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ziekenhuiskwaliteit, draagbaar 
gemaakt.
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Schone lucht is nog nooit zo belangrijk 
geweest. We hebben luchtreinigers van 
ziekenhuiskwaliteit wereldwijd beschikbaar 
gemaakt.
De Rensair luchtzuiveringstechnologie is 
oorspronkelijk ontwikkeld voor 
Scandinavische ziekenhuizen en voldoet aan 
strenge luchtkwaliteitseisen.
Het is een gepatenteerde oplossing die gebruik 
maakt van de meest geavanceerde 
zuiveringstechnologie en de werkzaamheid is 
gedocumenteerd door onafhankelijke 
laboratoria.

Schone lucht 
voor elke ruimte

— INTRODUCTION
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— DON’T JUST TRAP, DESTROY

De Rensair luchtreiniger bestaat uit een kiemdodende 
ozonvrije UVC-lamp die in het midden van

een cilindrisch HEPA 13-filter van hoge kwaliteit, om niet 
alleen virussen en bacteriën op het filteroppervlak op te 
vangen, maar ook te inactiveren.

De constante UVC-verlichting van het gehele filtratiegebied 
zorgt voor een continu desinfectieproces, wat resulteert in een 
veiliger product om te bedienen en te onderhouden.

De effectiviteit van de Rensair luchtreiniger is gedocumenteerd 
door onafhankelijke laboratoria, waaronder Eurofins, 
Norconsult en het Universitair Ziekenhuis van Oslo

Rensair vernietigt meer 
dan 99,97% van de 
bacteriën en virussen in 
de lucht
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— WAAROM IS RENSAIR EEN EFFECTIEVE OPLOSSING?

MAKKELIJK TE 
GEBRUIKEN

Geen installatie 
nodig, gewoon 

aansluiten

GROTE 
REINIGINGSCAPACIT

EIT
Reinigt 560 m³/uur 

(20.000 ft³/uur)

weinig onderhoud.
eens in de 9000 uur.

ZIEKENHUIS-GRADE 
TECHNOLOGIE

HEPA 13-filter en 
ozonvrij UV-licht

GETEST DOOR 
ONAFHANKELIJKE 

LABORATORIA
Gedocumenteerde 

effectiviteit

GEPATENTEERDE 
OPLOSSING

Uniek systeem levert 
toonaangevende 

effectiviteit
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onafhankelijk getest
RENSAIR REMOVES BACTERIA AND VIRUS COLONIES TO UNDETECTABLE LEVELS
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RENSAIR EFFECTIVELY REMOVES AIRBORNE PARTICLES
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Notes: Rensair test 
results from Eurofins, 
Denmark. Competitor 
test results obtained 
from competitor website. 
Both machines running 
at maximum capacity.

Notes: Rensair test 
results from Norconsult, 
Norway. Competitor test 
results obtained from 
competitor website. 
Both machines running 
at maximum capacity. 
Rensair test conducted 
in room 60% larger than 
competitor test.

De Rensair luchtreiniger is gebouwd om te voldoen aan de hoge 
luchtkwaliteitsnormen van Scandinavische ziekenhuizen en is getest 
door toonaangevende laboratoria, waaronder Eurofins, Norconsult 
en het Universitair Ziekenhuis van Oslo.

Gedocumenteerde 
effectiviteit
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— HOW IT WORKS

De Rensair luchtreiniger zuigt omgevingslucht aan via 
de bovenste luchtinlaatperforaties. Lucht stroomt door 
de verwijderbare voorfilters aan de bovenkant van de 
machine die grotere deeltjes en stof in de lucht opvangen 
en vasthouden.
Een krachtige ventilator duwt de voorgefilterde lucht 
naar beneden in het cilindrische HEPA 13-filter in het 
midden van de unit.
Als lucht het HEPA 13-filter raakt, komen bacteriën, 
virussen en kleinere deeltjes en verontreinigende stoffen 
in de lucht vast te zitten op het binnenoppervlak.
Een 18W UVC-lamp die in het midden van de 
cilindrische trommel is geplaatst, verlicht continu het 
hele filtratiegebied. Dit UVC-licht breekt het DNA en 
RNA van alle ziekteverwekkers af en vernietigt ze. Het 
continue desinfectieproces zorgt ervoor dat de Rensair 
luchtreiniger altijd veilig te bedienen en te onderhouden 
is.
Grote hoeveelheden schone lucht worden via de 
onderste perforaties uit de unit afgevoerd. Door de 
cilindrische vorm van de Rensair luchtreiniger kan de 
lucht naar buiten stromen
in elke richting waardoor het geschikt is voor bijna alle 
locaties.

PRE-FILTER

FAN

UVC LAMP

HEPA 13 FILTER
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Salons

“When I read about the Rensair portable air purifier system I knew that 
it would be a major benefit to my staff and customers’ safety.” 
Chris Ward Founder of Huckle the Barber

Hotels & Restaurants

“Using Rensair shows the guests, on top of all the other measures, 
that their health and safety is our top priority,”
François Zissel Assistant General Manager of the Hotel Ibis

Retail

“I wanted to invest in something that I can use forever rather than just 
a temporary measure”
Saro Brindley founder of Eye Like Gallery

Dentists

“The transportable and easy to install aspect of Rensair was appealing.”
Dr Taylor Orchard Cottage Dental Surgery

Gyms & Workout Studios

“We needed a technology that could purify the air, could capture and 
kill viruses, and was potent enough to exchange the litres of air we 
needed for a class.”
Gerry Lopez, Founder of Sadhana Yoga & Wellbeing

Cinemas & Theatres

“Rensair showed me hard clinical background and laboratory tests that 
proved they were actually killing viruses.”
Greg Lynn Manager of Prince Charles Cinema

— WHAT OUR CUSTOMERS SAY
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Dimensions: H:77cm / 30.3in, Ø37cm / 14.5in

Dimensions in box: H: 84cm / 33in x W: 43cm / 
16.9in x D: 43cm / 16.9in

Net weight: 18kg / 40lbs

Gross Weight (including box): 21kg / 46lbs

Colour: White

HEPA filter: EU13 (EN 1822 class H13)

CE Certified (UK & EU): 220-240V,v ~50Hz, IEC C14 
to C13 connector to allow for different power plugs
ETL Certified (US & Canada): 110-120V, ~60Hz, US 
type B power plug

Length of power cord: 3m / 9.8ft

UVC lamp: 18W, 254nm light

— SPECIFICATIONS
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De Rensair luchtreiniger gaat 9000 uur (~1 jaar) mee voordat je het 
HEPA 13-filter en de UVC-lamp moet vervangen. De Rensair 
luchtreiniger waarschuwt je automatisch wanneer de onderdelen 
vervangen moeten worden via de ‘service indicator’ op het display. 
Het vervangen van het HEPA 13-filter en de UVC-lamp is 
eenvoudig en binnen vijf minuten gedaan. Instructies voor het 
vervangen van het filter en de lamp worden in de doos meegeleverd 
wanneer u uw vervangende onderdelen bestelt.

U kunt ook naar rensair.com/maintenance gaan om onze online 
gids voor het vervangen van deze onderdelen te bekijken.
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RENSAIR  

AIRFLOW

VOLUME

CUBIC

METERS

M3/HOUR

CUBIC  

FEET

FT3/HOUR

NOISE

LEVEL

POWER

USAGE

Low setting 300 10,600 45dBA 160W

Medium setting 430 15,200 52dBA 180W

High setting 560 19,800 59dBA 220W

Tolerance +/- 10%

— PERFORMANCE
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DE CREATIE VAN RENSAIR BEGON 10 jaar GELEDEN GDE 
CREATIE VAN RENSAIR BEGON DECENTEN GELEDEN 
GELEDEN

De Rensair luchtreiniger is decennia geleden ontwikkeld 
door Henrik Hendriksen, een Deense ingenieur en 
uitvinder. Vijf jaar lang vertegenwoordigde hij 
Noorwegen bij de binnenklimaatvereniging EUROVENT, 
waarmee hij de industriestandaard voor echt schone 
lucht hielp bepalen. Zijn levenslange ervaring met 
ventilatietechnologie, gecombineerd met de wens om de 
ernstige allergieën van zijn zoon te helpen verlichten,  en 
Christian Hendriksen deze technologie wereldwijd 
produceren en distribueren.

“My work as an 

engineer has 

always involved 

clean air.” —  

H. Hendriksen
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Voor meer  informatie:

Lohuislighting
E henk.pottjewijd@lohuislighting.nl
M 0629068630




