
LIFETIME WARRANTY
ALL PARTS EXCEPT LAMP

Детокс для повітря
Унікальна комбінація APCO з УФ-випромінюванням і активованим 
вугіллям досягає неперевершеного скорочення мікроорганізмів і
запахів без створення шкідливого озону. 
APCO є особливо магнітно ефективний для зменшення запаху 
летких органічних сполук типу Z (ЛОС), які містять токсичні хімічні 
пари, такі як формальдегід та толуол. APCO® встановлюється у 
каналах вентиляції чи кондиціонування, завдяки чому він видаляє 
забруднювачі повітря, які проходять через систему.

ОСОБЛИВОСТІ
• Монтаж в каналі                             
• Легкий монтаж                               
•

•

•

 Без озону                                       

Довічна гарантія                         

ПЕРЕВАГИ
• Інтегрована система очищення
• Нейтралізує запахи та токсичні (ЛОС)
• Стерилізує цвіль, бактерії, віруси,алергени
• Покращує якість повітря в приміщенні
• Блокує ріст цвілі у вентиляційних системах

         МАТРИЦЯ
КЛІТИН ВУГІЛЛЯ
У центрі APCO® є активована матриця
вуглецеві клітини. Ці клітини приваблюють 
і володіють запахи та мікроби, які слідують
каталізується впливом ультрафіолетового 
світла. Клітини самоочищаються і система є
практично безкоштовне обслуговування. 

492 fpm

* Visit www.freshaireuv.com/apco.html for more information

АРСО % зменшення забруднення повітря 
в приміщенні протягом 4 годин
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LIFETIME WARRANTY
ALL PARTS EXCEPT LAMP

DETOX THE AIR
APCO’s unique combination of UV-C light and activated carbon 
achieves unmatched microbial and odor reduction without 
producing any harmful ozone. APCO is particularly e�ective 
at reducing odor-causing volatile organic compounds (VOCs) 
which include toxic chemical vapors like formaldehyde and 
toluene.

APCO® is installed in the duct work of the central air system so 
it can remove airborne contaminants as they pass by.

FEATURES
• Duct-mounted
• Easy to install
• Lifetime carbon cells
• Ozone-free
• Lifetі вуглецеві e warranty

BENEFITS
• Whole-house air puri�cation
• Neutralizes odors & toxic VOCs
• Sterilizes mold, bacteria, viruses, allergens
• Improves indoor air quality
• Inhibits mold growth in HVAC system

 
 

 

ENTER
THE MATRIX
At the heart of APCO® is a matrix of 
activated carbon cells. These cells attract 
and holds odors and microbes which are 
then catalyzed by exposure to UV light. 
The cells are self-cleaning and the system 
is virtually maintenance-free.

запахи 492 fpm

бактерії

цвіль

APCO® % Reduction of Common 
Indoor Air Contaminants Over 4 Hours

100

80

60

40

20

0
0 1 2 3 4година

%
 In

iti
al

 C
on

ce
nt

ra
tio

n

FR
ESH-AIREUV

®

OZONE-FREE 

®FRESH-AIRE UV

Неспоживаючі 
вуглецеві клітини 

Лабораторні тести 
показали, що через 
кілька робочий час 
APCO значно знижує 
найпоширеніші 
форми забруднення 
повітря в 
приміщенні.



Якість повітря
Забруднення повітря в приміщенні часто п’ять разів 
вище, ніж забруднення зовнішнього повітря. 
Унікальна конструкція APCO® вирішує проблему 
забруднення біологічні та хімічні в приміщенні. APCO® 
система особливо ефективна проти потенційно 
токсичні летючі органічні сполуки (ЛОС), які є 
джерелом майже всі погані запахи. APCO® стерилізує 
також мікроорганізми, які проходять у повітряному 
потоці. В результаті є чисте, здорове повітря зі свіжим 
запахом.

Рішення це  APCO®...
ЗАПАХИ & ЛОС
• Тютюновий дим
• Домашні запахи
• Запахи з кухні
• Будівельних матеріалів
• Підлоги та килима
• Фарб і розчинніків
• Хімічні засоби для чищення
• Олія

БІОЛОГІЧНІ
• Цвіль
• Бактерії
• Віруси
• Алергени

APCO® Dual встановлюється на каналізаційній 
системі кондиціонування

Нова кріпильна плита з пунктами
згину робить установки системи 
на каналі швидким і простим

CONFORMS TO
  STD 1598

THIS DEVICE 
COMPLIES WITH 
PART 18 OF THE 
FCC RULES.

Специфікація
УФ Лампа 254 НМ бактерицидна UV-C, кварцова

Розміри Клітини & Лампи: 5.8”W x 3.25”H x 13.2”D 
Enclosure: 7.6”L x 7.6”W x 2.2”D

Електрична
Модель ЕR

18-32 В, 60 Гц, 0.68 Ампер, 16 В

SI DI Електрична
Модель

120-277 В,  50/60 Гц,
0.51 Ампер/ 120В Thru 0.22 A мпер/ 277В

Перепад тиску <0.01” w.c. @ 400 FPM

Гарантія Довічна гарантія на частини, виключаючи лампи

Номери деталей
18-32 В Заміна ламп

TUV-APCO-ER
TUV-APCO-ER2

1 однорічна лампа
2 дворічна лампа

TUVL-115
TUVL-215

18-32 В для 2 ламп УФ радіатора Заміна ламп

TUV-APCO-DER
TUV-APCO-DER2

1 однорічна лампа
2 дворічна лампа

TUVL-115 & TUVL-115P
TUVL-215 & TUVL-215P

120-277 В Заміна ламп

TUV-APCO-SI*
TUV-APCO-SI2* 

1 однорічна лампа
 2  дворічна лампа

TUVL-115
TUVL-215

120-277 В для 2 ламп УФ радіатора Заміна ламп

TUV-APCO-DI*
TUV-APCO-DI2*

1 однорічна лампа
2 дворічна лампа

TUVL-115 & TUVL-115P
TUVL-215 & TUVL-215P

LIFETIME WARRANTY
ALL PARTS EXCEPT LAMPS

* For wall plug add -P to part number
Example: TUV-APCO-SI-P

TUV-APCO-SPEC 1.20.16© 2016 SALES@FRESHAIREUV.COM
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