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Vantagens
Baixo custo operacional através do módulo 
de economia de energia inteligente 
ULTRAMED;
Design compacto para economia máxima de 
espaço;
As plantas existentes da Medical Air podem 
ser facilmente atualizadas sem a necessi-
dade de um novo painel de controle elétri-
co;
Compatível com a atualização do indicador 
digital de ponto de orvalho para a Medical 
Air fornecida ao monitoramento contínuo da 

Aplicação
A unidade de tratamento de ar da ULTRA CONTROLO com 6 
estágios de purificação “ULTRAMED” foi especialmente desenvolvida 
para a produção de ar comprimido de qualidade medicinal em 
conformidade com os parâmetros da Farmacopeia Europeia.

As centrais de ar medicinal da ULTRA CONTROLO cumprem com 
os requisitos da EN ISO 7396-1 e HTM e bem como com os requisit-
os essenciais da Diretiva 93/42/EEC com respeito a dispositivos 
médicos.

A qualidade do Ar está de acordo com a Farmacopeia Europeia 
Incorporamos na versão ULTRAMED DS um módulo de gestão de 
energia inteligente para o controlo eletrónico do ponto de orvalho 
que faz a paragem automática da regeneração cíclica das torres de 
secagem quando é atingido o ponto de orvalho ideal. Como resultado 
deixa de haver desperdício de ar de regeneração com consequente 
poupança drástica em energia elétrica uma vez que os compres-
sores trabalham menos horas e muito menos consumo de peças e 
mão-de-obra em de toda a central.
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Especificações Técnicas
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CAPACIDADE DIMENSÔESREF.

m3/h W x H x D em mm

TIPO PESO
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1) relacionado ao ar em STP / medido a 7 bar e temperatura de entrada de 35 ° C

Os 6 estágios de tratamento de ar medicinal da ULTRAMED:
1.  Um filtro coalescente de alta eficiência para a remoção de água, aerossóis e óleo, bem como partículas sólidas até 0.01 
μ;
2. Um filtro de carvão ativado de alta eficiência para a absorção de odores e vapores de óleo com um teor residual de óleo 
de 0.003 mg/m3;
3. Duas colunas de secagem com dessecante de alta eficiência para a remoção de vapor de água e simultaneamente para 
a redução dos níveis de dióxido de carbono (CO2), monóxido de azoto (NO), dióxido de azoto (NO2) e dióxido de enxofre 
(SO2), abaixo dos níveis legalmente per- mitidos;
4. Um filtro catalisador á saída do secador, que converte por oxidação o CO em CO2 ;
5.  Um filtro de alta eficiência para a retenção de partículas que possam desprender do secador;
A ULTRA CONTROLO sugere para o ar medicinal respirável que seja instalado em separado um filtro de esterilização de ar 

garantido assim o fornecimento de ar estéril.

Caracteristicas
Ponto de orvalho de comutação dependente para a minimização de ar de regeneração;
Design simples;
Limitador de fluxo para operação paralela sem necessidade de troca de mais componentes;
Proteção anticorrosiva, revestimento em epoxi;
Indicação continua do ponto de orvalho na saída do ar através do Indicador Digital do ponto de orvalho, não incluído;
Indicador visual com mudança de cor para substituição do dessecante;
Alarme de ponto de orvalho baixo;
Concebido para funcionamento com pressões de até 16 bar.
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Qualidade do Ar
Ponto de              -40°C pressão na 
rede
orvalho          - 56°C pressão atmosféri-
ca
Óleo                             < 0.01 mg/m3
CO2                                     300 ppm
CO                                           5 
ppm
NO/NO2                                  2 ppm
SO2                                          1 ppm


