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10x πιο αποτελεσματικό από το HEPA 13
Στην καρδιά του Rediair βρίσκονται δύο σύνθετα φίλτρα 
άνθρακα HEPA 14 που λειτουργούν παράλληλα με τους 
διπλούς φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες εισαγωγής και τα 
προφίλτρα από νάιλον για να συλλαμβάνουν σωματίδια, 
οσμές και το 99,995% των αερομεταφερόμενων 
παθογόνων μικροοργανισμών.

Συσκευή για άμεσο 
και αποτελεσματικό 
καθαρισμο του αέρα, 
όπου και όποτε 
χρειάζεται.

Κατακρατάει σωματίδια, οσμές και το 
99,995% των αερομεταφερόμενων 
παθογόνων μικροοργανισμών, όπως 
ιούς, βακτήρια και μύκητες. 

Υψηλά ποσοστά καθαρισμού
Λόγω του συστήματος φίλτρανσης διπλής εισαγωγής, το 
Rediair έχει εξαιρετικά υψηλό ρυθμό παροχής καθαρού αέρα 
(CADR) πάνω από 600m3/h. Μια συσκευή μπορεί να παρέχει 
αποτελεσματικό αερισμό για δωμάτια ως 120m3.

Εξαιρετικά αθόρυβο
Το Rediair είναι εξαιρετικά αθόρυβο όταν βρίσκεται σε 
κανονική λειτουργία. Διαθέτοντας πολλές διαφορετικές 
ρυθμίσεις και ταχύτητες, το Rediair είναι μια ισχυρή 
μονάδα φίλτρανσης αέρα, σχεδιασμένη να λειτουργεί 
χωρίς να προκαλεί απόσπαση της προσοχής.



Δυναμική απολύμανση
Διαθέτει 4 λειτουργίες: 

χειροκίνητη, turbo, 
νυχτερινή και αυτόματη

Ψηφιακή οθόνη 
Φιλική προς το χρήστη 
οθόνη για ρύθμιση 
ταχυτήτων αέρα, 
χρονόμετρου, και 
κλειδώματος για παιδιά

Ένδειξη LED 
Χρωματική ένδειξη LED 

που υποδεικνύει αμέσως 
την ποιότητα του αέρα 

ενός δωματίου

Διπλά φίλτρα HEPA 14 
Διαθέτοντας ένα σύνθετο 

στρώμα άνθρακα, τα 
διπλά φίλτρα HEPA 14 της 

Rediair είναι 10x πιο 
αποτελεσματικά από τα 

φίλτρα HEPA 13

Διπλοί φυγοκεντρικοί 
ανεμιστήρες 
Οι διπλοί ανεμιστήρες και οι 
σφραγισμένοι κινητήρες χωρίς 
ψήκτρες παρέχουν εξαιρετικά 
υψηλό ρυθμό παροχής καθαρού 
αέρα (CADR) έως και 600 m3/h

Έξυπνος αισθητήρας 
σωματιδίων
Η αυτόματη λειτουργία 
παρακολουθεί σε πραγματικό 
χρόνο και προσαρμόζει την 
ταχύτητα του ανεμιστήρα για να 
διατηρεί την ποιότητα του αέρα

1. Αυτόματη Λειτουργία
ενεργοποιείται η “έξυπνη ανίχνευση” 
σωματιδίων για την μέτρηση της 
ποιότητας του αέρα και αυτόματα 
προσαρμόζεται η ταχύτητα του 
ανεμιστήρα για αποτελεσματική 
απομάκρυνση των ρύπων.

2. Χειροκίνητη  Λειτουργία
Προσφέρει πλήρη έλεγχο στο 
χρήστη, επιτρέποντάς του να 
προσαρμόσει τις παραμέτρους 
λειτουργίας της συσκευής όπως 
τον εξυπηρετεί.

3. Turbo  Λειτουργία
Οι ανεμιστήρες τίθενται στη 
μέγιστη ταχύτητα τους.

4. Νυχτερινή Λειτουργία
Ενεργοποιείται ο ενσωματωμένος 
αισθητήρας ανίχνευσης φωτός. Όταν 
πέσουν τα επίπεδα φωτός, το Rediair 
θα απενεργοποιήσει όλα τα LED ενώ η 
ταχύτητα του ανεμιστήρα θα μειωθεί 
για σχεδόν αθόρυβο καθαρισμό.

ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
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RAIR-EU

66,9(Υ) x 40(Π) x 40(Β)

HEPA 14

15,1 Kg

Προφίλτρο, ενεργός
άνθρακας + HEPA 14 

22 - 66 dB

200-600 m3/h

85W

ΒΑΡΟΣ

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ

ΚΛΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΤΥΠΟΣ ΦΙΛΤΡΟΥ

ΡΟΗ ΑΕΡΑ

ΘΟΡΥΒΟΣ

ΠΑΡΟΧΗ

GAMA Healthcare Ltd. 
2 Regal Way, Watford, Hertfordshire, WD24 4YJ

T +44 (0)20 7993 0030 | www.gamahealthcare.com | info@gamahealthcare.com 

 
 

 

Εισαγωγή αέρα 
και σωματιδίων

Εξαγωγή καθαρού αέρα

Εισαγωγή αέρα 
και σωματιδίων

ΚΑΛΥΜΜΑ ΠΡΟ-ΦΙΛΤΡΟ

ΣΤΡΩΜΑ 
ΑΝΘΡΑΚΑ ΚΑΙ 

ΦΙΛΤΡΟ HEPA 14

Η απολύμανση του αέρα επιτυγχάνεται μέσω των δυο φίλτρων HEPA-14 με ενεργό 
άνθρακα που σε συνεργασία με τους διπλούς φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες εισαγωγής 
και το προφίλτρο, μπορούν να παγιδεύσουν ακόμα και πολύ μικρά σωματίδια 0,3μm 
και να επιστρέψουν καθαρό αέρα πίσω στο δωμάτιο παρέχοντας έως και 5 κύκλους 
ανακύκλωσης του αέρα την ώρα (σε χώρους μεγαλύτερους από 120m3). 

ΛΙΤΗ ΣΧΕΔΙΑΣΗ - ΙΣΧΥΡΗ ΑΠΟΔΟΣΗ


