
SPOLEHLIVÉ A ÚSPORNÉ ŘEŠENÍ
OCHRÁNÍ VÁS NEJEN PŘED ŠÍŘENÍM KORONAVIRU 

LIKVIDUJE

CHOROBOPLODNÝCH
ZÁRODKŮ, 

BAKTERIÍ A VIRŮ
(VČETNĚ KORONAVIRU)

99,9 %

BEZPEČNÝ VZDUCH

PHI ČLÁNEK 
AIRIUS PureAir

NIČÍ PLÍSNĚ, BAKTERIE 
A VIRY VČETNĚ COVIDU-19

®

BEZPEČNÝ 
VZDUCH

Udržuje vás, vaše pracoviště a váš domov v bezpečí

Snižuje riziko onemocnění
Odstraňuje 99 % povrchových 
a 97 % vzdušných virů, bakterií  

a choroboplodných zárodků

Snižuje riziko astmatu
Redukuje výpary a těkavé 

organické sloučeniny  
až o 80 %

Nižší náklady na energii
Vzduch neustále cirkuluje, vyrovnává 

teploty, snižuje tak náklady 
na vytápění a chlazení

Likviduje viry
Fotohydroionizační jednotka 

Airius PureAir zlikviduje 
až 99 % mikrobů, bakterií a virů

Svěží vůně
Redukuje pachy zvířat  

a veškeré ostatní pachy  
snížuje o více než 99 %

Neprodukuje ozón
Fotohydroionizační (PHI) 
jednotka Airius PureAir 

neprodukuje ozón

Jednoduchá instalace
Jednotku Airius PureAir  

si dokážete sami 
a snadno zprovoznit

Redukuje výskyt plísní
Snižuje vlhkost v celém objektu  

a tím i výskyt plísní  
až o 98 %

Garance vrácení peněz
Záruka 120 dní na vyzkoušení 

zařízení a vrácení peněz

Záruka 5 + 2 roky
Záruka 2 roky na PHI (čisticí) 
jednotku a 5 let na ventilátor
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BEZPEČNÝ VZDUCH



AIRIUS PureAir: spolehlivá ochrana před bakteriemi a (korona) viry
Britská společnost AIRIUS je výrobcem ventilátorů, čističek vzduchu a osvětlení s dlouholetou tradicí, 
která má zastoupení v několika zemích světa. Nově je speciální ventilátor Airius PureAir k dostání 
také v České republice pod taktovkou značky Bezpečný vzduch. PureAir likviduje více než 99,9 % 
choroboplodných zárodků, bakterií a virů, včetně COVID-19, a to díky technologii fotohydroionizace 
(PHI). Je úsporný, bezúdržbový a jeho instalace je velmi snadná. Je proto jedním z nejspolehlivějších 
a nejpohodlnějších řešení, jak zamezit šíření virů a bakterií ve vnitřních prostorech. Deklarované 
účinnosti lze dosáhnout pouze při použití zařízení nepřetržitě 24 hodin denně / 7 dní v týdnu. 
Jeho provoz je zcela bezpečný i za běžného provozu a v přítomnosti lidí. 

PureAir používá patentovaný systém modrého světla PHI (fotohydroionizace), který promítá 
širokospektrální HE/UV světlo na čtyřkovový katalyzátor. To způsobí jedinečnou oxidační reakci, při 
které vznikají oxidanty zvané ionizované hydroperoxidy. Tyto bezpečné a přirozeně se vyskytující oxidy 
zajišťují nepřetržité čištění vzduchu tím, že se připojí ke kontaminujícím látkám, jako jsou viry, 
bakterie nebo spóry plísní a rozloží jejich molekulární vazby.

Ventilátory AIRIUS PureAir mají mnoho výhod:

       Likvidují více než 99,9 % povrchových bakterií a virů, včetně COVIDU-19
       Jsou bez ozónu
       Potlačují pachy o více než 99 % a snižují výskyt plísní o více než 98 % 
       Snižují spotřebu energie na vytápění prostoru
       Omezují výskyt plynů, par a těkavých sloučenin o více než 80 %
       Nevytváří průvan
       Malé, univerzální, nenápadné jednotky snadno nainstalujete bez nutnosti rozvodů
       Bezúdržbový provoz s příkonem pouze 21 W, roční provoz stojí obvykle do 500 Kč
       Nejmenší jednotka AIRIUS Pure Air 10 SHORT čistí při trvalém používání 24/7 prostor až 271 m3
       5letá záruka na ventilátory a 2 roky na PHI jednotku

AIRIUS PureAir je určen pro čekárny, ordinace, kanceláře, recepce, prodejny, auly, vnitřní sportoviště, 
třídy a učebny, konferenční sály, domovy seniorů. Zkrátka všude tam, kde se pohybují lidé. 
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B E Z P E Č N Ý  V Z D U C H

Chcete-li více informací, 
kontaktujte nás na: 

info@airius.cz | Tel.: +420 602 312 175 

www.airius.cz
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