
Řešení
Generální ředitel hotelu Dr. Gonçalo Nunes se 
o systému Airius PureAir dozvěděl díky 
doporučení kolegy. Kontaktoval proto Airius, 
jehož tým navštívil hotel a provedl podrobný 
průzkum lázeňského zařízení. Na doporučení 
odborníků byla provedena instalace jednotek 
PureAir, které jsou umístěny tak, aby bylo 
dosaženo maximálního pokrytí, aniž by došlo 
k problémům s průvanem, a to v okolí 
bazénu. 

Hotel Porta do Sol, jeden z předních hotelových resortů na pobřeží Minho, je exkluzivní 4 
hvězdičkový resort, který disponuje 106 pokoji, 7 apartmány i vlastními luxusními lázněmi.

Benefity
Vliv instalace systému Airius PureAir nemusí být viditelný, ale výsledky jsou okamžitě citelné: 

• Nepřetržitá ochrana 24/7
• 99,9% účinnost při neutralizaci viru 

způsobujícího onemocnění COVID-19
• Neutralizace nepříjemných zápachů 

a těkavých organických látek

• Čištění vzduchu i povrchů
• Ochrana povrchů neviditelným „sterilizačním štítem“
• Eliminace vlhkosti, kondenzace a problémů s plísněmi
• Ochrana pro hosty i zaměstnance

Výzva
Hotel Porta do Sol čelil během pandemie 
COVID-19 v roce 2020 mnoha výzvám. 
Hygienická opatření a vládní nařízení značně 
zkomplikovala chod celého resortu 
a stejně jako mnoho dalších podniků, 
vystavila hotel velkému tlaku. Hlavním cílem 
resortu bylo proto především poskytnout 
svým zaměstnancům a návštěvníkům 
ochranu a bezpečnost, zejména v lázeňských 
prostorech.
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Airius PureAir: Hotel & Spa 

Candle Spa (Hotel Porta do Sol) - Exclusive Hotel & Spa Resort
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Výsledky
Během lockdownu, spojeného s pandemií COVID-19, využil resort Candle Spa čas pro instalaci 
čisticích ventilátorů. Díky tomu je nyní znovu otevřen pro širokou veřejnost a poskytuje svým 
zákazníkům i zaměstnancům komfortní a hlavně bezpečné prostředí pro všechny aktivity. Systém 
Airius PureAir tak pomáhá předcházet onemocnění zaměstnanců i klientů, eliminuje problémy s 
vlhkostí (pomáhá rychlému vysychání vlhkých podlah), kondenzací a plísněmi.

Zpětná vazba
„Za účelem poskytnutí bezpečnosti a pohodlí pro naše hosty, vybralo 
vedení Hotel Porta do Sol Conference Center & SPA technologii Airius
PureAir, která byla instalována v našem Candle SPA v létě 2020. Tato 
technologie, kterou vřele doporučuje několik mezinárodních institucí, 
umožnila posílit ochranná opatření a maximalizovala pocit bezpečí, 
důvěry a pohody ze strany našich hostů.“

Dr. Gonçalo Nunes – Generální ředitel, Hotel Porta do Sol
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Technologie PureAir
PureAir Series PHI Cell ničí bakterie a viry ve vzduchu i na površích. Jak?

Buňka PureAir Fotohydroionizace (PHI) je druh UV světla, které emituje plazmu s pokročilou oxidací. 
Součástí systému ventilátorů je právě tato buňka PHI, která distribuuje hydroperoxidy (tzv. přátelské 
ionty) a hydroxidové ionty po celém prostoru a neutralizuje tak 99 % mikroorganismů ve vzduchu 
a na površích.

Buňky PHI produkují skupinu oxidantů známých jako hydroperoxidy. Ty existují již 3,5 miliardy let 
a dnes se běžně používají v potravinářském průmyslu, kde nabízejí antimikrobiální řešení, aniž by 
zanechávaly jakékoliv chemické zbytky.
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Výhody technologie PureAir PHI
Výběr ventilátoru z řady Airius PureAir PHI s integrovaným PHI článkem nabízí 
jednoduché řešení, jak eliminovat bakterie, viry a pachy ve vnitřním prostředí.

• Nepřetržité čištění vzduchu a povrchů
• Jednoduchá instalace v jakémkoli prostředí
• Zabíjí až 99 % + bakterií, choroboplodných zárodků a virů
• Redukuje plyny, páry a VOC až o 99 %
• Snižuje pachy až o 72 %



Kontakt Airius
Ventilátory Airius jsou běžně používány k vyrovnání teplot v nejrůznějších prostředích 
- od pečovatelských domů po sklady. 

Použití destratifikačního ventilátoru řady Airius PureAir PHI je jednoduchý způsob, jak nepřetržitě čistit 
vzduch a vytvářet tak bezpečnější a zdravější prostředí pro vaše zaměstnance, blízké, kolegy 
a návštěvníky. 

Kontaktujte Airius ČR a dozvíte se více >> info@airius.cz; + 420 602 312 175

Bylo provedeno několik studií technologie RGF PHI, které ji schválily pro využití ke kontrole  
bakterií, virů, kouře a pachů ve vzduchu i na površích.

• Schváleno USDA, FSIS a FDA pro použití v potravinářském průmyslu
• Schváleno US military pro vojenské polní nemocnice
• Schváleno Čínskou vládou pro boj proti viru SARS 
• Nezávisle testováno:

Kansas State University  
Midwest Research Institute
NELAP Accredited Independent Labs - The NELAC Institute  
California MicrobiologyCenter
IBR Laboratories
University of Florida  
United States Air Force
R&D Labs
University ofCincinnati  
Kane RegionalHospital
FEMA
NEI-Chinese Government

Testováno a schváleno předními agenturami 
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