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keeping you safe

P L U S

Neutralizuje 99% 
patogenů (včetbě
COVID-19), plísní, 
pachů, těkavých
organických látek
a poskytuje čistý, 
svěží a bezpečný
vzduch

ČISTÍ VNITŘNÍ PROSTORY, 
NEUTRALIZUJE VIRY,
ELIMINUJE PACHY, 
ŠETŘÍ PENÍZE
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Po našem založení v roce 
2004 jsme způsobili 

převrat v technologii 
čištění vzduchu a ve 

snižování spotřeby 
energie.

SPOLEHNĚTE SE 
NA AIRIUS

AIRIUS pomohl 
tisícům firem, od malých a 
středních až po významné 
renomované společnosti, 

skutečně zlepšit kvalitu 
ovzduší a také  významně 

snížit spotřeby energie.
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Bezpečný  vzduch

AIRIUS 
PureAir+

AIRIUS PureAir+ je osvědčený a spolehlivý systém pro čištění vzduchu 
i povrchů. Je navržen tak, aby eliminoval patogeny, částice i pachy ve všech 
typech vnitřního prostředí.
Díky nejnovější technologii “Jehlové bipolární ionizace“(NPBI®) předního světového 
výrobce systémů pro kvalitu vnitřního ovzduší – Global Plasma Solutions - využívá 
PureAir+ sílu iontů, která poskytuje nepřetržitou sterilizaci, neutralizuje až 99,9 % 
známých patogenů, těkavé organické látky a pachy nejen ve vzduchu, ale i na všech 
površích.
PureAir+ také poskytuje všechny funkce a výhody světově nejpopulárnějšího 
ventilátoru pro destratifikaci a cirkulaci vzduchu, který vyvažuje teploty, zvyšuje 
komfort, snižuje náklady na vytápění či chlazení a snižuje emise uhlíku.
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Řada PureAir+ 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.

Jak to funguje?
Powered by

+



Instalace jednotky 
do stropu

P
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ureAir+ je nejnovějším přírůstkem rozšiřujícím oblast čištění 
vzduchu a povrchů za pomoci ventilátorů  AIRIUS

Řada PureAir + poskytuje nepřetržitou ochranu a využívá 
špičkovou ionizační technologii k radikálnímu zlepšení kvality 
vnitřního ovzduší (IAQ) a eliminaci více než 99,9 % všech známých 
patogenů (včetně COVID-19), choroboplodných zárodků, bakterií, 
plynů, těkavých organických látek (těkavých organických 
sloučenin), plísní a pachů v jakémkoli vnitřním prostoru. Rovněž 
optimalizuje a zlepšuje výkonnost stávajících vzduchových 
filtračních systémů tím, že shlukuje i ty nejmenší částice, díky 
čemuž jsou dostatečně velké, aby bylo možné je filtrovat.

Tato kombinace špičkové technologie čištění (NPBI®) s 
patentovaným sloupcovým laminárním prouděním vzduchu 
AIRIUS znamená, že řada PureAir+ je schopna cirkulovat přirozené 
čisticí ionty ve všech typech vnitřních prostor efektivněji, než 
jakýkoli konkurenční ventilátor.

Zatímco je vzduch neustále čištěn, prostor je navíc také tepelně 
vyrovnáván (destratifikován). To má za následek výrazně vyšší 
účinnost HVAC* a úroveň pohodlí návštěvníků a nabízí tak 
potenciální úspory energie až o 50 % tím, že vyrovná teplotu mezi 
podlahou a stropem.

· 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

• 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

Hlavní benefity

PureAir+

*HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) = systém topení, ventilace a chlazení

*VOC (Volatile Organic Compound) = těkavá organická látka



Neváhejte nás kontaktovat 
Doporučíme vám nejvhodnější jednotku pro vámi 
poptávaný typ interiéru

+420 602 312 175
E-mail: info@airius.cz

TOP funkce

PUREAIR
s e r i e s

153

Čerstvý vnitřní vzduch

Zlepšením kvality 
vnitřního vzduchu 
pomocí systému 
PureAir+ lze snížit  
potřebu větrání až o 75 
%.

Bez ozónu

Potvrzeno u třetích
stran jako technologie s 
nulovými emisemi
ozónu, dosahující
nejvyššího standardu UL 
2998.

COVID-19

Technologie GPS NPBI® 
je jednou z prvních 
testovaných na živém 
kmeni viru SARS-CoV-2, 
který vykazuje míru 
inaktivace přes 99,9 %.

Testováno 
a certifikováno
NPBI® je certifikováno
laboratořemi a správními
orgány, jako je EPA, UL, 
CE, US Green Building 
Council a nejpřísnějším 
standardem RTCA DO-150
Aircraft.

Dostupné ve všech RAL 
barvách

Uhlíková vlákna
ionizátoru emitující

kladné a záporné ionty, 
jsou integrována do 

patentovaného
ventilátoru AIRIUS.



SÍLA IONTŮ

[ Řada PureAir+, která obsahuje špičkovou technologii NPBI, 
čistí vzduch přesně stejným způsobem jako matka příroda.
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Iont je molekula nebo atom, který je kladně či záporně nabitý, což znamená, že musí
získat nebo ztratit elektron, aby se stal neutrálním. To přitahuje ionty k částicím
opačného náboje a když se spojí, způsobí reakci, neutralizují viry a bakterie, eliminují
pachy a čistí prostředí kolem nás. 

Při vazbě s patogenem, jako je virus, ionty reagují jako hydroxylové radikály (OH), které
odstraňují z patogenu atom vodíku. To naruší buněčnou membránu, vystaví a zabije
patogen uvnitř. Tento proces také neutralizuje těkavé organické látky a pachy
rozkladem na jejich základní neškodné sloučeniny. Když se iont váže na jiné vzdušné
částice, jako je prach a pyl, sdílí svůj náboj a přitahuje jej k dalším částicím. To způsobí
efekt sněhové koule, díky kterému jsou částice dostatečně velké, aby byly filtrovatelné
nebo spadly na podlahu. 

Bylo také prokázáno, že ionty mají pozitivní vliv na celkové zdraví a pohodu, a proto 
může být pobyt na venkově, u vodopádu nebo mořských vln tak relaxační a účinný při
zmírňování stresu.

I onty jsou všude kolem nás. V největším množství je ale najdeme hlavně v přírodě. 
Jsou vytvářeny energií uvolněnou z proudící vody, vln, dokonce i slunečního světla
a jsou jedním z přirozených způsobů, jak naše planeta čistí vzduch. 
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NPBI ® nezávislé výsledky testů

Poznámka: Účelem použití technologie PureAir+ nebo GPS NPBI ® technologie není nahradit přiměřená preventivní opatření, aby se 
zabránilo přenosu patogenů. Je důležité dodržovat všechny příslušné zákony a směrnice o veřejném zdraví vydané federálními, 
státními a místními vládami a zdravotnickými úřady, jakož i oficiální pokyny vydané (CDC), mimo jiné včetně sociálního distancování se, 
hygieny rukou, etikety proti kašli a používání obličejových masek. 

Size =
PM2.5:

2.5μm 99.00% 7 minutes Camfil Laboratories

Vysvětlení: Všechny výše uvedené testy byly provedeny na technologiích GPS BiPolar Ionisation prováděných akreditovanými
organizacemi, institucemi a podniky třetích stran. K formulaci prohlášení o ověření výkonu se používá více datových bodů. Další
podrobnosti o kterémkoli z těchto testů získáte u zástupců značky AIRIUS. Ionizační produkty nejsou zdravotnickými prostředky
a nevznikají na ně žádné zdravotn nároky.

KORONAVIRUS
Technologie GPS NPBI® zabudovaná do řady PureAir+ je jednou z prvních, která byla
testována na živém kmeni SARS-CoV-2, nikoli na náhradním nebo podobném viru.

Test provedla společnost „Aviation Clean Air“ v reálném prostředí proti viru SARS-CoV-2
(COVID-19), který vykazoval míru inaktivace 84,2 % do 10 minut, 92,6 % do 15 minut
a 99,9 % do 30 minut.

Je důležité upozornit, že se nejedná o žádná lékařská tvrzení.

SERRATIABACTERIUM
ENTEROCOCCUS
STAPHYLOCOCCUS
SARCINA
MICROCOCCUS
BACILLUSSUBTILIS
PSEUDOMONAS
ENTEROCOCCUS
WHITESTAPHYLOCOCCUS
CANDIDA
CLADOSPORIUM
ASPERGILLUS
PENICILLIUM
STACHYBOTRYS
ALTERNARIA
MUCOR
MITES
POLLENS
VOCs

Acetone
Chloromethane
Dichlorodifluoromethane
EthylAcetate
Heptane
MethyleneChloride
Methyl EthylKetone
Tetrachloroethene
Toluene
Trichlorofluoromethane

Testováno
Harvard Schoolof PublicHealth

AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences

Medical Schoolof Luebeck
Medical Schoolof Luebeck

ShanghaiMunicipal Center for DiseaseControl
ShanghaiMunicipal Center for DiseaseControl

IshikawaHealth ServiceAssocia�on
AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences
AachenUniversity of AppliedSciences

Schoolof Advanced Sciences,Hiroshima University
Schoolof Advanced Sciences,Hiroshima University

Green CleanAir
Green CleanAir

Green CleanAir
Green CleanAir

Green CleanAir
Green CleanAir

Green CleanAir
Green CleanAir

Green CleanAir
Green CleanAir

Green CleanAir

Další výzkum podporující
bipolární ionizační
technologii
Výzkum bipolární ionizace byl
také proveden mnoha spol. po 
celém světě za účelem měření
účinnosti, což ukazuje, že je 
vysoce účinný při inaktivaci
nebo snižování:

Vysvětlení: Výzkum uvedený v 
následující tabulce podporuje
efektivitu bipolární ionizace
dosaženou prostřednictvím
společného výzkumu s organizacemi
na celém světě. K formulaci
prohlášení o ověření výkonu se 
používá více datových bodů. 
Požádejte AIRIUS o další
podrobnosti o jakýchkoli testech. 
Ionizační produkty nejsou
zdravotnickými prostředky a 
nevznikají žádné zdravotní nároky. 

Redukce Čas Testováno
COVID-19 (SARS-CoV-2) 99.9 % 30 minut Aviation Clean Air
BIRD FLU 99.9% 10 minut Retroscreen Virology
INFLUENZA 99.7% 25 minut Kitasato Institute Medical Centre
LEGIONELLA 99.7% 30 minut Global Plasma Solutions
FELINE CORONAVIRUS 99.7% 35 minut Kitasato Institute Medical Centre
E COLI 99.6% 15 minut EMSL Analytical Inc
COXSACKIEVIRUS 98.9% 3.3 vteřiny Kitasato ResearchCentre of Environmental Sciences
POLIO 98.9% 3.3 vteřiny Kitasato ResearchCentre of Environmental Sciences
MRSA 96.2% 30 minut EMSL Analytical Inc
NOVOVIRUS 93.5% 30 minut Global Plasma Solutions
CORONAVIRUSES 90.0% 30 minut Global Plasma Solutions
CLOSTRIDIUM DIFFICILE 86.8% 30 minut EMSL Analytical Inc
SARS 73.4% 3.3 vteřiny Retroscreen Virology
TUBERCULOSIS 69.0% 60 minut EMSL Analytical Inc
MOULD SPORES 99.5% 24 hodin Green Clean Air
PARTICULATE REDUCTION

Size = 0.3μm 87.2% 48 hodin Calgary Int. Airport, NAV Canada
Size = 0.5μm 95.4% 48 hodin Calgary Int. Airport, NAV Canada
Size = 1.0μm 95.8% 48 hodin Calgary Int. Airport, NAV Canada

NOXIOUS ODOURS Neutralizováno 24 Hodin Edmunton Int. Airport, NAV Canada
OUTDOOR AIR INTAKE 75% - Greer High School, SC
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Data výše se počítají při 50 Hz.
Údaje o motoru poskytnuté výrobcem motoru se mohou kdykoli změnit.
Hlukové úrovně zaznamenané na úrovni podlahy z jednotek instalovaných v maximální výšce stropu. 
Přesné od února 2020. Každé zařízení má specifickou dynamiku, kontaktujte svého dodavatele a 
zeptejte se na specifika svého systému.

[ Každý ventilátor řady Airius PureAir+ je vybaven vysoce spolehlivým 
a energeticky úsporným motorem, nezávisle testovaným společností 
BSRIA, a nejnovějším špičkovým čisticím systémem GPS NPBI®.

Rozměry jednotky &hmotnost

Technické údaje

Model 
10

Model 
15 (Short)

Model 
15

Model 
25

Typ PureAir⁺ PureAir⁺ PureAir⁺ PureAir⁺

Výška stropu¹ 2.5m - 4m 4m - 6m 4m - 6m 6m - 8m

Výška trysky 2m - 3.5m 3.5m - 5.5m 3.5m - 5.5m 6m - 7m

Dia. Pokrytí¹ 8m - 10m 9m - 11m 9m - 11m 11m - 13m

Rozloha Up to 113m² Up to 132m² Up to 132m² Up to 210m²

Volty² 230 230 230 230

8 Watty² 24 27 27 43

RPM² 980 1230 1230 1450

CFM² 318 406 406 459

m³/hr¹ 540 690 690 780

AMPS² 0.06 0.06 0.06 0.14

Provozní teplota² -20°C - 70°C -20°C - 70°C -20°C - 70°C -20°C - 70°C

Tepelná uzávěrka 110°C 110°C 110°C 110°C

Reset teploty¹ 90°C 90°C 90°C 90°C

Úroveň hluku² 0 - 21dB(A) 0 - 21dB(A) 0 - 21dB(A) 0 - 31dB(A)

Výška (včetně
rukojeti)

444mm 444mm 546mm 546mm

Výška 311mm 311mm 413mm 413mm

Diameter 325mm 325mm 325mm 325mm

Váha 3.2 KG 3.2 KG 4.1 KG 4.1 KG

Přepravní výška 370mm 370mm 450mm 450mm

Přepravní šířka 380mm 380mm 340mm 340mm

Přepravní délka 380mm 380mm 340mm 340mm



Záruka
• Na všechny ventilátory z řady AIRIUS PureAir+ se vztahuje

5letá záruka.
• Na PHI jednotku se vztahuje 2letá záruka

Pro další informace nás 
neváhejte kontaktovat: 
info@airius.cz
+420 602 312 175
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Instalace
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.

Jednotky PureAir+ se jednoduše zavěsí pomocí háků ze stropu  
či zdi a zapojí se do zásuvky. K dispozici je samozřejmě instalační 
manuál.

Samočisticí NPBI®

Kromě toho, že u ventilátorů není třeba měnit žádné jeho části, jako jsou filtry nebo UV 
žárovky, je integrovaný systém PureAir+ NPBI® také samočisticí. Používá malé rameno, 
které se otáčí v přednastavených intervalech, aby čistilo prach nebo jiné částice z bodů 
emitoru uhlíkových vláken, což zajišťuje, že jednotka PureAir+ bude i nadále rok co rok 
poskytovat nejvyšší úroveň čištění vzduchu a povrchů.
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[ Technologie GPS NPBI® byla instalována v celé řadě 
zařízení, jako jsou nemocnice, školy, letiště, kanceláře 
a výrobní závody.

Případové studie

Střední škola Greer High School

Střední škola Greer High School využívala zastaralý systém HVAC, který přiváděl nadměrné množství 
venkovního vzduchu, což mělo za následek vysoké náklady 
na energie, nadměrnou vlhkost vzduchu a množení plísní. 
Díky integraci technologie NPBI® do jejich systému HVAC, byla škola schopna snížit příjem venkovního 
vzduchu na osobu ze 17 CFM na 5 CFM a současně zlepšit kvalitu ovzduší. Množení plísní bylo také sníženo 
spolu s vlhkostí.

• Roční úspora energie $10 000
• Výrazně snížená vlhkost
• Neutralizace množení plísní
• Čistý a bezpečný prostor pro studenty

a učitele
• Vylepšená IAQ
• Méně patogenů = méně onemocnění

Dětská nemocnice Boston
Children’s Hospital

Bostonská dětská nemocnice potřebovala upgradovat systém HVAC, aby uspěla v boji se škodlivými výpary z nafty 
a pachy z ulic, které jejich stávající systém UV záření nedokázal redukovat.

Do 48 hodin od instalace systému NPBI® byly zcela odstraněny výpary z nafty a další nepříjemné pachy. 
Tím se nemocnice vyhnula vysokým nákladům na renovaci, nadměrné spotřebě energie a zajistila 
bezpečný a čistý prostor pro děti.
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• Všechny nepříjemné pachy byly odstraněny
• Nemocnice nemusela investovat do

nákladných renovací
• Vyhnula se vysokým nákladům na energii
• Zajistila čisté prostředí pro pacienty
• Zlepšil se celkový komfort i prostředí



Péče o děti The Learning Experience

Pobočka zařízení péče o děti The Learning
Experience® chtěla snížit své měsíční náklady na 

vytápění a chlazení. Roční údržba HVAC u větších 
vzduchotechnických zařízení byla často 

nepředvídatelná a produkovala nadměrné výdaje.

Využitím technologie NPBI® pro čištění ovzduší, 
dokázalo centrum snížit přívod venkovního 

vzduchu o cca 1 500 CFM a zároveň neutralizovat 
patogeny přenášené vzduchem a snížit množství 

těkavých organických látek i pachů.

• Neutralizace patogenů a nepříjemných pachů
• Minimalizace kontaminace mezi dětmi a

personálem

• Zařízení se vyhnulo nákladným 
upgradům zařízení

• Došlo ke snížení požadavku na přívod 
venkovního vzduchu o 1 500 CFM

Amalie Arena

Během rekonstrukce vyžadoval redesign systému HVAC Amalie Arena přibližně 
202 000 CFM venkovního vzduchu, aby došlo k ředění kontaminujících látek, produkci 

přijatelné kvality vnitřního vzduchu a zároveň splnění požadavků ASHRAE Ventilace 
pro kvalitu vnitřního vzduchu. Tyto upgrady by stály miliony dolarů.

Díky instalaci technologie NPBI® pro čištění 
vnitřního ovzduší se snížil přívod venkovního 

vzduchu na 108 000 CFM, což ušetřilo 94 000 
CFM, tedy přibližně 700+ tun chladící kapacity. 

• Ušetřen 1 milion USD (kapitálové výdaje)
• Ušetřeno 115 000 USD na ročních nákladech na

energii
• Výrazné snížení emisí uhlíku
• Neutralizace všech pachů
• Nákladově efektivní systém kontroly patogenů

ve veřejné budově

Společnost WeWork Real Estate
WeWork je společnost, která obchoduje s nemovitostmi a sdílenými prostory. S rostoucí 

obsazeností jejich budov se zvyšovala také potřeba ošetření vzduchu. 

Instalací NPBI® byla firma schopna specifikovat menší vzduchotechnické zařízení, 
snížit kapitálové náklady, upgradovat časové rozvrhy 

a ušetřit tak přes 50 % celkových nákladů 
na renovaci HVAC.

• 50% úspora nákladů na renovaci HVAC
• Výrazné snížení nákladů na chlazení
• Neutralizace patogenů a snížení kontaminace mezi

návštěvníky
• ideální podmínky pro optimální produktivitu

personálu
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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 s.r.o.

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 the Airius PureAir+ NPBI Models 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 


