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Koronavirus

RGF-yht iö tutkitut t i  jo vuonna 2009 si l lo isen epidemian
aikana PHI ja REME ilmanpuhdistustekni ikan
vaikutusta sikainf luenssaan ja l intuinf luenssaan sekä
norovirukseen.

Tutki joi l la ei  vielä täl lä hetkel lä ole käytettävissään
koronaviruksia,  mutta virus on samankaltainen kuin
aikaisemmin tutki tut .  Voidaankin hyvällä syyllä olet taa,
että PHI ja REME tekniikat  käsit te levät  ni i tä hyvin
samankaltaisest i.

I lmanpuhdistuslaitteiden tuotanto 3 vuorossa

RGF yht iössä Flor idassa tehdään töitä kolmessa
vuorossa 7 päivänä vi ikossa. Myynt i  on kasvanut  tämän vuoden aikana 500%. 
Yrityksestä lähtee 10.000 laitet ta kuukaudessa 60 eri maahan t i lauskannan ol lessa 
50.000 laitet ta.

PHI ja REME laite voidaan asentaa tuloi lmakanavaan tai  puhdistettavaan t i laan.  Se 
estää pisaratartuntoja hävit tämällä virukset  ja mikrobit  i lmasta,  eikä kerää ni i tä 
suodat t imeen, kuten tavall iset  i lmanpuhdist imet.  Koronavirusta ei ole vielä saatu 
testat tavaksi,  mutta aiemmin tehdyissä tutkimuksissa sen on todettu hävit tävän 99% 
ilmassa ol leista l intuinf luenssaviruksista ja sikainf luenssaviruksista.

Ilmanpuhdistajat

PHI ja REME laiteet  ovat  akt i ivisia lait te ita jotka levit tävät  hapettaj ia i lmaan ja 
hapet tajat leviävät  diffuusion vaikutuksesta kaikkial le käsitel tävään t i laan.  Ne eroavat  
siten ratkaisevast i suurikokoisista ja t i laa vievistä i lmansuodatinlait te ista joiden läpi 
puhdistet tavan i lman täytyy kulkea.

Lait tei ta on eri kokoisia, omalla puhalt imella varustet tuja sekä i lmakanavaan 
asennettavia.  Tekni ikan tuot tamat hapettajat  ovat  samoja hapet taj ia,  jo ita on 
hyvälaatuisessa ulkoilmassa.  Koneel l inen i lmanvaihto pienentää hapet taj ien määrää 
merkit täväst i  ja palaut tamalla ni i tä takaisin sisäilmaan saadaan luonnoll inen 
i lmanpuhdistus taas toimimaan.

Ilmanpuhdistinlaitteiden tehokkuus

Laiteet  ovat  turvall isia käyt tää,  esimerkiksi
kaasumaista vetyperoksidia syntyy PHI prosessissa
noin 0,01 miljoonasosaa .  Ihminen kokee ärsytystä 5-8
sadasosan  p ito isuuksissa ja 8-50 sadasosaa  on
terveydel le vaarall ista. PHI kennon käsit telemässä
ilmali trassa on si is 177 000 000 000 000 000
vetyperoksidimolekyyliä,  jo iden etäisyys toisistaan on
noin 1 mikronin luokkaa.

I lmassa tai  pinnal la oleva koronavirus ei  si is voi
vält tää tuhoavaa kosketusta vetyperoksidi in.



Aivastussimulaattori

Kokeita varten kehitet t i in myös aivastussimulaattor i,  jo l la tutki t t i in pisaratartunnan 
leviämistä. Aivastuspisarat  voivat  edetä jopa 150 km tunt inopeudel la.  Aivastuksen 
paine ja nestemäärä vaihtelevat  er i henkilö iden väli l lä.  Simulaat io suoritet t i in 7m³ 
biokoekammiossa. PHI kennol la saavutet t i in keskimäärin 78% vähenemä metr in 
päässä aivastuksen lähteestä kaksoissokkotest issä. REME kennolla tulokset ol ivat  
vieläkin paremmat, 99% vähenemä.

Kansas State Yl iopiston tutkimuksessa vuonna 2009 H1 N1 Sikainf luenssa-viruksista 
saat i in PHI tekniikal la vähenemään 50% 3 tunnin aikana ja 99% 6 tunnin aikana.  
Virukset  ol ivat  RST pinnal la ja i lman PHI tekni ikkaa tehdyssä vertai lussa vähenemistä 
ei  tapahtunut .
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