
 

 

 

Ilmanpuhdistaja REME 

 

REME on uusi, hapetukseen pohjautuva 
ilmanpuhdistustekniikka. Jatkuvatoimiset laitteet asennetaan 
huoneiston ilmakanavaan. 

Hävittää i lmassa ja pinnoi l la olevat mikrobit  

Hajottaa i lmassa olevat  kaasut 

Vähentää i lmassa olevien pienhiukkasten määrää 

 
Tuloi lmakanavaan asennettuna kenno levittää kaikkialle t i loihin 
hapettaj ia ja kaasumaista vetyperoksidia. I lmassa ja pinnoil la olevat 
mikrobit häviävät ja kaasut hajoavat. Pienhiukkaset saavat sähköisen 
varauksen. Part ikkelit l i imautuvat yhteen ja ovat l i ian isoja pysyäkseen 
ilmassa. Toimintaa voidaan tehostaa maadoitetulla part ikkelien 
kerääjällä. 



Pienhiukkaset ja ilman hapetus 
REME kenno vähensi pienhiukkasten määrää testihuoneessa. 
Part ikkelien määrä väheni ISO 4 tasol le (10.000-0.1 mikronia), kun 
testihuoneen i lmaa ol i käsitelty 12 tuntia REME kennolla.  24 tunnin 
käsittelyn jälkeen saavutett i in ISO 3 taso (1000-0,1 mikronia).  Tulos on 
parempi kuin HEPA suodattimella saavutettu.  

  

Testaus: Kansas State Univers ity, Perormance Analyt ical Labs 

Ilmanpuhdistajan suositellut koot: 
REME 305 230V/12V/14W ilmamääri l le 1700-11.000 m3/h 

REME 305 HO 230/12V/23W ilmamääri l le 11.000-16990 m3/h 

Isommille i lmamääril le / suurempiin s isäi lmaongelmiin voidaan asentaa 
samaan kanavaan useampi kenno. Kennon kokonaispituus 404 mm, 
ilmakanavan sisään tuleva osa 330 mm, asennusreikä 80 mm, 
k iinnitys laipan halkaisija 140 mm. 

 

Ilmanpuhdistus tekniikka 
REME on uudempi tekniikka ja tekee saman kuin PHI, mutta poistaa ilmasta myös 
pienhiukkaset. 

PHI ilmanpuhdistin jäljittelee ilmakehän omaa, 
auringonvalosta energiaa saavaa itsepuhdistusjärjestelmää. 
Kennojen tuottamat hapettimet leviävät tuloilman mukana 
kaikkialle (Brownin liike) ja hävittävät ilmassa ja pinnoilla 
olevat epäpuhtaudet. 
PHI tekniikka perustuu r ikkoutumattoman PPC-päällysteen sisällä 
olevaan UV-valoon joka on ympäröity metal l isel la katalyytt ipääl lysteel lä 
(rhodium, t itaani, kupari ja hopea).  

Katalyytt i r ikkoo molekyyl ien sidoksia, irrottaa elektroneja, pidättää ja 
irrottaa atomeja, varastaa muita elektroneja ja imee vesihöyryä. Se 
pyrk ii muuttamaan ympäril lään olevan ilman ulkoilman kaltaiseksi eli 
hapettamaan si inä olevat kaasut, homeet ja bakteerit hi i l id ioksidiksi ja 
vedeksi. Kaikki kennon tuottamat hapettajat ovat kaasumaisessa 
muodossa eikä i lmaan jää mitään kemikaali jäämiä. 

http://fi.wikipedia.org/wiki/Brownin_liike


Ilmanpuhdistaja käyttää hapettajia 

Otsoni 
PHI i lmanpuhdist in tekni ikka ei l isää oikein käytettynä ilman 
otsonipitoisuutta yl i sal l it tujen arvojen. 

Työterveyslaitoksen raportt i 5230-2004-22756 B: 

"56 m³ testihuoneessa, latt iapinta-ala 18,7m2, otsonipitoisuus 
vaihteli APS-Mini laitteella 0,03-0,04ppm:n (miljoonasosa) 
välil lä". 

Otsonipitoisuudet voivat luonnossa I lmatieteen lai toksen mukaan kohota 
ulkoilmassa yl i  näiden arvojen: 

Evo v 2005: 0,09ppm 

Ähtäri  v 2005: 0,08ppm 

Otsonin työhygieeniset ohjearvot (oleskeluaika) ovat 

0,05ppm (8 tunnin päivi t täinen oleskelu) 

0,2ppm (15 minuutin päivi t täinen oleskelu) 

OH-radikaalit 
PHI tekniikka tuottaa i lmaan myös OH radikaaleja. Esimerkiksi 
hydroksyyl iradikaaleja, jotka ovat er ittäin reakti ivisia, lyhytaikaisia 
väli tuotteita. I lmakehässä hydroksyyl i  on i lmakehän pesuaine, jonka 
reaktio haihtuvien orgaanisten saasteiden kanssa on ni iden hajottamisen 
ensimmäinen vaihe. 

Hydroksyyl i l le ei ole määritelty enimmäisarvoja, mutta ulkoilmassa sitä 
on enemmän kuin sisäi lmassa. 

Vetyperoksidi 
Vetyperoksidia syntyy PHI prosessissa noin 0,01 miljoonasosaa, (5-8 
sadasosaa aiheuttaa ihmiselle ärsytystä ja 8-50 sadasosaa on 
terveydel le haital l ista).  Käsiteltäessä ilmaa PHI kennolla, on l itrassa 
ilmaa 177.000.000.000.000.000 vetyperoksidikaasumolekyyl iä. Ni iden 
etäisyys tois istaan on 1 mikronin luokkaa ja i lmassa oleva bakteeri,  
virus, home, kaasu tai muu haihtuva orgaaninen yhdiste ei voi vält tää 
tuhoavaa kosketusta vetyperoksidiin.  

Negatiiviset ionit 
Negati iviset ionit  ovat luonnossa esi intyviä sähköisesti varautuneita 
atomeita. Ne muuttavat materiaa plasmaksi ( ionisaatio). Negat iivisi l le 
ioneil le ei ole määritel ty ohjearvoja mutta nii tä on ulkoilmassa 
huomattavast i enemmän kuin sisäi lmassa. 

Ilmanpuhdistaja 
PHI lait teita on myyty Suomessa tuhansittain vuodesta 2003 lähtien 
koului l le, päiväkoteihin, terveyskeskuksiin, el intarviketeol l isuuteen, 
tul ipalosaneeraukseen, homesaneeraukseen ja moneen muuhun 



kohteeseen. Oikein mitoitettuna ja käytettynä PHI i lmanpuhdistaja 
poistaa i lmasta turvall isesti hajut,  homeet ja bakteerit .  
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