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De krachtigste lucht- en oppervlaktetechnologie die ooit is ontdekt.

Technologie gebaseerd op een proces dat in de natuur wordt gevonden met dezelfde kracht van zonlicht, 
regendouche en bliksem binnenshuis.

RCI-technologie die rook, geuren, bacteriën, virussen, schimmels in de lucht en op oppervlakken 
verwijdert

Verander het vermogen van uw bestaande HVAC-luchtfiltratie van passief naar actief voor het drastisch 
verminderen van luchtvervuiling.

Bij actieve luchtfiltratie wordt een actief leger van veilige en natuurlijke ionen, evenals een 
verontreinigende stof - controlerende geur reducerende en zuurstofrijke oxidatiemiddelen naar elk deel 
van de binnenruimte gestuurd, waardoor de bacteriën / virussen worden geneutraliseerd, het 
gesuspendeerde stof wordt samengevoegd en neerslaat deeltjes om het kanaalniveau en vervuiling 
drastisch te verlagen om uw binnenhuis veilig en gezonder te maken.



Technologie

• Wanneer Uv-licht invalt op titaandioxide geciteerd op een metalen kam met honingraat. Foto-elektrisch effect 
vindt plaats Het omzetten van licht in elektriciteit en het uitwerpen van elektronen uit het oppervlak waardoor het 
splijten van watermoleculen ioniseert in salvo van oxidatiemiddelen.

• Hydroxylradicalen 0OH

• Hydroxides OH-

• Super Oxides O2-

• Waterstofperoxide H2O2

• Ozonide Ionen O3-

• Ozon O3



Edelmetalen

Waterstofperoxide: deze moleculen neutraliseren verontreinigende stoffen en verontreinigingen in de plaats 
omdat waterstofperoxidemoleculen zowel positieve als negatieve ladingen hebben, ze worden aangetrokken 
door verontreinigende stoffen en verontreinigingen door het aantrekkingsproces.

Verontreinigingen worden vervolgens afgebroken tot zuurstof en waterdamp. Waterstofperoxide is reukloos, 
kleurloos en veilig te gebruiken in bezette ruimtes.

Volgens de arbodienst wordt blootstelling aan o (1,0 ~ ppm) waterstofperoxide de hele dag als veilig 
beschouwd. Actieve pure technologie produceert slechts 0,02 ~ 0,04 ppm, ruim onder het limiet.

Hydroxyls: Hydroxyls zijn veilige, van nature voorkomende, krachtige oxidatiemiddelen die snel vele lucht- en 
oppervlakteverontreinigingen, geur veroorzakende bacteriën en chemische VOS neutraliseren.

Hydroxylen worden gevormd wanneer een ultraviolet licht met specifieke golflengten wordt geabsorbeerd 
door de eigen coating van het apparaat . De coating verwijdert de waterstof (H) -atomen van watermoleculen 
(H2O) in de omgevingslucht, waarbij negatieve hydroxylen (OH-) worden gevormd.

Deze Hydroxyls breken VOS op koolstof- en waterstofbasis en andere organische verontreinigingen af en zetten 
ze om in onschadelijke koolstofdioxide (CO2) en (H2O) waterdamp.

Hydroxylen zijn uiterst effectief in het vernietigen van geuren, bacteriën, VOS en andere contaminanten.

Ze zijn volkomen veilig voor blootstelling van mens, dier en plant.



Hoe werkt deze technologie



Verbeterde katalytische oxidatie

UV-lamp met breed 
bereik

multi-metalen hydrofiele 
legering

Hydrofiele coating =
absorptie van water (H2O) uit de omgevingslucht

Optimale relatieve vochtigheid> 40%



RCI



Proces



Proces



Test Microbe reductie


