van 940 m³/h (minimaal twee 
luchtwisselingen/uur vereist). Neem contact met ons op voor meer 
informatie of om uw situatie te berekenen. *CADR = 'Clean Air Delivery 
Rate



GPS-iMOD
®

De GPS-iMOD is een modulair, ter plaatse 

geassembleerd NPBI™-systeem dat geschikt is 

voor lengtes tot 609,6 centimeter, met 

stappen van 15,4 centimeter, en in staat is tot 

1.000 m3/uur te verwerken. Het iMOD-

systeem is ontworpen om in 

luchtbehandelingskasten te worden 

geïnstalleerd en is ideaal om vervuiling op de 

verdamper te voorkomen.

� Universele spanningskeuzeschakelaar

� Zes hoogvoltaïsche uitvoerpoorten

� Geïntegreerde alarmcontacten voor

gebouwautomatiseringssystemen

� Plasma-aan indicatielampje

� Ozonvrije emissies UL 2998

GPS-FC-3-BAS
Het GPS-FC-3-BAS systeem is ontworpen om te 

worden geïnstalleerd in ventilatiesystemen, 

warmtepompen, mobiele airconditioning 

systemen, AC-splitunits en 

luchtbehandelingskasten tot 1800 m3/h. Het 

compacte formaat en de eenvoudige montage 

maken installatie vrijwel overal mogelijk in 
slechts enkele minuten.

� Koolstofvezelborstels

� Geïntegreerde alarmcontacten voor
gebouwautomatiseringssystemen

� 24 VCA stroomvoorziening

� Ozonvrije emissies UL 2998

Onze veelzijdige reeks producten, voor een eenvoudige installatie, 
wat uw eisen ook zijn.

� Onze producten zijn ontworpen voor gebruik in een verscheidenheid van binnen- en 
buitentoepassingen. Het duurt meestal maar een uur om ze te installeren

� Onze flexibele montagemogelijkheden zijn geschikt voor installaties aan ventilatorinlaten, 
kanalen, lokale luchtverspreiders of tussen het filter en de verdamper.

� Alle GPS®-producten kunnen op verschillende spanningen werken zonder adapters of 
andere aanpassingen.

Zelfreinigend: een praktisch voordeel voor een onderhoudsvrije 
werking en optimale prestaties.

� Onze programmeerbare zelfreinigende systemen zijn ontworpen met het oog op gebruiksgemak, 
prestaties en comfort.

� Veel van GPS's producten zijn zelfreinigend om vervuiling te voorkomen die na verloop van tijd 
kan ontstaan en de prestaties kan verminderen. Dit resulteert in een hoge betrouwbaarheid en 
een eenvoudig onderhoud.

� Het is mogelijk om uw koolstoffilters dagelijks of om de vijf dagen te laten reinigen, afhankelijk van 
uw behoeften

� Dankzij onze NPBI-technologie hebt u gedurende de hele levensduur van het product geen 
reserveonderdelen nodig en kunt u de duurzaamheid ervan op lange termijn garanderen.

PRODUCTEN 13

SYSTEEMTYPE

KOELCAPACITEIT

INSTALLATIE-
PLAATS

MAX. CADR*

Luchtbehandelingskasten 
Multi-bloc systemen 
Ventilator aangedreven/
regelbare luchtvolume-
eenheden

Tot 1 800 m3/h

Ventilatorinlaat 
Luchttoevoer 

627 m3/h

Voor toepassing in de strijd tegen COVID-19 moet rekening worden 
gehouden met een maximale CADR van 940 m³/h (minimaal twee 
luchtwisselingen/uur vereist). Neem contact met ons op voor meer 
informatie of om uw situatie te berekenen. *CADR = 'Clean Air Delivery 
Rate

SYSTEEMTYPE

KOELCAPACITEIT

INSTALLATIE-
PLAATS

MAX. CADR*

Luchtbehandelingskasten 
Daksystemen

Tot 1 000 m3/h

Luchttoevoer
Tussen het filter en de 
verdamper

348-4178 m3/h

Voor toepassing in de strijd tegen COVID-19 moet rekening worden 
gehouden met een maximale CADR van 940 m³/h (minimaal twee 
luchtwisselingen/uur vereist). Neem contact met ons op voor meer 
informatie of om uw situatie te berekenen. *CADR = 'Clean Air Delivery 
Rate



Bij gebruik in combinatie met het GPS-iMOD 
systeem kan de GPS-iDETECT-P de ionisatiestatus in 

een plenum bewaken om te controleren of de 
ionisatieapparatuur correct functioneert

GPS-iDETECT-P 
De GPS-iDETECT-P is een in het plenum 

gemonteerde ionisatiedetector die gegevens 

vastlegt van het GPS-iMOD-systeem. De GPS-

iDETECT-P bewaakt de ionisatiestatus in een 

plenum om te controleren of de 

ionisatieapparatuur correct functioneert.

� Multi-Ingangsspanning

� 1 000–200 miljoen ionen/cc

� Ingangsspanning 20–240 
VCA

� HR 0–100 %

� Compatibel met iMOD

GPS-NEMA4-OE
De GPS-NEMA4-OE is een NEMA 4X fiberglas-

behuizing, ontworpen om een GPS-iMOD 

voedingseenheid in onder te brengen. Het paneel 

zorgt voor een betere esthetiek en beschermt het 

systeem tegen vreemde stoffen, zoals water of 

stof, wanneer de voedingen zijn geïnstalleerd in 

een niet-NEMA 1 nominale omgeving.

Te gebruiken met de GPS-iMOD om de voeding op te 
nemen en te zorgen voor een beter esthetisch uitzicht.

Naast ons uitgebreide gamma ionisatieproducten biedt GPS® ultramoderne meetinstrumenten die 
in een gebouwautomatiseringssysteem kunnen worden geïntegreerd. Met deze integratie hebt u 
toegang tot real-time luchtkwaliteit-indicatoren binnen het dashboard van uw systeem en kunt u de 
optimalisaties doorvoeren die u nodig hebt.

GPS-iMEASURE
De GPS-iMEASURE is de eerste op de markt 

beschikbare ionensensor die permanent in een 

ruimte kan worden geïnstalleerd om de 

ionenniveaus in real time te meten en deze 

indicatoren door te geven aan het 
gebouwbeheersysteem.

� Monitort ionisatieniveaus op afstand

� Kalibratie/Auto reset

� 0–1 miljoen ionen/cc

� Ingangsspanning 12–24 VCC

� Uitgangsspanning 0–10 VCC

� Compatibel met alle GPS-systemen

GPS-iMEASURE-D
De GPS-iMEASURE-D ionisatiedetector wordt 

permanent geïnstalleerd in een leiding, 

stroomafwaarts van een GPS-ionisatiesysteem. Het 

meet de ioneniveaus in real time en geeft deze 

indicatoren door aan het automatiseringssysteem van 

het gebouw. Hij omvat drie gevoeligheidsniveaus - 

20.000, 200.000 of 2.000.000 ionen/cc - die kunnen 

worden ingesteld afhankelijk van de toepassing en de 
locatie in het kanaal..

� Monitort ionisatieniveaus in het kanaal

� 20 000–2 miljoen ionen/cc

� Ingangsspanning 20–40 VCA/VCC

� Uitgangsspanning 0–10 VCC

� Compatibel met alle GPS-systemen
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Global Plasma Solutions (GPS) maakt gebruik van meerdere datapunten om prestatievalidatieclaims te formuleren.
GPS-technologie kan op velerlei manieren worden toegepast in uiteenlopende omgevingsomstandigheden. Aangezien deze technologie op 
verschillende locaties kan worden gebruikt, wordt de klanten aangeraden hun gebruiks- en omgevingsomstandigheden te overwegen alvorens 
de potentiële voordelen van deze technologie te evalueren. GPS-producten zijn door de FDA niet beoordeeld als medische hulpmiddelen en 
zijn derhalve niet bedoeld voor de behandeling om infecties of ziekten veroorzaakt door bepaalde ziekteverwekkers of bacteriën te 
behandelen, te genezen of te voorkomen.

Het gebruik van deze technologie is geen vervanging voor redelijke voorzorgsmaatregelen ter voorkoming van ziekteoverdracht. Het is 
belangrijk dat alle toepasselijke federale, staats- en plaatselijke wetten en aanbevelingen op het gebied van de volksgezondheid worden 
nageleefd, evenals de officiële richtlijnen van de Centers for Disease Control and Prevention (CDC), waaronder fysieke afstand houden, 
handhygiëne, hoesthygiëne en het gebruik van maskers.
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Luchtzuiveringsproduct geregistreerd en officieel erkend in de strijd tegen Covid-19 door de Belgische Federale Overheidsdienst 
Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. 

Meer info: https://www.health.belgium.be/nl/lijst-van-gecontroleerde-en-toegestane-ventilatiezuiveringsproducten-tegen-covid-19
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