Miljøvennlige Løsninger

JIMCO KPC er spesialist
på å fjerne luktgener og fettavleiringer

I STORKJØKKEN…
- ved hjelp av patentert UV-C & OZON teknologi

REDUSER
BRANNRISIKOEN!!
Unngå dette…
Få renere ventilasjonskanaler, reduser
brannrisikoen når du
steker og la ventilasjonsanlegget
jobbe med maksimalt avtrekk !

Pga. fett i kanalen..

-Hvis uhellet skulle
være ute..

I KPC-systemet for lukt- og fettredusering benyttes
spesielle lamper, som avgir UV- C lys og ozon.
JIMCO lampene er montert
i en stålramme, som sitter
like bak fettfilterne i
hetten, eller hvor plassforholdene ikke tillater dette,
i en boks umiddelbart etter
hetten. Ved hjelp av
intensiv UV-C stråling og
ozonoksidasjon nedbrytes forurensingen i luften slik at
luktgener i omgivelsene og fett-/olje- avleiringer i
kanalsystemet unngås.
Denne prossesen bidrar til at lukten, som sendes ut til
omgivelsene, reduseres kraftig. Samtidig er den mengden
ozon, som evt. blir til overs ved nedbrytningen i en kort
periode etter endt produksjon, i stand til å fjerne gamle
fettavleiringer i kanalene. Det vil derfor fortløpende foregå
en rensing av det eksisterende anlegget. Det anbefales
allikevel å rengjøre kanalene manuelt i forbindelse med
installering av KPC-anlegget.

Med et JIMCO KPC anlegg unngår man
ulempene fra tradisjonelle løsninger.
Eksempelvis:
høye piper, elektrostatfiltre, aktive kullfiltre,
luftvaskere og velduftende oljer etc.

Kontakt oss for bestilling – Jimco Nor AS +47 22 76 34 65 info@jimco.no www.jimco.no

Miljøvennlige Løsninger

Nytt system for
ettermontering
i ekst. kjøkken
hette

KPC HEX innsatsen består av en stålramme
i 3 forskjellige lengder, hvor det er
montert 4 stk. 89, 154 eller 165 Watt
JIMCO lamper. UV-C lampene har en
levetid på ca.10.000 timer,
Deretter må de skiftes ut for å sikre fortsatt effektivitet.

Lampe
Watt

Ant.
Lamper

Lampe
Lengde

Størrelse LxBxD

Kapasitet
m3/t

Lufthastighet
m/s

KPC 400HO-S HEX WP

89 Watt

4

865 mm

946x201x73(143)

2000

3

KPC 800HO-M HEX WP

154 Watt

4

1350 mm

1440x201x73(143)

3200

3

KPC 800HO-L HEX WP

160 Watt

4

1630 mm

1714x201x73(143)

4000

3

Ramme Type



Enkelt å installere i eksisterende hetter



Velprøvd og driftsikkert utstyr



Kompakt installasjon, trenger liten plass



Reduserer lukt til omgivelsene (opptil 95 %)



Konkurransedyktig pris



Ingen bruk av kjemikalier eller vellduftende oljer



Mindre rengjøring i hetten og i kanalene



Ingen bruk av filtre, f.eks. kull eller katalysatorer



Reduserer brannfare



Lave drifts- og vedlikeholdskostnader

JIMCO A/S mottok i år 2000
EUs Miljøpris i Kategorien
„Renere Teknologi“
på bakgrunn av sine
luftrensesystemer

JIMCO A/S har i 2015 sertifisert sin KPC
teknologi gjennom Environmental
Technology Verification (ETV)

Kontakt oss for bestilling – Jimco Nor AS +47 22 76 34 65 info@jimco.no www.jimco.no

La deg overbevise om våre produkters effektivitet og kvalitet – vi gir gjerne råd og tips !

