
Clean air from Sweden !

 REN-AIR Luchtreinigers
De Pullman-Ermator REN-AIR stationaire luchtreinigers nemen de taak op zich om de in de lucht zwevende lichtste 
stofdeeltjes aan te pakken. Ze zijn geschikt voor alle soorten omgevingen en werkplaatsen die problemen hebben 
met deze microscopische deeltjes, zoals scholen, burelen, bakkerijen, stomerijen, werkateliers, de steen- en hout 
verwerkende industrie. 

Heel eenvoudig krijgt u met een REN-AIR luchtreiniger op uw werkplek :
•	 Een effectieve reiniging van de lucht (verwijderen van stof, bacteriën, rook, geur en sporen uit de lucht).
•	 Een perfecte complementariteit met de huidige ventilatiesystemen
•	 Een snelle en kost efficiënte oplossing tegen allergieën en astmaproblemen.

De REN-AIR luchtreinigers zijn discreet, stil en vervaardigd uit aluminium voor sterkte en beperkt gewicht.  Met uit-
zondering van REN-AIR 400 , zijn ze ontworpen om hangende van het plafond te installeren. Zij reinigen de lucht 
mechanisch: de lucht wordt door de twee filters gezogen en komt aan de achterzijde - als zuivere en propere lucht 
- er terug uit. Lucht gereinigd door de REN-AIR luchtreinigers is niet enkel zuiverder en gezonder om in te ademen, zij 
zal ook minder droog aanvoelen.

RA400 is ontworpen voor het reinigen van de lucht in kleine ruimtes zoals burelen, kopieerlokalen, schoonheids-
salons, tandartspraktijken, fotostudios, etc.

RA2000 is ontworpen voor het reinigen van de lucht in burelen, scholen, stomerijen, schrijnwerkersateliers,                       
bakkerijen, drukkerijen, hout- en steenverwerkende industrie, garages, spuitateliers, stallen, etc.

RA2500 heeft hetzelfde debiet, maar een grotere filter oppervlakte dan het RA2000 model. Specifiek ontworpen 
om zeer stoffige ruimtes te voorzien van zuivere lucht, in bakkerijen, stomerijen, autowerkplaatsen, steen- en hout            
verwerkende sector en industriële werkateliers.

Alle REN-AIR modellen kunnen worden uitgerust met een actieve koolfilter tegen geurhinder (ideaal om bevoor-
beeld de lucht te zuiveren in rokerslokalen, verflucht te verwijderen, etc.).



         

 
Motor : 100 W 145 W 145 W
Voltage : 230 V 230 V 230 V 
Amperage : 0,88 A 0,64 A 0,64 A
Capaciteit : tot 25m² tot 100m² tot 100m² 
Luchtstroom : 330/430 m³/u 600-2000 m³/u 600-2000 m³/u
Luchtsnelheden : 2 5 5 
Grof filter : Klasse G3 Klasse G3 Klasse G3
Fijn filter : Klasse F8 Klasse F8 Klasse F8 
Geluidsniveau : 36-41 dB(A) 38-60 dB(A) 38-60 dB(A)
Gewicht : 10 kg 16 kg 22 kg 
Afmetingen : 340x340x650mm 640x640x275mm 640x640x475mm
Artikelnummer : PE200600771 PE200600773a PE200600775

      Technische gegevens   RA400        RA2000         RA2500

Pullman-Ermator vervaardigt een wijd gamma van HEPA cycloonstofzuigers, industriële zuigers 
en luchtreinigers variërend van 1 kW tot 15 kW.  Er zijn monofase 230 V modellen, alsook  400 V 
driefase modellen. Alle modellen zijn uitgerust met individueel geteste en gecertificeerde HEPA-
filtratie systemen. De producten van Pullman-Ermator hebben een reputatie opgebouwd van 

ononderbroken service, fantastische filtratie en ongekende duurzaamheid in de bouwindustrie. 
En uiteraard voor het creëren van een gezonde werkplek met zuivere lucht voor u.

Wij noemen het “Clean Air from Sweden”. 
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