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Co je to Airius 
PureAir?

rius PureAir je ventilátorový systém zajišťující čištění 
a cirkulaci vzduchu pomocí nejnovější zabudované 
technologie PHI (fotohydroionizačního) článku od jednoho 
z předních světových specialistů na čištění vzduchu, vody 
a potravin, společnosti RGF Environmental, který efektivně 
a účinně likviduje až 99% škodlivých mikroorganismů, 
bakterií, virů, plísní a dalších kontaminantů v jakémkoliv 
vnitřním prostředí. 

PHI článek produkuje „ionizované hydroperoxidy“ (čističe 
vyskytující se v přírodě), které se rozptylují do prostoru 
pomocí ventilátoru. Ventilátor zajišťuje neustálou cirkulaci 
vnitřního ovzduší, PHI článek tudíž dává do oběhu své 
neutralizační ionizované hydroperoxidy a dochází tak 
k nepřetržitému čištění vzduchu.

PureAir poskytuje veškeré vlastnosti a výhody světově 
nejoblíbenějšího destratifikačního a cirkulačního ventilátoru, 
vyrovnává teploty, zvyšuje komfort, snižuje náklady na topení 
a chlazení a snižuje emise karbonu.

Airius PureAir obsahuje uvnitř 
ventilátorové jednotky patentovaný 
PHI (fotohydroionizační) článek, 
která promítá širokospektrální 
HE/UV světlo na čtyřkovový
katalyzátor ve vlhkém prostředí. 
Tento proces způsobuje unikátní 
oxidační reakci, která vytváří 
přátelské oxidanty zvané 
„ionizované hydroperoxidy“. 
Hydroperoxidy jsou známé jako 
„čističe“ Matky Přírody a jsou 
důvodem, proč vzduch po bouřce 
voní tak svěže. 

Jak to funguje?
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• 4-log redukce (99%+) povrchových bakterií/virů
• 99% redukce E.coli, Listeria, Staph, SARS a MRSA
• 99% redukce pachů
• 99% redukce mikroorganismů na povrchu potravin
• 98% redukce plísní
• 97% redukce bakterií/virů přenášených vzduchem
• 99% redukce Staph (MRSA) a schválení celosvětového využití v nemocnicích 
• 80% redukce plynů, výparů a VOC
• 99% mikroorganismů při kýchnutí zlikvidováno do vzdálenosti 3ft 
• 20% snížení absence ve školách dle informací škol ve větších městech
• testováno a schváleno jako ochrana proti SARS čínskými vládními agenturami
• armáda schválila jako ochranu proti plísním v polních nemocnicích
• USDA, FSIS a FDA schválily využití v potravinářských zpracovatelských 

závodech
• televizní stanice Fox News a vysílací společnosti ABC a CBS uvedly reportáže 

o PHI technologii čištění vnitřního ovzduší
• vědecké časopisy pro veřejnost otiskly informace o PHI technologii
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PHI článek
[ Univerzitní a nezávislé laboratorní testy PHI 

(fotohydroionizační) pokročilé oxidační technologie 
od společnosti RGF Environmental

PHI pokročilá oxidační 
technologie byla poprvé vyvinuta 
před více než 20 lety a nyní se 
využívá více než 1 milion PHI 
článků po celém světě. Využití 
PHI technologie je schváleno 
v lékařském, potravinářském, 
vojenském, obytném, komerčním, 

PHI články také cituje plán ochrany před Noroviry & MRSA pro největší 
americké sítě restaurací, hotelové řetězce, zábavní parky, výletní plavby, 
státní školy a nemocnice. Následuje přehled testování a studií, 
provedených nezávislými laboratořemi a univerzitami. PHI výrobky nejsou 
lékařské přístroje a nevztahují se na ně žádné lékařské nároky.

Přehled testování

lodním, pohostinském průmyslu, v nemocnicích i v různých vládních agenturách. 
Výrobky s PHI články jsou testovány a/nebo schváleny nebo registrovány:

• Evropskou unii
• USDA & FSIS
• EPA & CSA
• Institutem pro výzkum elektrické energie
• japonskými vládními agenturami

• americkou vládní agenturou GSA
• UL, ETL, TUV, EU
• americkou armádou
• americkými vládními agenturami 
• čínskými vládními agenturami
• kanadskými vládními agenturami



Testováno a certifikováno

Výše je uvedeno pouze několik laboratoří, univerzit a organizací jako certifikačních 
orgánů, které  testovaly PHI technologii společnosti RGF. Výsledky testování byly 
přezkoumány a ověřeny americkými vládními agenturami.

Hydroperoxidy
[ PHI pokročilá oxidační technologie a využití 

hydroperoxidů znamená průlom 
v čistících technologiích.

okrok PHI pokročilé oxidační technologie 
nespočívá ani tak ve finálním produktu (hydroperoxidy), 
ale spíše v tom, jak je tento finální produkt vytvářen. PHI 
technologie produkuje aktivní složku, kterou je skupina 
oxidantů  známá jako hydroperoxidy. Hydroperoxidy jsou 
běžnou součástí našeho okolního prostředí po více jak  3,5 
miliard let, vytváří se v naší atmosféře vždy, pokud jsou 
přítomny tyto tři složky: nestabilní molekuly kyslíku, vodní 
pára a energie (elektromagnetická).

Hydroperoxidy jsou velmi účinné při likvidaci škodlivých 
mikroorganismů. Jakožto oxidační činidla provádějí tuto 
likvidaci buď procesem známým jako buněčná lýza nebo 
přeměnou molekulární struktury mikroorganismu (VOC 
a pachy). Množství hydroperoxidů k tomu potřebných v 
daném prostoru je nižší, než je jejich koncentrace v našem 
vnějším ovzduší.

Není známo, že by hydroperoxidy vytvářely zdravotní riziko 
a vzhledem k tomu, že lidé jsou odedávna vystaveni 
působení hydroperoxidů v přírodě, je reálný předpoklad, 
že hydroperoxidy nepředstavují zdravotní riziko.
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Výsledky PHI nezávislých 
testů

Redukce Doba Test provedl
COVID19 (SARS-CoV-2) 99%+ 24 Hodin Innovative Bioanalysis Laboratories

Kansas State University
Kansas State University

NEI-Chinese Government
Midwest Research Institute

Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University

KansasState University, Steris Labs,KAG,EcoLabs
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University

California Microbiology Center, Independent Accredited 
Lab- IBR, KansasState University, University of Florida, 
United Stares Air Force, R&DLabs,C&WEngineering, 

University of Cincinnate, Kane Regional Hospital

MRSA 99%+ 24 Hodin
SWINE & BIRD FLU 99%+ 24 Hodin
SARS 99%+ 24 Hodin
NORWALK VIRUS 99%+ 24 Hodin
CLOSTRIDIUM DIFFICILE 99%+ 24 Hodin
TUBERCULOSIS 99%+ 24 Hodin
LEGIONELLA 99%+ 24 Hodin
PSEUDOMONAS SP. 99%+ 24 Hodin
BACILLUS SPP. 99%+ 24 Hodin
STACHYBOTRYS CHARTARUM 99%+ 48 Hodin
E. COLI 99%+ 48 Hodin
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE 99%+ 48 Hodin
LISTERIA 99%+ 48 Hodin
CANDIDA ALBICANS 99%+ 48 Hodin
STREPTOCOCCUS SP. 96%+ 48 Hodin
BACILLIUS GLOBIGII 99%+ 48 Hodin
STAPHYLOCOCCUS AUREUS 99%+ 48 Hodin
MOULD - -

Bacteria 99%+ 48 Hodin
Mould 97-98%+ 48 Hodin
Yeast 90%+ 48 Hodin

ODOURS -
C&W Engineering

C&W Engineering

NELAP Accredited Independent Lab

NELAP Accredited Independent Lab

FSIS, UL, ETL, TUV, CSA, ISSES, Disney

Pet Odours 72%+ 24 Hodin
Perfume Odours 63%+ 24 Hodin
Cleaning ChemicalsOZONE / 55%+ 24 Hodin

SMOKE - -
Odour 70%+ 24 Hodin
Par�culates 25%+ 24 Hodin

VOCs - -
D-limonene 98%+ 24 Hodin
Toluene 29%+ 24 Hodin
Methyl Ethyl Ketone 13%+ 24 Hodin

CHEMICAL COMPOUNDS - -
Methyl Mercaptan 100% 24 Hodin
Butyl Acetate 100% 24 Hodin
Methyl Metharcyline 100% 24 Hodin
Hydrogen Sulfide 80%+ 24 Hodin
Carbon Disulfide 30%+ 24 Hodin

OZONE / EMF - -
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Hodiny

Redukce počtu mikroorganismů v rozmezí 24 - 48 
hodin

CORONAVIRUS
Nezávislé testy technologie PHI článků společnosti RGF prokázaly 99,9% míru inaktivace (potlačení 
aktivity) viru na površích a 99,5% míru inaktivace aerosolové formy viru SARS-CoV-2 (COVID19).

Testování bylo zahájeno v březnu a provádělo se v testovací komoře o velikosti 36m3(1.280ft3) přímo s tímto typem viru  SARS-CoV-2 
(COVID 19), nejednalo se o náhradní nebo podobný virus. Výsledky ukazují likvidaci viru při kontaktu s PHI čisticím prostředkem a jeho 
účinné zneškodnění uvnitř komory během několika minut.

Nelze uplatnit žádné lékařské nároky.

Vyloučení odpovědnosti: Pro všechny výše uvedené testy byly používány čističky vzduchu RGF Reme Halo se 
zabudovanou technologií PHI pokročilé oxidace s pokročilou oxidační plazmou .02 ppm. Testování prováděly 
nezávislé akreditované laboratoře a univerzitní studie za finanční podpory významných důvěryhodných klientů 
společnosti RGF Environmental. PHI výrobky nejsou lékařské přístroje a nevztahují se na ně žádné lékařské 
nároky.
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COVID19 (SARS-CoV-2)
Koronavirové onemocnění (COVID-19) je infekční onemocnění způsobené nově 

objeveným koronavirem. Většina lidí, kteří se nakazí virem COVID-19, má mírné až 
střední respirační potíže a zotaví se bez nutnosti speciální léčby. Starší lidé a ti, kteří 

již trpí zdravotními problémy, jako jsou například kardiovaskulární onemocnění, 
diabetes, chronické respirační choroby a rakovina, mají větší pravděpodobnost 

vážnějšího průběhu tohoto onemocnění.

Nezávislé testy PHI technologie, které provedla společnosti RGF, ukázaly 99% míru 
inaktivace viru SARS-CoV-2 (COVID 19) na površích a 99.5% míru inaktivace tohoto 
viru ve formě aerosolu. Testování bylo zahájeno v březnu a provádělo se v testovací 

komoře o velikosti 36m3(1.280ft3) přímo s tímto typem viru  SARS-CoV-2 (COVID 
19), nejednalo se o náhradní nebo podobný virus. Výsledky vykazují likvidaci viru při 

kontaktu s PHI čisticím prostředkem a jeho zneškodnění uvnitř komory během 
několika minut.TEST PROVEDL:

MÍRA INAKTIVACE:
Innovative BioanalysisLaboratories
99%+
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MRSA (meticilin-rezistentní zlatý stafylokok)
Meticilin-rezistentní zlatý stafylokok (MRSA) je infekce způsobená stafylokokovou bakterií. 
Tento typ bakterie je rezistentní vůči mnoha typům antibiotik. Tyto bakterie žijí přirozeně v 

nosní dutině a na kůži a běžně nepůsobí žádné potíže. Pokud však dojde k jejich neřízenému 
množení, může vzniknout infekce.

K MRSA infekci obvykle dochází, když se tato bakterie dostane do ranky nebo rány na 
kůži. MRSA je velmi nakažlivá a šíří se přímým kontaktem s nakaženou osobou. K nakažení 

může dojít také při kontaktu s předmětem nebo povrchem, kterého se infikovaná osoba dotkla. 
Tato infekce může být závažná, avšak lze ji účinně léčit některými antibiotiky.

TEST PROVEDL:
MÍRA INAKTIVACE

KansasState University
99%+
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H1N1 (Prasečí chřipka)
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Prasečí chřipka, známá též jako H1N1 virus je druhem chřipkového viru, který 
způsobuje příznaky podobné běžné chřipce. Vznikl u prasat, avšak šíří se zejména mezi 

osobami. Prasečí chřipka poutala velkou pozornost v roce 2009, kdy se poprvé objevila u 
člověka a způsobila pandemii. Pandemie jsou infekční choroby, které postihují osoby po 

celém světě nebo jsou zároveň na více než jednom kontinentu.

V srpnu 2010 prohlásila WHO (Světová zdravotnická organizace) H1N1 pandemii za 
skončenou. Od té doby je virus H1N1 považován za běžný lidský chřipkový virus. Šíří se 

během chřipkového období jako jiné chřipkové kmeny. Injekce proti chřipce obvykle 
obsahuje vakcinaci proti tomuto typu viru.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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H5N1 (Ptačí chřipka)
Ptačí chřipka je virové onemocnění, přenosné nejen mezi ptáky, může dojít 

také k přenosu na člověka a na jiná zvířata. Většina forem tohoto viru se 
vyskytuje jen u ptáků.

H5N1 je nejběžnější druh ptačí chřipky. Pro ptáky je smrtelná a může se 
snadno přenést na člověka nebo na jiná zvířata po jejich kontaktu s nositelem 

viru. Podle údajů Světové zdravotnické organizace byl virus H5N1 poprvé 
objeven u člověka v roce 1997, kdy zemřelo téměř 60 procent infikovaných 

osob.
V současnosti není známo, že by se virus přenášel mezi osobami. Někteří 

odborníci se však obávají, že virus H5N1 může pro člověka znamenat 
pandemickou hrozbu.

TEST PROVEDL:
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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SARS
Těžký akutní respirační syndrom (SARS) je virové respirační onemocnění zoonózového
původu, způsobené koronavirem (SARS-CoV nebo SARS-CoV-1), který je prvním 
objeveným kmenem SARS koronavirových druhů, souvisejících s těžkým akutním 
respiračním syndromem.

Syndrom způsobil prudké šíření SARS nákazy v letech 2002 - 2004. Na konci roku 2017 
vysledovali čínští vědci původ viru u vrápence (druh netopýra) obývajícího jeskyni v místě 
Yunnan. SARS se přenáší kapénkovou cestou (kýchání, kašlání) nebo osobním 
kontaktem. Lze se také nakazit kontaktem s kontaminovaným povrchem, pokrytým 
respiračními kapénkami od infikované osoby, a poté dotykem očí, úst nebo nosu.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

NEI-ChinesesGovernment
99%+
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Tuberkulóza
Tuberkulóza (TBC) je způsobena  bakterií zvanou Mycobacterium tuberculosis. Tato 
bakterie napadá obvykle plíce, avšak může postihnout i jiné části těla, například ledviny, 
páteř nebo mozek. Infekce TB bakterií však může být i asymptomatická. Existují dvě 
formy TB: latentní TB infekce (LTBI) a aktivní TB onemocnění. Pokud je aktivní 
tuberkulóza neléčená, může být smrtelná.

Přibližně 10% latentních infekcí přejde v aktivní onemocnění, které, pokud se neléčí, 
způsobuje úmrtí ve více než 50% případů. Klasickým příznakem aktivního TB 
onemocnění je chronický kašel s vykašláváním krve, horečka, noční pocení a úbytek na 
váze. Infekce jiných orgánů může mít celou škálu příznaků.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Norwalkský virus
Norwalkský virus je běžnou příčinou střevních potíží (zvracení, průjem) v zimě, 
často se o něm mluví jako o „střevní chřipce“. Infekce Norwalkským virem 
(zvracení a/nebo průjem) se rychle šíří v zařízeních typu dětských  pečovatelských 
center a dlouhodobých pečovatelských zařízení, dále na výletních lodích, v 
kempech, školách a domácnostech. 

Norovirová skupina byla poprvé identifikována jako příčina prudkého šíření 
střevních potíží na základní škole v Norwalku ve státě Ohio na začátku 70. let 
minulého století. Tato skupina, která obsahuje příbuzné viry s podobnými 
symptomy, způsobuje virové gastroenteritidy převážně během zimních teplotních 
podmínek.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

Midwest Research Institute
99%+
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Clostridium Difficile (C-Diff)
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Clostridium  difficile, známá též jako C.difficile nebo C.diff, je bakterie, která může 
infikovat střevo a způsobit průjmové onemocnění. C-Diff bakterie může znamenat 
velký problém zejména v nemocnicích, možná větší, než kterým je bakterie MRSA. 
Tato infekce postihuje nejčastěji osoby, které nedávno užívaly antibiotika, snadno 
se přenáší na ostatní osoby. Onemocnění, které je způsobeno bakterií C.difficile, 
postihuje nejvíce starší osoby v nemocnicích nebo v dlouhodobých pečovatelských 
zařízeních.

Ačkoliv studie ukazují zvyšující se podíl C.difficile infekce, není považována za 
vysoké riziko pro mladé nebo zdravé jedince, kteří neužívají antibiotika nebo 
nejsou v ošetřovatelských zařízeních. 

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Bacillus Spp. (Bacil senný)
Bacillus spp jsou grampozitivní, aerobní, spóry tvořící bakterie tyčinkovitého tvaru, 

které v případě nedostatku výživných látek tvoří metabolicky stagnující a vůči 
podmínkám prostředí velmi odolné buňky zvané endospóry. Kromě několika druhů je 

velká většina nepatogenní a nikdy nebyly spojovány s onemocněním u osob nebo 
zvířat. 

Tyto a další charakteristiky, včetně biochemických vlastností, se využívají pro 
rozlišení a potvrzení přítomnosti bakterie Bacillus Cereus, i když jsou tyto 

charakteristiky podobné také u bakterií Bacillus Cereus var. mycoides, Bacillus
Thuringiensis a Bacillus Anthracis. Bacillus Cereus způsobuje otravu jídlem, rozlišují 

se však dva typy onemocnění, způsobená dvěma odlišnými metabolity. Otrava jídlem 
způsobená touto bakterií se může vyskytnout u každého konzumenta 

kontaminovaného jídla.

Stachybotrys Chartarum
Stachybotrys Chartarum, známá také jako černá plíseň nebo toxická černá plíseň je 

pomalu rostoucí zelenočerná plíseň. Někdy se vyskytuje v půdě a v obilí, nejčastěji se 
však objevuje ve stavebních materiálech s vysokým obsahem celulózy ve vlhkých nebo 

vodou poškozených stavbách. Stachybotrys chartarum může produkovat toxické 
chemikálie nazývané mykotoxiny, které lze najít ve spórách a v plísňových mikročásticích 

uvolňovaných do ovzduší.

U lidí se mohou objevit příznaky jako kašel, sípání, rýma, podrážděné oči nebo krk, 
zejména pokud se u nich již na tuto plíseň rozvinula alergie. Stachybotrys Chartarum

bývá v malé míře také příčinou kojenecké plicní hemosiderózy (krvácení v plicích).

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Legionella
Legionella je tenká, aerobní, polymorfní, bičíkovitá, nesporulující, 

gramnegativní bakterie rodu Legionella. Do této skupiny patří Legionella
Pneumophila, primární lidská patogenní bakterie, která je původcem „legionářské 

nemoci“  známé také jako legionelóza.

Bakterii Legionella se dobře daří v teplém vodním prostředí. K nákaze 
touto bakterií dochází inhalací kontaminovaného aerosolu. Infekce se rychle šíří 

ve vodovodních systémech nemocničních budov, ve whirpool bazénech, v 
hotelích a na výletních lodích. Přenos legionelózy nebo pontiacké horečky z 

člověka na člověka nebyl prokázán. Nicméně ve vzácných případech je to 
možné.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Pseudomonas Sp.
Bakterie Pseudomonas se v našem prostředí vyskytuje velmi hojně, například v půdě, ve 

vodě a na rostlinách.  Zdravé jedince běžně nenapadá, a pokud se se tato infekce vyskytne 
u zdravé osoby, mívá obvykle lehký průběh. Vážnějším průběhem mohou trpět lidé, kteří 

jsou již hospitalizováni s jinou nemocí nebo potížemi, nebo osoby se slabým imunitním 
systémem.

Pseudomonády jsou časté patogeny, které způsobují infekce v nemocničním prostředí. 
Infekce může postihnout jakoukoliv část těla a symptomy se liší podle toho, která část těla 

je postižena. Tato infekce se léčí antibiotiky, avšak u již nemocných osob může způsobit 
úmrtí.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Escherichia Coli
E.coli je typ bakterie, která běžně žije ve střevech u lidí a zvířat. Mezi 
symptomy střevní infekce patří průjem, bolest břicha a horečka.
Závažnější infekce mohou způsobit průjmy s výskytem krve, dehydrataci 
nebo dokonce selhání ledvin. Zvýšené riziko těchto komplikací mají 
osoby se slabým imunitním systémem, těhotné ženy, malé děti nebo 
starší osoby. 

Většina střevních infekcí je způsobena kontaminovaným jídlem nebo 
vodou. Správná příprava jídel a dobrá hygiena mohou výrazně snížit 
vznik střevní infekce. Většina případů střevní infekce, způsobené bakterií  
E.coli, může být léčena doma.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Candida Albicans
Kandida albicans je kvasinka, která je součástí přirozené mikroflóry 
mikroorganismů žijících běžně v nebo na povrchu našich těl. Nachází se v trávicím 
traktu, v ústech nebo v pochvě. Většinou nepůsobí žádné potíže, avšak může dojít 
k jejímu přemnožení a infekci. Candida kvasinkové druhy jsou nejčastější příčinou 
kvasinkové infekce močových cest, která vzniká v dolní části močových cest a 
v některých případech může přejít i do dalších částí močového traktu, popřípadě 
až do ledvin.

Systémové kvasinkové infekce se ukazují být významnou příčinou morbidity a 
mortality u osob s oslabenou imunitou (např. v důsledku AIDS, chemoterapie, 
transplantace orgánů nebo kostní dřeně, JIP pacienti).

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Streptococcus Pneumoniae
Streptococcus Pneumoniae (pneumococcus) je výhradně lidský patogen, který 
způsobuje pneumokoková onemocnění a šíří se kapénkovou cestou (kašlem 
nebo kýcháním). Pneumokoková bakterie může způsobit infekci v mnoha 
částech těla, včetně plic (pneumonia), uší (otitida), dutiny nosní (sinusitida), krve 
(bakterémie), mozku a míchy (meningitida).

Příznaky pneumokokové infekce se liší podle toho, jaká část těla je napadena, 
může to být teplota, kašel, dýchavičnost, bolest na hrudi, ztuhlost krku, 
zmatenost, zvýšená citlivost na světlo, bolest kloubů, zimnice, bolest uší, 
nespavost a iritabilita. Ve vážných případech může pneumokokové onemocnění 
způsobit ztrátu sluchu, poškození mozku a úmrtí.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Listeria
Listerióza je závažná infekce způsobená bakterií Listeria monocytogenes. Lidé 
obvykle onemocní listeriózou po požití kontaminovaného jídla. Onemocnění 
postihuje zejména těhotné ženy, novorozence, starší osoby nebo osoby se slabým 
imunitním systémem.

Listerióza má u těhotných žen obvykle mírný průběh, avšak pro plod nebo 
novorozence představuje závažné onemocnění. U některých infikovaných osob, 
nejčastěji u dospělých ve věku 65 let a více a u osob se slabým imunitním 
systémem, se může projevit závažná infekce krve (způsobující sepsi) nebo mozku 
(způsobující meningitidu nebo encefalitidu). Tato infekce se někdy může vyskytnout 
i v jiných částech těla, včetně kostí, kloubů, hrudi nebo dutiny břišní. 

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University / SterisLabs/ KAG / Eco Labs
99%+
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Bacillus Globigii
Bacillus Globigii je známý též pod modernějším názvem jako Bacillus Subtilis. 

Národní instituty zdravotních center pro kontrolu nemocí klasifikují bakterii Bacillus
Globigii jako organismus „Třídy 1“, což znamená, že je pro člověka neškodná a 
nepatogenní. Lze ji koupit komerčně a v biomedicíně se používá po desetiletí. 

Bacillus Globigii má schopnost vytvořit velmi odolnou ochrannou endospóru, která 
umožňuje organismu snášet extrémní podmínky prostředí a je skvělou náhradou při 

testování bakterie Bacillus Anthracis. Bacillus Globigii se také často používá jako 
grampozitivní ekvivalent bakterie Esterichia Coli, velmi zkoumané gramnegativní 

tyčinkovité bakterie.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Plíseň/Kvasinky
Cílem tohoto testu bylo vyhodnocení účinnosti PHI jednotky na 

plísňové/kvasinkové bakterie (TPC). Tento test byl proveden  ve standardním domě o 
velikosti 2000 ft2 a v simulovaném domě o velikosti 3000 ft2.

TESTPROVEDL: California Microbiology Center  
Independent Accredited Lab - IBR
KansasState University | University of Florida 
United StaresAir Force | R&D Labs
C&W Engineering | University of Cincinnati 
Kane Regional Hospital
Bakterie99%
Plíseň 97- 98%
Kvasinky 90+%

SNÍŽENÍ:M
ic
ro
bi
al

Co
un
t

Hodiny
18 36 48

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

0

Staphylococcus Aureus
Staphylococcus Aureus, často nazývaný jednoduše „Staph“ je bakterie, která se běžně 

vyskytuje na kůži a v nosní dutině. Přenos mezi osobami je její obvyklou formou jeho šíření 
a k infekci může dojít přímým kontaktem se sekrety z kožních lézí, s nosními sekrety nebo 

prostým dotykem. Některé kmeny jsou schopny produkovat vysoce tepelně stabilní 
proteinový toxin, který způsobuje onemocnění u lidí. Některé izoláty  této bakterie jsou 

klasifikovány jako Meticilin rezistentní stafylococcus aureus (MRSA), což jsou typy bakterií, 
které jsou rezistentní vůči určitým antibiotikům.

Staph infekce, včetně MRSA, se vyskytuje nejčastěji u osob s oslabeným imunitním 
systémem v nemocnicích a zařízeních zdravotní péče.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
99%+
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Streptococcus Sp.
Streptokokové (strep) infekce skupiny A jsou způsobeny streptokokem 

skupiny A; bakterií, která způsobuje celou škálu zdravotních problémů. Tyto infekce 
mohou způsobovat lehkou kožní infekci  nebo bolest v krku, ale také závažná, život 

ohrožující onemocnění, jako například syndrom toxického šoku a nekrotizující 
fasciitidu, běžně známou jako „nemoc konzumující maso“. Nejobvyklejší formou 

onemocnění je streptokoková angína spolu s méně závažnou kožní infekcí. 
Odborníci odhadují výskyt více než 10 milionů méně závažných infekcí ročně.

Kromě streptokokové angíny a povrchové kožní infekce může streptokoková 
bakterie skupiny A způsobit infekci ve tkáních (soubor buněk se stejnou funkcí) na 

specifických místech, jako na plicích, v kostech, v míše a dutině břišní.

TEST PROVEDL: 
MÍRA INAKTIVACE:

KansasState University
96%+
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Kouř (pachy a částice)
Cílem tohoto testu bylo vyhodnotit účinnost PHI jednotky na pachy z cigaret a na 
cigaretové částice rozptýlené ve vzduchu.

Test byl proveden ve dvou testovacích komorách o velikosti 500 ft3 a hodnocení 
prováděl tým deseti lidí.

Posudek kvality týmem deseti lidí byl poté použit jako podklad pro vyhodnocení 
redukce pachů. Test na cigaretové částice rozptýlené ve vzduchu byl proveden 
laserovým čítačem.

TEST PROVEDL: 
SNÍŽENÍ:

C&W Engineering(nezávislá odborná společnost) 
pachy cigaretového kouře 70%
cigaretové částice ve vzduchu 25%
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Pachy
Cílem tohoto testu bylo vyhodnotit účinnost PHI jednotky při snižování pachů 
z chemikálií, zvířat a parfémů. Test byl proveden ve dvou testovacích komorách o 
velikosti 500 ft3 a hodnocení prováděl tým deseti lidí.

Posudek kvality týmem deseti lidí byl poté použit jako podklad pro vyhodnocení 
redukce pachů.

TEST PROVEDL:
SNÍŽENÍ:

C&W Engineering(nezávislá odborná společnost) 
Čistící chemikálie 55%+
Zvířecí pachy 72%
Parfémové pachy 63%+
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Formaldehyd
Formaldehyd se běžně používá jako průmyslový dezinfekční prostředek na hubení 
plísní, hub, bakterií, choroboplodných zárodků apod. a dále jako konzervační 
prostředek v márnicích a lékařských laboratořích.

Formaldehyd se také vyskytuje přirozeně v prostředí. V malé míře ho produkuje 
většina živých organismů při běžných metabolických procesech.

Účelem tohoto testu bylo vyhodnotit účinek PHI na formaldehyd.

Kansas State University v testovací komoře
Koncentrace menší než 0.05 ppm za 4 hodiny PP

M
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Formaldehyd v domácnostech
Formaldehyd je bezbarvá, hořlavá, chemikálie se silným odérem, která se 
používá ve stavebních materiálech a při výrobě mnoha produktů pro 
domácnost.

Používá se u lisovaných dřevěných produktů, jako jsou například dřevotřískové 
desky, překližky a dřevovláknité desky; dále u lepidel a pojiv; látek 
s nemačkavou úpravou; papírových výrobků s nátěrem a některých izolačních 
materiálů.

Účelem tohoto testu bylo vyhodnotit účinek PHI na formaldehyd 
v domácnostech.
TEST PROVEDL:
MÍRA SNÍŽENÍ:

FEMA ve skutečných mobilních domech
Koncentrace menší než 0.04 ppm za 24 hodin

PP
M

4 8 12 16 20 24
Hodiny

0

.045

.040

.055

.050

.070

.065

.060

12

TEST PROVEDL:
MÍRA SNÍŽENÍ:



13

Test s kýchnutím
Při tomto testu se použil „simulátor kýchnutí“ a „kýchací“ komora. Kýchnutí 

může cestovat rychlostí až 100 mph, pro správnou simulaci lidského kýchnutí 
bylo tudíž potřeba vzít v úvahu velikost plic, tlak při kýchnutí a množství 

kapaliny.

Při dvojitě slepém testu ve vzdálenosti 3 ft od zdroje kýchnutí bylo s použitím PHI 
dosaženo v průměru 99% snížení mikroorganismů. Ačkoliv se nejedná o 

lékařský test s pevně stanoveným postupem, z praktického hlediska došlo k 
jasné likvidaci mikroorganismů a k zajištění určité ochrany.

.TEST PROVEDL: Laboratorní test simulace kýchnutí ve vzdálenosti 3 ft v Bio
testovací komoře o velikosti 250 ft3. Studie dvojitě slepého
testování provedena nezávislými odborníky.

MÍRA INAKTIVACE

3’
99% Reduction PHI

Chemické pachy (VOC)
Účelem tohoto testu bylo vyhodnotit účinek PHI jednotky na chemické pachy.

TEST PROVEDL: 
SNÍŽENÍ:

GC/MS NELAP akreditovaná nezávislá laboratoř 
D-limonen 98%
Toluen 29%
Metyletylketon 13%

Ozón/EMF
PHI zařízení byly důkladně testovány na ozón/emf – elektromagnetickou 

frekvenci a vyhověly Federálním bezpečnostním 
standardům.

TEST PROVEDL: FSISFederal Safety Inspection Services  
UL,ETL,TUV, CSA
ISSES/ Disney

Poznámka: Mnoho domácích spotřebičů produkuje ozón a emf v bezpečných, 
nízkých koncentracích. Jsou to například fluorescenční světla, motory, počítače, 
kopírky, chladničky, mixéry, elektronické vzduchové filtry, klimatizace, elektrické 

ventilátory, mikrovlnné trouby apod.

Efektivní pokrytí (test plochy)
Uvnitř skladu bez oken byl postaven simulovaný dům velikosti 3000 ft2. Tento 

dům byl postaven z dosud nepoužitého polyetylénu, byl úplně prázdný a 
vydezinfikovaný. Do centra simulovaného domu byl umístěn PHI článek pro 

stanovení efektivní plochy pokrytí jedním článkem.

Získané výsledky udávaly koncentrace .01- .02 ppm v každé místnosti (výsledky 
se liší podle množství virů, bakterií, organických látek, chemických a jiných pachů).

Je velmi nepravděpodobné, že bude článek používán ve zcela prázdné, 
dezinfikované místnosti bez organické zátěže. Tento test byl proveden za účelem 

demonstrace teoretického pokrytí. V praxi pokryje jeden článek účinně 2000ft2 
běžné domácí plochy..

TEST PROVEDL: RGF laboratoře, ověřeno nezávislými odborníky
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Bezpečnost potravin
PHI pokročilá oxidační technologie byla v roce 2001 schválena USDA  a FDA pro 
její použití v potravinářských zpracovatelských zařízeních po celém světě. Od 
svého schválení se PHI pokročilá oxidační technologie hojně používá při 
zpracování: masa, drůbeže, ryb, obilí, ovoce, zeleniny, již zpracovaného masa, 
potravin připravených ke konzumaci,  a dále v restauracích.

TEST PROVEDL: USDA, FDA a FSIS.

Test výrobníků ledu společnosti Subway Corp.
Účelem tohoto testu bylo vyhodnotit účinek PHI jednotky na výrobníky ledu 
používané v síti obchodů Subway Sandwich. Testy byly provedeny ve skutečném 
obchodě.

Před testováním a 
vyčištěním viditelné 
mikrobiální populace

Testování vyčištěného 
výrobníku ledu v Subway

Corp.

O tři měsíce později 
není vidět růst 

mikrobiální populace

Test elektrické bezpečnosti
Konzultanti a nezávislé certifikované agentury důkladně otestovali 
všechna PHI zařízení na jejich elektrickou bezpečnost v budově. 
Výsledky byly vynikající..

TEST PROVEDL: TUV ETL 
UL
NEI Čína
RGFLaboratoře
Japonské vládní agentury
GSA
Institut pro výzkum jaderné energie

14
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Airius
destratifikace

DOPORUČENO
ORGANIZACÍ
CARBON TRUST

• snižuje náklady na topení o 30%-50%
• snižuje náklady na chlazení o 20%-40%
• snižuje emise CO2 o 20-50%
• rychlá návratnost investic - obvykle mezi 12-24 

měsíci
• výrazně zlepšuje vnitřní prostředí
• 5ti-letá záruka
• splňuje podmínky pro udělení grantů/půjček na 

snižování karbonu
• zvyšuje životnost osvětlení
• minimální požadovaná údržba
• minimální provozní náklady (od £6/rok)
• recykluje teplo ze strojních zařízení, osvětlení, 

solárních zařízení atd.
• snižuje kondenzaci
• snižuje opotřebení stávajícího HVAC zařízení
• jednoduchá instalace bez potřeby potrubí
• jednoduché, levné a účinné ESOS/CRC řešení
• malé, víceúčelové, diskrétní jednotky
• samostatné nebo BMS integrované
• kompatibilní se všemi typy HVAC systémů

Airius destratifikační ventilátory se 
instalují ve výšce stropu a posílají pomalé 

sloupce vzduchu k podlaze. Jakmile se 
vzduch dotkne podlahy, rozběhne se 
paprskovitě po jejím povrchu, dokud 

nenarazí na svislý povrch a poté začne 
stoupat.

Tato zařízení zajišťují stejnou rychlost 
proudění vzduchu uvnitř celé budovy a 

vyrovnávají teploty s rozdílem v 
mezích 0̊ C - 2̊ C.

Zvyšují možnost kontroly, zlepšují 
komfort, snižují CO2 a ušetří až 50% 

Vašich HVAC nákladů.

Ušetřete až 50 % nákladů na topení 
a chlazení s Airius destratifikací

Hlavní přínos



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.

AIRIUS: Bezpečný vzduch

Argentinská 38 (MERKURIA), 170 
00 Praha 7

Tel:+420 602 312 175

Email:  info@airius.cz
Web: www.bezpecny-vzduch.cz 



DECLARATION OF CONFORMITY 

EC – Declaration of Conformity according to. 

Low Voltage Directive 2014/35/EU  
Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU 

Restriction of Hazardous Substances Directive 2011/65/EU 

We, Airius Ltd, located at Holwell Farm, Cranborne, BH21 5QP declare in exclusive 
responsibility that Airius PureAir PHI Model 10, 15, 25 & 45 manufactured by Airius LLC 
meet the essential health and safety requirements of the above-mentioned directives. 

To ensure presumption of conformity, the product has been assessed for compliance with 
the following directives and standards either in part or in full. 

Directive Requirements and / or Standards applied 

Low Voltage Directive 
2014/35/EU 

EN 60335-1: 2012 + A2 : 2019 
EN 60335-2-65: 2003 + A11 : 2012 

Electromagnetic Compatibility 
Directive 2014/30/EU 

EN 55014-1: 2017 + A1: 2020, EN 61000-3-2: 2014, 
EN 61000-3-3: 2013 + A1: 2019, EN 55014-2: 2015 

RoHS Directive 2011/65/EU EN 63000 : 2018 

TCF reference no.: CE_TCF_Airius 

Name:  Guy Bridges 

Title: Managing Director 

Date: 14/01/2021 

Signature: 21 




