
Řešení
S cílem zlepšit kvalitu vnitřního ovzduší 
a poskytnout tak svému personálu i klientům 
bezpečné zázemí pro všechny aktivity v době 
pandemie COVID-19 se po důkladném 
porovnání parametrů různých čističek vzduchu 
obrátilo vedení Sboru Prostějov na systém 
Airius PureAir Pearl+. Ten byl následně 
instalován do společenských prostorů.

Benefity instalace
Pozitivní dopad instalace Airius PureAir Pearl+ nemusí být na první pohled viditelný, výsledky jsou ale okamžitě citelné.

• Patentovaný bipolární iontový generátor
• Likviduje 99,9% všech patogenů z povrchů
• Likviduje 99,9% všech patogenů 

přenášených vzduchem
• Redukuje 99,9% plísní a pachů

• Redukuje 99,9% plynů, par a VOC
• Nepřetržitě sterilizuje vzduch a povrchy
• Snižuje potřebu větrání o 75 %
• Testovaná a certifikovaná technologie 

(UL, FAA, Ozone)

Výzva
Poskytnout komfortní a hlavně bezpečné 
zázemí všem členům církve Slovo života 
v Prostějově v době pandemie COVID-19 
a celkově zlepšit kvalitu vzduchu ve vnitřních 
prostorech, kde se konají modlitby i kázání.
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Církev Slovo života: Sbor Prostějov
Technologie Airius PureAir Pearl+



Výsledky

S ohledem na pravidelné setkávání komunity a bezpečnostní opatření spojená se současnou situací -
pandemií COVID-19 - bylo pro církev Slovo života velmi důležité poskytnout všem dobrovolníkům a 
členům církve bezpečné zázemí. Komfortního prostředí jde totiž ruku v ruce s produktivitou a 
efektivitou celkové komunikace.

Od instalace systému PureAir Pearl+ byl ihned znát rozdíl ve „vůni“ vzduchu v místnostech, kde jsou 
ventilátory v provozu. Došlo ke značné eliminaci pachů, návštěvníci si pochvalují příjemné prostředí. 
Od doby, kdy byly ventilátory nainstalovány nezaznamenali v církvi žádná onemocnění či projevy 
alergie, ani obavy členů o své bezpečí. Zlepšila se tak i jejich koncentrace.

„Jsme velice rádi, že jsme se při výběru řešení pro zdravý a bezpečný vzduch 
obrátili právě na Airius PureAir Pearl+. S jeho výsledky jsme nesmírně spokojeni 
a zvažujeme umístění ventilátorů do dalších místností, například společné 
kuchyně, kde by nám mohl navíc pomoci i s prodloužením trvanlivosti některých 
potravin.

Je skvělé, že můžeme našim členům i nově příchozím zájemcům poskytnout čisté 
prostředí, ve kterém se mohou soustředit výhradně na modlitby, kázání, vyučování 
a budovat osobní vztahy, aniž by se obávali o své zdraví.“

Roman Starzyk
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Zpětná vazba



Jak technologie PureAir Pearl+ funguje
Řada PureAir Pearl+ integrovala pokročilou technologii Jehlové bipolární ionizace (GPS NPBI®) 
do předního destratifikačního systému AIRIUS, kde poskytuje nejúčinnější způsob distribuce vysokých 
koncentrací kladných (+) a záporných (-) iontů do vnitřních prostorů.

Díky těmto polaritám jsou ionty vázány ke všem částicím ve vzduchu, což způsobuje, že se částice 
shlukují dohromady a je tak možné je filtrovat. Rovněž se vážou a neutralizují patogeny, těkavé 
organické látky a pachy tím, že vylučují atomy vodíku a rozkládají je 
na jejich základní, neškodné sloučeniny bez zápachu, jako jsou O2, CO2, N2 a H2O.

Výhody technologie PureAir Pearl+

Airius - Leading The World In Active Air Purification 
Solutions  www.airius.co.uk | info@airius.co.uk | +44 
(0)1202 554200
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• Nepřetržitě sterilizuje vzduch a povrchy
• Snižuje potřebu větrání (přívod venkovního vzduchu) o 75 %
• Testovaná a certifikovaná technologie (UL, FAA, Ozone)
• Nákladově efektivní řešení IAQ a řešení 

pro kontrolu infekce
• Určeno pro všechny typy budov
• Udržuje cívky HVAC čisté bez použití UV
• Malé, univerzální a snadno instalovatelné jednotky
• Samočistící systém
• 5ti-letá záruka na ventilátor, 2 roky záruka na PHI jednotku

• Patentovaný bipolární iontový generátor
• Likviduje 99,9% všech patogenů z povrchů
• Likviduje 99,9% všech patogenů 

přenášených vzduchem
• Redukuje 99,9% plísní a pachů
• Redukuje 99,9% plynů, par a VOC*
• Bez UV záření
• Bez nutnosti výměny žárovek či dílů
• 120denní záruka vrácení peněz 

http://www.airius.co.uk/
mailto:info@airius.co.uk


AIRIUS: Bezpečný vzduch

Argentinská 38 (MERKURIA), 
170 00 Praha 7

Tel: + 4 2 0  6 0 2  3 1 2  1 7 5

Email - info@airius.cz
Web - www.airius.cz 

Společnosti AIRIUS LLC v USA byl udělen americký patent a patenty v zahraničí, další patenty jsou v řízení. 
Vlastníkem autorského práva na AIRIUS SYSTEM  je společnost AIRIUS LLC, USA. Držitelem autorského práva 
na veškeré materiály vydané nebo pocházející od společnosti AiriusEuropeLtd. je společnost AiriusEurope

Ltd, UK.

B e z p e čn ý  vz d u ch
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