
Tehokas koronan torjuja

Tuloilmakanavaan asennettu R-LED™ kenno on 
edull isin ja tehokkain tapa estää i lmateitse 
tapahtuva pisaratartunta. R-LEDin aikaansaama 
bi-polaarinen ionisaatio aktivoi sisääntulevan 
ilman, joka huonetilaan levitessään hävittää 
mikrobit, virukset ja VOC yhdisteet.

Sen puhdistusvaikutus leviää tuloi lman mukana 
kaikkial le huoneessa.

Amer ikka la isessa  laborator iossa 

tehdyssä test issä koronavi rus 

(SARS-Cov2 USA-WA1/2020)  

häv is i  40m³  test ihuoneessa 

o leval ta  p innal ta  95%:st i  yhden 

tunnin  a ikana.  Verrokk ihuoneessa,

jossa e i  o l lu t  R-LED kennoa,  yhtä 

suur i  vähenemä o l i  todet tav issa 

vasta 24  tunnin jä lkeen.

R-LED™ synnyt tää sisäi lmaan samoja hapetta j ia ja ioneja kuin hyvälaatuisessa ulkoi lmassa. 
Suodattavissa,  passi iv is issa i lmanpuhdist imissa  i lmavir ran täytyy kulkea la i t teen läpi ,  mutta R-
LED™ on akt i iv inen.  Se l isää puhdistusvaikutuksen rakennukseen tu lo i lmaan ja puhdistusvaikutus 
leviää kaikkia l le t i lo ih in.  I lmahygieniasta tehdyt  tutk imukset vahvistavat  tämän i lmiön olemassaolon.



Asennus tuloilmakanavaan

Edistyksellistä tekniikkaa

Bi-polaarinen ionisaatio yhdistettynä Led valon aktivoimaan monimetall i  PHI 
katalyytti in ja keraamiseen ulkokennoon hävittää tehokkaasti ja turvall isesti mikrobit, 
virukset ja VOC yhdisteet i lmasta ja pinnoilta.

Turvallisuutta

Laite on turvall inen; se ei tuota otsonia
(EPA No. 067400-FL-001). USA:n 
Ympäristönsuojeluviraston EPA rekisteröinti
edellyttää, että laite on turvallinen ja si i tä
annetut tekniset t iedot pitävät paikkansa.

Ekologisuutta

Lisäksi se on erittäin luontoystäväll inen:
energiaa kuluu ainoastaan 17W.
Elohopeavapaat LED valot ovat tunnetusti
pitkäikäisiä ja niiden vaihtoväli on 7 vuotta!



Uuden R-LED™ kennon rakenne

Osaamisen taustalla vuosikymmenten kokemus

• RGF Environment perustett i in 1985 ja se lanseerasi REME i lmanpuhdist imen 2006

• ISO9001:2015 sert i f ikaatt i ,  30 patentt ia USA:ssa

• 4,2 mil joonaa ympäristönsuojelulaitet ta myyty 60:een eri maahan

Uusi i lmanpuhdist inmall i  R-LED™ pohjautuu REMEstä saatuihin kokemuksi in

R-LED™ tekniikkaa

Asennuskanavan i lmavirta 425-11.000 m³/h

I lmakanavan sisälle tulevan kenno 286x170mm

Virta 24V / 0,7A / 17W

Ulkopuol inen verkkolaite 230 /  24V

Laiteen paino 2,7kg

Huomioon otettavaa

• la it teen saa asentaa vain kuivi in t i loihin 

• mikäl i tuloi lmakone ei  ole käynnissä jatkuvast i
24/7, on R-LED™ kennon kytkeydyttävä pois
päältä yhdessä tuloi lmakoneen kanssa.



Valmistajan ilmoitus - CE
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