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             REINTAIR 
 

Plug & play Καθαριστές αέρα
Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο οδηγιών πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν..  

1. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΥΡΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ REINTAIR  

 
• 

 
• 

.  
 
• 

 
• 
 

 
 
 
 

 Οι γενικές προειδοποιήσεις και κανονισμοί ασφαλείας που περιγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο πρέπει να 
ακολουθούνταιπροσεκτικά κατά τη χρήση, λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος REINTAIR. Η μη 
παρακολούθηση των παραπάνω θα μπορούσενα οδηγήσει στην έλλειψη ασφάλειας και προστασίας από χρήστες ή / και 
εγκαταστάτες. Η εταιρία Industrial Ventilation IND.S.L. (CASALS) αρνείται οποιαδήποτε ευθύνη για ζημιές ή 
τραυματισμούς λόγω παραβίασης των κανονισμών ασφαλείας που περιγράφονται παρακάτω.
-ALL RIGHTS RESERVED - Οι πληροφορίες που περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών δεν μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για διαφορετικές προτάσεις από αυτές για τις οποίες έχει υποβληθεί. Αυτή η έκδοση και η 
τεκμηρίωση που παρέχεται από τον ανεμιστήρα ενδέχεται να μην αναπαραχθούν εν όλω ή εν μέρει χωρίς προηγούμενη 
γραπτή άδεια. Το περιεχόμενο, οι εικόνες και τα διαγράμματα αυτού του εγγράφου αποτελούν γενική αναφορά και 
ενδέχεται να αλλάξουν ελαφρώς χωρίς προειδοποίηση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το σύστημα καθαρισμού REINTAIR εξασφαλίζει τη μείωση του ιικού φορτίου 
διατηρώντας ιούς και βακτήρια (συμπεριλαμβανομένων των κοροναϊών COVID-19) που περνούν 
από τα υψηλής απόδοσης φίλτρα HEPA 14. Δεν εγγυάται τον 100% καθαρισμό του αέρα σε 
συγκεκριμένο χώρο, καθώς εξαρτάται από διαφορετικούς παράγοντες όπως: αρχιτεκτονική 
κατανομή της θέσης του, εξωτερικά ρεύματα αέρα, ελάχιστος χρόνος λειτουργίας, ακατάλληλη χρήση 
της μονάδας, απόφραξη εισόδων αέρα, επίπεδο συντήρησης της μονάδας και κατάσταση των φίλτρων 
σας κ.λπ.

Οι καθαριστές αέρα REINTAIR της Casals plug & play (δεν απαιτείται εγκατάσταση) μετατρέπουν οποιοδήποτε 
εσωτερικό χώρο σε περιβάλλον απαλλαγμένο από μολυσματικά σωματίδια. 

Η συνεχόμενη ανανέωση του αέρα που πραγματοποιεί μειώνει το ιικό φορτίο του χώρου σας. Πιο αναλυτικά 
επιτυγχάνει:

Μείωση σωματιδίων σκόνης, οσμών και μικροοργανισμών. Έτσι, δημιουργεί ένα πιο υγιές περιβάλλον, 
ιδανικό για άτομα με αλλεργίες και άσθμα.

Εκτός από ένα υγιέστερο εργασιακό περιβάλλον, οι καθαριστές αέρα REINTAIR μειώνουν την ανάγκη 
καθαρισμού αφαιρώντας ένα μεγάλο μέρος της σκόνης που δημιουργείται καθημερινά.

Διπλό στάδιο διήθησης με δύο πακέτα φίλτρου ABSOLUTE HEPA H14 και μοριακό φίλτρο που σε λίγες 
ώρες θα μειώσει μεγάλο αριθμό σωματιδίων στον αέρα όπως μικροοργανισμοί, βακτήρια, ιούς, μόρια 
κ.λπ.

Υψηλή απόδοση με αθόρυβους ανεμιστήρες και χαμηλή κατανάλωση ενέργειας.
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2. ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ REINTAIR 

• Τον εξαερισμό χώρων εργασίας.

Τον τομέα της υγείας (αίθουσες αναμονής, διάδρομοι, δωμάτια, νοσοκομεία, κοινόχρηστοι χώροι,
κλινικές, φαρμακεία, κ.λπ.).

Τον τριτογενή και βιομηχανικό τομέα (γραφεία, ξενοδοχεία, πανεπιστήμια, σχολεία, δημόσια ιδρύματα,
αποθήκες, σαλόνια σε εστιατόρια).

Τους οικιακούς χώρους.

 

• 
 

• 

•  
 

3. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  
 

3.1 ΓΕΝΙΚΑ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

 

3.2   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Fig.1 

Το REINTAIR έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση ή χρήση για όλους τους τύπους εσωτερικών χώρων όπως: 
τομέας υγειονομικής περίθαλψης, γραφεία, ξενοδοχεία, σπίτια, πανεπιστήμια, κολέγια κ.λπ.

Το REINTAIR είναι μια μονάδα καθαρισμού με ηχομονωτική δομή, γαλβανισμένο για αντοχή στη διάβρωση.

Στο ακόλουθο διάγραµµα (εικ.1) φαίνεται η κύρια μονάδα του REINTAIR καθώς και η τοποθέτηση των κύριων 
εξαρτημάτων του:

1. Τα μοντέλα REINTAIR S 300 AC (ref. REINS300AC) και EC (ref. REINS300EC) έως 300m3 / h για 
εσωτερικούς χώρους (ύψος 2,5m) έως 45m2.
2. Τα μοντέλα REINTAIR L 600 AC (ref. REINS600AC) και EC (ref. REINS600EC έως 600m3 / h για 
εσωτερικούς χώρους (ύψος 2,5m) έως 90m2.

Με λίγα λόγια, είναι κατάλληλο για οποιονδήποτε χώρο που απαιτείται καθαρισμός αέρα υψηλής ποιότητας, καθώς οι 
καθαριστές REINTAIR είναι εξοπλισμένοι με φίλτρα HEPA H14 υψηλής απόδοσης. Επίσης είναι σχεδιασμένο ώστε να 
μετακινείται εύκολα σε εσωτερικούς χώρους, γεγονός που το καθιστά την καλύτερη λύση για:
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•
 

•
 

 

•
 

 
3.2.2. 

3.2.1. ΚΥΡΙΑ ΜΟΝΑΔΑ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ: 

• 

 
3.2.3. ΦΙΛΤΡΑ  

2 un x ISO COARSE 65% (old G4)   
   

2 un x HEPA H14 
 

3.2.4. ΜΟΤΕΡ  

 

3.2.5. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ  

• 

 

Ηχομονωτικό προφίλ εξωθημένου αλουμινίου 30 mm, γωνίες από νάιλον και προ-λακαρισμένα ατσάλινα 
πάνελ, RAL 9006, κλάση M0, με εσωτερική ινώδης μόνωση 25 mm κατηγορίας A1 (μη καύσιμο) και 
πυκνότητα 90Kg / m3. Τα πάνελ διαθέτουν σύστημα στερέωσης γρήγορης απελευθέρωσης για εύκολη 
συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση όποτε απαιτείται, είτε για καθαρισμό, συντήρηση ή 
επανατοποθέτηση του πίνακα.
Τα φίλτρα βρίσκονται στα διάτρητα πλαϊνά πάνελ, με λαβές και σύστημα στερέωσης. Αυτή η ευκολία 
πρόσβασης βελτιστοποιεί τις διαδικασίες συντήρησης και αντικατάστασης φίλτρων. Συνιστάται η 
αντικατάσταση φίλτρου και ο χειρισμός του REINTAIR με τα κατάλληλα PPE. Ανατρέξτε στην ενότητα 7. 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ για να μάθετε πώς να αλλάζετε τα φίλτρα και τον σωστό και ασφαλή χειρισμό 
τους.
Οι καθαριστές REINTAIR είναι εξοπλισμένοι με 4 τροχούς με φρένα στη βάση για την εύκολη μετακίνηση σε 
όλους τους εσωτερικούς χώρους. Το σετ τροχών περιλαμβάνεται στη συσκευασία, αλλά δεν είναι 
τοποθετημένα. Πρέπει να βιδώσετε τη διάταξη (στα ειδικά στηρίγματα αλουμινίου) πριν από τη χρήση.

-Τα μοντέλα REINS300EC and REINL600EC είναι εξοπλισμένα με κινητήρα εξωτερικού μοτέρ τεχνολογίας 
EC (ηλεκτρονικά μετατοπισμένο) χαμηλής κατανάλωσης. Προστασία IP-44 και μόνωση κατηγορίας Β. 
Τυπική τάση 230V 50Hz / 60Hz

-Τα μοντέλα REINS300AC and REINL600AC είναι εξοπλισμένα με ασύγχρονο κινητήρα εξωτερικού μοτέρ, 
με θερμική προστασία και μόνιμα ρουλεμάν λίπανσης. Προστασία IP-44 και μόνωση κατηγορίας B 
σύμφωνα με DIN 40.050 H1. Τυπική τάση 230V-50Hz / 60Hz

  Όλοι οι καθαριστές αέρα REINTAIR είναι εξοπλισμένοι με έναν κύριο πίνακα ελέγχου που 
βρίσκεται στη πλαϊνή πλευρά της κατασκευής.

Εξοπλισμένο με υψηλής απόδοσης πτερωτή - μονής εισόδου προς τα πίσω με σύστημα αυτοκαθαρισμού, 
κατασκευασμένο από πολυαμίδιο, στατικά και δυναμικά ισορροπημένο στο εργοστάσιο.

Το REINTAIR διαθέτει ένα στάδιο διπλού φιλτραρίσματος σε κάθε πλευρά του. Δηλαδή περιλαμβάνονται 4 φίλτρα: 
2 un + 2 un για κάθε μονάδα καθαρισμού:

                                                       Πρώτο στάδιο φιλτραρίσματος για προστασία
από τη σκόνη και βρωμια. Βελτιώνει τη διάρκεια ζωής του κύριου φίλτρου
κατά 65%
                             Κύριο στάδιο φιλτραρίσματος υψηλής απόδοσης
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4.  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  
 

 
4.1 ΓΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ REINTAIR  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
1. 

2. Αυτόματη λειτουργία  

3. Ρύθμιση ροής (το 0 είναι το χαμηλότερο και το 10 το υψηλότερο).

    Χρονοδιάγραμμα ελέγχου για βελτιστοποίηση νυχτερινής λειτουργίας και έτσι ευνοϊκή
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας όταν οι εσωτερικοί χώροι είναι άδειοι.

    Ένδειξη φραγμένου φίλτρου και συντήρησης. Μπορεί
να προγραμματιστεί ανά ώρα λειτουργίας (Βλ. το ειδικό εγχειρίδιο
REG CONTROL που συνοδεύει τον εξοπλισμό).

. 

4. 

5. 

 
 

Fig.2 

Το προϊόν REINTAIR έχει μια απλή και πρακτική λειτουργία για να διευκολύνει τόσο τους χρήστες, όσο και τα άτομα 
που πραγματοποιούν συντήρηση και αλλαγή φίλτρου.

Σε γενικές γραμμές, το REINTAIR δέχεται μολυσμένο αέρα από τις δύο άνω πλευρές του και από την πίσω πτερωτή. 
Μόλις ο αέρας καθαριστεί μέσω των φίλτρων, οδηγείται στο κάτω μέρος της μονάδας. (βλ. Εικ. 2)

Για να ενεργοποιήσετε και να λειτουργήσετε το REINTAIR, πρέπει να παρέχεται ηλεκτρικό ρεύμα (γενικά στα 230V / 
50Hz, αλλά μπορεί επίσης να λειτουργεί στα 60Hz).

Ο πίνακας ελέγχου επιτρέπει τη ρύθμιση τον παρακάτω παραμέτρων:  

* Για περισσότερες λεπτομέρειες, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο REG REINTAIR που συνοδεύει 
τον εξοπλισμό.

Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση του REINTAIR
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4.2 ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ REINTAIR 

4.2.2. ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ  
 

 
 
4.2.3. ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ ΦΙΛΤΡΟΥ 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.3 

4.2.1. ΡΟΔΕΣ: Η μονάδα REINTAIR διαθέτει κιτ 4 τροχών για εύκολη μεταφορά και μετακίνηση. Πριν 
από τη χρήση, οι τροχοί βιδώνονται απευθείας στα προφίλ αλουμινίου (σπείρωμα M8) με εύκολο και 
γρήγορο τρόπο .
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η σωστή θέση λειτουργίας του REINTAIR είναι σε κατακόρυφη θέση (η πτερωτή στο κάτω 
μέρος του συγκροτήματος). Μη χρησιμοποιείτε τη μονάδα που επίπεδά ή ανάποδα. Η τοποθέτηση των 
τροχών είναι μια κατευθυντήρια γραμμή για τη σωστή θέση του εξοπλισμού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για οποιονδήποτε χειρισμό στο εσωτερικό του REINTAIR, είναι 
υποχρεωτική η χρήση κατάλληλων PPE *;μάσκα και γάντια. Κάθε μονάδα 
διαθέτει δύο αυτοκόλλητα (ένα σε κάθε αφαιρούμενο κάλυμμα φίλτρου) 
προειδοποίηση για τα προστατευτικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται πριν 
από το χειρισμό της μονάδας. Μόλις αφαιρεθεί η προστασία φίλτρου, 
πρέπει να τοποθετηθεί ξανά στην αντίστοιχη υποδοχή. (βλ. Εικ. 3)
* ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση μη χρήσης του EPIS που καθορίζεται εδώ, το απόλυτο φίλτρο θα χάσει την πιστοποίησή 
του και το βαθμό φιλτραρίσματος που προσφέρει, καθώς και την ασφάλεια που παρέχεται από την REINTAIR για τον 
καθαρισμό του αέρα από ιούς, βακτήρια κ.λπ.

Εύκολη στερέωση με λαβές μ 
γρήγορης αντικατάστασης. Απαιτείται 
μόνο κλειδί Allen για την χαλάρωση  
ή  επανασύνδεση της λαβής.

Το φίλτρο H14 HEPA που πρέπει να 
αποσυναρμολογηθεί και να αφαιρεθεί από 
την προστατευτική συσκευασία πριν τεθεί σε 
λειτουργία το REINTAIR (υποχρεωτική χρήση 
PPE).

                                                Η μονάδα REINTAIR διαθέτει ένα καλώδιο για σύνδεση στο ηλεκτρικό 
δίκτυο. Εάν δεν περιλαμβάνεται στο Προϊόν μπορείτε να το συνδέσετε με έναν universal adaptor.

                       Πριν θέσετε σε λειτουργία το REINTAIR για πρώτη φορά, είναι απαραίτητο να 
αποσυναρμολογήσετε τα φίλτρα από το σετ και να αφαιρέσετε τη συσκευασία / πλαστικό από το 
φίλτρο υψηλής απόδοσης HEPA 14. Παραδίδεται πλήρως προστατευμένο.
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4.2.4. ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ  
 

REINTAIR S 300 AC 
Surface 

(m2) 
Q max. 
(m3/h) Setpoint Voltage 

(V) 
Power 

(W) 
Current 

(A) 
15 100 2 102,9 24,07 0,30 
30 200 28 133,1 37,75 0,28 
45 300 60 172,5 55,83 0,32 
60 400 100 235,9 85,42 0,36 

 
REINTAIR S 300 EC 

Surface 
(m2) 

Q max. 
(m3/h) Setpoint Control voltage 

(V) 
Power 

(W) 
Current 

(A) 
15 100 23 2,3 5,20 0,23 
30 200 41 4,1 16,14 0,27 
45 300 54 5,4 34,17 0,40 
60 400 67 6,7 62,83 0,62 
75 500 84 8,4 105,61 0,94 
85 567 99 9,9 143,72 1,22 

 
REINTAIR L 600 AC 

Surface 
(m2) 

Q max. 
(m3/h) Setpoint Voltage 

(V) 
Power 

(W) 
Current 

(A) 
60 400 17 120,7 71,58 0,59 
75 500 31 137,6 90,56 0,66 
90 600 50 159,7 111,75 0,69 

105 700 73 188,1 137,13 0,73 
115 767 100 226,9 169,42 0,75 

 
REINTAIR L 600 EC 

Surface 
(m2) 

Q max. 
(m3/h) Setpoint Control voltage 

(V) 
Power 

(W) 
Current 

(A) 
60 400 53 5,3 33,38 0,37 
75 500 61 6,1 52,48 0,51 
90 600 70 7,0 78,23 0,70 

105 700 81 8,1 111,72 0,96 
120 800 95 9,5 154,10 1,29 
125 833 100 10,0 170,39 1,42 

 
 

See the point 7.1. συντήρηση εξοπλισμού για να γνωρίζετε τη συχνότητα αντικατάστασης και λεπτομέρειες σχετικά με 
τον τρόπο αντικατάστασης των φίλτρων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κάθε μονάδα REINTAIR παραδίδεται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά φίλτρου HEPA 
H14 για την εγγύηση λειτουργίας και τον βαθμού ασφάλειας.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Μη χρησιμοποιείτε παρόμοιο ή θεωρητικά ισοδύναμο φίλτρο χωρίς εξουσιοδότηση 
από τον κατασκευαστή. Στην περίπτωση αυτη, η εγγύηση και ποιότητα φιλτραρίσματος από το 
αρχικό προϊόν REINTAIR θα χαθεί.



 

 8  

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ REINTAIR

5.1 ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΡΟΣ

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οι διαστάσεις των μοντέλων S (RENINS300AC και REINS300EC) και των μοντέλων L (RENINL600AC και 
REINL600EC) καθορίζονται παρακάτω.

Παρακάτω αναφέρονται λεπτομερώς οι ακόλουθες παράμετροι: τα ηλεκτρικά δεδομένα τάσης, συχνότητας, ρεύματος, 
ισχύος, απόδοσης (μέγιστη ροή αέρα) και άλλα ενδιαφέροντα τεχνικά δεδομένα όπως rpm, επίπεδο θορύβου, 
επιφάνειες εφαρμογής και ελάχιστες και μέγιστες θερμοκρασίες χρήσης (Σημειώστε ότι η ταχύτητα των καθαριστών
REINTAIR είναι 100% ρυθμιζόμενη)
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6. ELECTRICAL CONNECTION 
 

6.1 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

6.2 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 
 

 
 

Fig.4 

Ο εξοπλισμός REINTAIR δεν απαιτεί σύνδεση ηλεκτρικής καλωδίωσης πριν από τη χρήση. Συνδέστε ρεύμα για να 
τεθεί σε λειτουργία. Έχει ένα ON / OFF στον πίνακα ελέγχου για να ξεκινήσει. Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο του πίνακα 
ελέγχου που επισυνάπτεται στο προϊόν για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες λειτουργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το REINTAIR είναι μια ηλεκτρική συσκευή και θεωρείται και ως μηχανή 
(είναι εξοπλισμένο με έναν κινητήρα και ένα περιστρεφόμενο εξάρτημα, την πτερωτή). 
Για το λόγο αυτό, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε λειτουργία συντήρησης ή 
αλληλεπίδρασης με τον εξοπλισμό, πρέπει να αποσυνδεθεί από την ηλεκτρική παροχή. 
Ο σκοπός είναι να αποφευχθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή η παγίδευση των άκρων 
του χρήστη.

Το σχήμα 4 δείχνει το εσωτερικό γενικό ηλεκτρικό διάγραμμα REINTAIR και για τα δύο μοντέλα (κινητήρες AC και EC). 
Για περισσότερες λεπτομέρειες συμβουλευτείτε το ειδικό εγχειρίδιο ελέγχου REG REINTAIR.



 

 
 10 

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ  

7.1.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 

-Pre-filter ISO COARSE 65% (G4)  
Επιβαρυμένα περιβάλλοντα

Ήπια περιβάλλοντα

Ήπια περιβάλλοντα :  / 

/ 

 : περίπου 2 με 4 μήνεςπερίπου 4 με 6 μήνες

περίπου 10 με 12 μήνες περίπου 8 με 10 μήνες

 

Επιβαρυμένα περιβάλλοντα
Όσο είναι εγκατεστημένο το προ-φίλτρο

: 

 
-Absolut High Efficiency filter HEPA H14 (  ISO COARSE 65%)  

:   
 

7.2.  ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΙΛΤΡΩΝ 
 
 
 
 
 
 
 

7.3.  ΡΥΘΜΙΣΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ 
 

7.4.  ΦΙΛΤΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  
 

 
 

Συνίσταται η αντικατάσταση του φίλτρου προστασίας για τη σωστή λειτουργία της συσκευής. Είναι το ζωτικό μέρος 
για την αποτελεσματικότητα του καθαρισμού του εξοπλισμού.

Η διάρκεια ζωής των δύο φίλτρων REINTAIR για ήπια περιβάλλοντα (όπως γραφεία, νοσοκομεία κ.λπ.) και για 
επιβαρυμένα περιβάλλοντα (όπως αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια κ.λπ.) περιγράφεται παρακάτω:

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η διάρκεια ζωής των φίλτρων μπορεί να μειωθεί ή να μεταβληθεί λόγω πολλών παραγόντων 
όπως η ποιότητα του αέρα περιβάλλοντος που πρέπει να καθαριστεί, η ροή αέρα και η σωστή συντήρηση 
πριν από το φίλτρο. Ανεξάρτητα από τους ειδοποιήσεις ελέγχου, συνιστάται να ελέγχετε περιοδικά τα 
φίλτρα για την προληπτική τους συντήρηση (βλέπε σημείο 6.2)  

Το προϊόν REINTAIR διαθέτει ένα σύστημα που προειδοποιεί τον χρήστη όταν του ζητηθεί να 
αντικατασταθούν τα φίλτρα εξοπλισμού (και τα δύο: το προ-φίλτρο και το κεντρικό φίλτρο). Αυτή η 
προειδοποίηση εμφανίζεται στην οθόνη ελέγχου. Οι παράμετροι αυτοί είναι προκαθορισμένοι από 
την κατασκευή και δεν πρέπει να ρυθμιστούν πριν από τη χρήση της μονάδας, αν και μπορούν να 
διαμορφωθούν (Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στο εγχειρίδιο ελέγχου REG REINTAIR).

Με τον ίδιο τρόπο όπως ολόκληρο το προϊόν REINTAIR (ως ηλεκτρική συσκευή που είναι), τα 
χρησιμοποιημένα φίλτρα απαγορεύεται να πεταχτούν σε κανονικά δοχεία απορριμάτων. Πρέπει να 
κατατίθενται σε συγκεκριμένα εμπορευματοκιβώτια ή δοχεία. Πάντα χρησιμοποιώντας ακραία 
μέτρα προστασίας και ασφάλειας.

Όλες οι εργασίες συντήρησης, στερέωσης ή ελέγχου του εξοπλισμού πρέπει να 
πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό με επαρκείς γνώσεις. Οι απαιτούμενες 
μετρήσεις ασφάλειας πρέπει πάντα να λαμβάνονται για να αποφευχθεί ο κίνδυνος για τον 
χρήστη.



ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ REINTAIR

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΠΙΣΤΟΤΗΤΑΣ CE ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΔΙΗΘΗΣΗ / ΦΙΛΤΡΑΡΙΣΜΑ
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8. 

 
 

9. 

9.1.   

9.2. ΜΟΤΕΡ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

  

 
9.3.   

 
2014/35/UE Low Voltage Directive (LVD) 
 
2006/42/CE Machine Directive (MD) 
 
2014/30/UE Electromagnetic Compatibility (ECD) 

Ο εξοπλισμός REINTAIR έχει εγγύηση για την περίοδο των 24 μηνών * από την ημερομηνία απόκτησής του 
(διατηρείτε πάντα το τιμολόγιο αγοράς ή / και το σημείωμα παράδοσης). Αυτή η περίοδος εγγύησης ισχύει ακόμα 
κι αν το προϊόν δεν έχει χρησιμοποιηθεί αμέσως μετά την αγορά του.  
* Οποιαδήποτε ζημιά ή δυσλειτουργία  που προκλήθηκε στη συσκευή ή σε τρίτους που επηρεάστηκαν από 
εσφαλμένη ή ακατάλληλη χρήση, φυσιολογική φθορά, υπερφόρτωση ή χειρισμό από προσωπικό που δεν έχει 
εξουσιοδοτηθεί από τον κατασκευαστή, θα εξαιρεθεί από αυτήν την εγγύηση. Η υποχρέωση που αναλαμβάνεται από 
αυτήν την εγγύηση περιορίζεται στην αντικατάσταση ανταλλακτικών που θεωρούνται ελαττωματικά μετά από εξέταση 
από τους ειδικούς μας. Στα ανταλλακτικά αυτά δεν περιλαμβάνονται τα φίλτρα γιατί θεβρούνται αναλώσιμα και 
πρέπει να αντικαθίστανται περιοδικά εντός των υποχρεώσεων της μονάδας συντήρησης.

Οι εργασίες συντήρησης και αναπροσαρμογής του REINTAIR πρέπει πάντα να εκτελούνται από κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό. Σε καμία περίπτωση καμία τροποποίηση ή στερέωση συσκευής (αντικατάσταση 
ανταλλακτικών) δεν μπορεί να γίνει χωρίς προηγούμενη άδεια από τον κατασκευαστή. Κατά τη διάρκεια της περιόδου 
εγγύησης της συσκευής, οι επισκευές μπορούν να πραγματοποιούνται μόνο από την επίσημη Υπηρεσία Τεχνικής 
Βοήθειας ή εξουσιοδοτημένο προσωπικό και πάντα με την συγκατάθεση του κατασκευαστή.

Όσον αφορά το ζήτημα φιλτραρίσματος/διήθησης, το REINTAIR διαθέτει ένα στάδιο διπλού φιλτραρίσματος 
(Προ-φίλτρο: ISO COARSE 65% + Κεντρικό φίλτρο υψηλής απόδοσης: HEPA H14 *) που συμμορφώνεται με το 
Ευρωπαϊκό Πρότυπο EN 1822 για απόλυτα φίλτρα (EPA, HEPA και ULPA ).

Οι κινητήρες του προϊόντος έχουν δείκτη προστασίας IP44 και μόνωση κατηγορίας Β.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι μια ηλεκτρική μηχανή με ενσωματωμένο ηλεκτρονικό έλεγχο, είναι επίσης σύμφωνη με τις 
οδηγίες για τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις σήμανσης CE.

Η CASALS, ως κατασκευαστής των συσκευών καθαρισμού αέρα Plug & play με το εμπορικό όνομα REINTAIR, 
δηλώνουμε με τη μόνη ευθύνη μας σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα και οδηγίες:
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