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FLO-P SYSTEM TIL INDUSTRI
MILJØVENLIG



FLO-P Installation

FLO-P med fire døre 
150 stk. UV-C Lamper
81W eller 165 W-HO lamper

FLO-P med to døre 
100 stk. UV-C Lamper
81W eller 165 W-HO lamper

Fordele med FLO-P systemet:
• Lugtreduktion
• Fedt- og oliereduktion
• Minimere risikoen for brand 

FLO-P kan installeres i:
• Fødevareproduktion
• Industrielle stegelinjer 
• Afkast fra proceslinjer

Professionel og miljøvenlig luftrensning af procesluft og lugtkontrol 

Placering af FLO-P systemet

Udenfor: Vær opmærksom på solen!
• Større ventilatorer kan installeres
• En coverplade kan blive installeret for at 

modstå de stærke stråler fra solen

Indenfor: Vær opmærksom på 
vedligeholdelse!
• FLO-P kan rengøres f.eks. med en 

hedvandsrenser efter behov. 
BLÆS IKKE VAND IND I VENTILATOR-
SKÆRMEN. JIMCO kan installere en cover-
plade foran ventilatoren

FLO-P med en dør  
60 stk. UV-C Lamper
81W eller 165 W-HO lamper



FLO-P 
Processen

Efter 3 sekunders reaktionstid i kanalen 
frigives den rensede luft til miljøet via 
afkastet.

Luften går gennem den fotolytiske 
oxidationsproces ved hjælp af de 
specielle JIMCO UV-C lamper, som 
opdeler molekylerne i luften for bedre 
oxidation. Kombinationen af UV-C lys 
og oxygen (O2) genererer ozon (O3) 
for at oxidere resten af partiklerne for 
at fuldende VOC-behandlingen.

Teknikrum bag døren.

UV-C reaktionskammer.

Den primære luft passerer gennem et 
skærmfilter for at adskille vand- og fedt-
dråber. Luften passerer derefter over 
kondenseringsblokkene, som forårsager 
yderligere fedt- og vandudskillelse fra 
luftstrømmen.

Luftjusteringssystem til sekundær luft, 
der anvendes til kondensering og 
temperaturregulering af primær luft

Den primære luft bliver blandet med den 
sekundære luft, for at få det rigtige ilt-
niveau og temperatur til den fotolytiske 
oxidationsproces.

Varm primærluft fra processen går ind i 
bunden af FLO-P.



UV-C OG OZON LØSNINGER TIL FREMTIDEN
EUROPA · SYDAMERIKA · NORDAMERIKA · AFRIKA · ASIEN · MELLEMØSTEN

JIMCO TEKNOLOGI REFERENCER

Mjølbyvej 7  ·   DK-5900 Rudkøbing  ·   Danmark  ·   Tel: +45 62 51 54 56  ·   E-mail: jimco@jimco.dk

JIMCO.DK


