
Kórházi szintű
levegő fertőtlenítés
hordozható
berendezéssel



"Soha nem volt még fontosabb a tiszta levegő, így
kórházi szintű légtisztítókat terveztünk melyek
világszerte elérhetőek mindenki számára."

A Rensair légtisztító eredetileg skandináv kórházak
számára lett kifejlesztve megfelelve a szigorú
követelményeknek melyet független laboratóriumi
vizsgálatok tudnak bizonyítani.

BEVEZETÉS

Tiszta levegő
minden térben



A Rensair légtisztító közepén egy UV-C lámpa
található, amely elpusztítja a  magas minőségű
HEPA13-as szűrőn rekedt vírusokat és baktériumokat. 

A teljes szűrési terület állandó UV-C lámpás
megvilágítása biztosítja a folyamatos fertőtlenítést, így
biztonságos a termék üzemeltetése és karbantartása
is. 

A Rensair légtisztító hatékonyságát független
laboratóriumi vizsgálatok bizonyítják: Eurofins,
Norconsult és Olso Egyetemi Kórház. 
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SPÓRÁK POLLEN GOMBÁK PENÉSZ ATKÁK HÁZIÁLLATOK
SZÓRE STAPHYLOCOCCUS SZAGOK DOHÁNYFÜST

A Rensair
elpusztítja a
levegőben szálló
baktériumok és
vírusok több mint
99,97%-át



Nincs szükség
telepítésre

HEPA13 szűrő és
UV-C lámpa

Dokumentált
hatékonyság

560 m3/ óra 9000 üzemóra 
(kb. 1 év folyamatos

használat)

Egyedi rendszer,
piacvezető hatékonyság

KÖNNYEN
KEZELHETŐ

KÓRHÁZI SZINTŰ
TECHNOLÓGIA

FÜGGETLEN
LABORATÓRIUMI

TESZTEK

NAGY TISZTÍTÁSI
KAPACITÁS

SZABADALMAZOTT
MEGOLDÁS

BIZTONSÁGOS
KARBANTARTÁS

MIÉRT HATÉKONY A RENSAIR MEGOLDÁSA?



A Rensair légtisztító a berendezés felső nyílásain
keresztül szívja be a levegőt. A levegő áthalad a gép
tetején elhelyezett kivehető előszűrőkön, amelyek
felfogják a levegőben lévő nagyobb részecskéket és
a port.

A készülék az előszűrt levegőt egy ventilátor
segítségével lefújja a henger alakú HEPA13 szűrővel
ellátott egységbe. Itt a vírusok, baktériumok, a
levegőben lévő kisebb részecskék és
szennyeződések  fennakadnak a szűrőn. 

A hengeres dob közepén elhelyezett 18W-os UV-C
lámpa folyamatosan megvilágítja ezt a szűrési
területet, így gondoskodik arról hogy az itt
csapdába esett kórokozók elpusztuljanak, ezzel
elősegítve a biztonságos használatot és
karbantartást. 

A nagy mennyiségű tiszta levegő a berendezés alsó
részén áramlik ki minden irányba.

HOGYAN MŰKÖDIK. 

VENTILÁTOR

UV-C LÁMPA

ELŐSZŰRŐ

HEPA13 SZŰRŐ



Méretek: magasság: 77cm, átmérő: 37cm 

Doboz méretek:: magasság: 84cm, szélesség: 43cm

Nettó súly: 18kg

Bruttó súly (dobozzal együtt): 21kg

Szín: fehér

HEPA szűrő: EU13 (EN 1822 osztály H13)

CE tanúsítvány (UK & EU): 220-240V,v ~50Hz, 

ETL- tanúsítvány (USA és Kanada):  110-120V, ~60Hz, 

A tápkábel hossza: 3 méter 

UV-C lámpa: 18W, 254 nm

SPECIFIKÁCIÓK



A Rensair légtisztítóban 9000 üzemóra (kb. 1 éves folyamatos
használat) után szükséges HEPA13 szűrőt illetve UV-C lámpát
cserélni. A kijelzőpanel automatikusan jelzi amennyiben
szükségessé válik valamelyik alkatrész cseréje.

A szűrő és az UV-C lámpa cseréje gyors és egyszerű. A
cserére vonatkozó utasításokat a cserealkatrészek
dobozában lehet majd megtalálni illetve további információ
erre vonatkozóan a rensair.com/maintenance oldalon
található. 

KARBANTARATÁS



M3/ÓRA ZAJSZINT TELJESÍTMÉNY

LOW

MEDIUM

HIGH

300

430

560

45dBA            160W

52dBA            180W

59dBA            220W

TELJESÍTMÉNY

Tolerance +/- 10%
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HOLLANDIMPEX KFT
1181 Budapest, Üllői út 505.

www.germicidlampa.hu


