Световен лидер в Дестратификацията
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PUREAIR
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Пречиства над 99% от Вируси,
Бактерии и Микроби.
Премахва Миризми, Мухъл и Дим.
Прави въздуха свеж, чист и
здравословен.

Web: www.airius.bg

Tel: +359 899-247487
+359 899-AIRIUS
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Airius е помогнал на
хиляди бизнеси.

Малкия и среден бизнес,
както и световни лидери
потвърждават подобряване в
качеството на въздуха,
а също и драстично
намаляне на използваната
от тях електроенергия.

Brewers
FO R D E C O R AT I N G M AT E R I A L S

Какво е
Airius PureAir?
Airius PureAir Series е въздушно-циркулационна
система за пречистване на въздуха и повърхности
чрез PHI клетка (Фотохидройонизация).
Технологията ефективно неутрализира 99% от
всички вредни микроби, вируси, плесени,
миризми и други замърсители в помещенията.
PHI клетката отделя йонизирани хидропероксиди,
натурално почистващо средство, което
циркулира във въздуха чрез вентилатора. Докато
вентилаторите продължават да циркулират
въздуха във вътрешна атмосфера, PHI клетката
разпръсква неутрализиращите йонизирани
хидропероксиди, осигурявайки непрекъснато
пречистване на въздуха и повърхноси 24/7.
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Airius PureAir също така осигурява всички
функции и предимства на най-популярната
дестратификационна система за циркулация
на въздуха, която балансира температурата,
подобрява комфорта, намаля разходите за
отопление и охлаждане и СО2 с 20-50%.

Как работи?
Серията Airius PureAir включва патентована
PHI клетка (Фотохидроионизация) във
вентилаторната единица, която излъчва
широка спектрална HE/UV светлина върху
квадратна метална мишена на
катализатор с нисък озон и влажност в
атмосферата. Този процес предизвиква
уникална реакция на окисляване, която
произвежда приятелски окислители,
наречени „Йонизирани хидропероксиди“.
Хидропероксидите са известни като
„Средство за почистване на майката
природа“. На тях се дължи миризмата на
чистота във въздуха след гръмотевична
буря.

PureAir Series
Системата за пречистване на въздух Airius PureAir
значително подобрява качеството на въздуха в
помещението, намалявайки вирусите,
бактериите, газовете, ЛОС (летливи органични
съединения), плесен и миризми с до 99,99%,
докато усъвършенстваната технология за
окисляване прави въздуха свеж ,чист и без
мирис.
Това го прави идеалното нискобюджетно
решение за болници, лекарски и зъболекарски
кабинети, домове за стари хора, учебни
заведения, цехове за приготвяне на храна,
ресторанти, банки, общественни сгради и др.
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Заедно с непрекъснатата дезинфекция, се
осъществява и термична дестратификация на
помещенията. Това води до подобрен комфорт
чрез отстраняването на топлите и студени зони, а
също и до значително намаляне консумацията
на енергия чрез балансиране на температурата
между пода и тавана.

Ползи
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Непрекъсната дезинфекция 24/7
Убива над 99% от вируси и бактерии върху повърхности
Убива над 97% от вируси и бактерии във въздуха
Премахва миризми до 99%
Премахва мухъл и плесен над 98%
Намаля дим, газове и VOCs* над 80%
Създава чиста и здравословна среда
Убива над 78% от микробите при кихане до 1м
Повишава работоспособността
*VOCs - Летливи Органични Съединения

∙ Намаля отсъствието на персонала
∙ Намаля разспространението на болести и
зарази в сгради (Sick Building Syndrome)
∙ Усъвършенствана технология на окисляване
∙ Лесни за инсталация (без въздуховоди)
∙ Малки, многофункционални, мобилни у-ва
∙ Установена и доказана технология
∙ Икономически ефективно решение за
дезинфекция на сгради и помещения
∙ Не се изисква поддръжка
∙ 5г. пълна гаранция на вентилатора
∙ 3г. пълна гаранция на PHI клетката

Потърсете ни още днес

за индивидуално изготвен проект

+359 899-247487
email: info@airius.bg

Ползи и Функции
Иновативно окисление
Създава
усъвършенствана
агресивно-окислителна
атмосфера, която
пречиства въздуха и
повърхностите на
молякулярно ниво.
Тестван и Утвърден
Сертифициран от
Университети,
лаборатории и
правителства.
Правителството на Китай
утвърди PHI PureAir
технологията за защита
от SARS* в обществения
транспорт, сгради и
помещения.
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*SARS - Тежък Остър Респираторен Синдром

Дезинфекцира
въздух и повърхности
Airius PureAir Series не
само пречиства
въздуха но убива и до
99% от вируси,
бактерии и микроби
върху повърхностите.
Повишава Комфорта
Подобрява циркулацията
на въздуха. Изравнява
температурите и намаля
разходите за отопление,
охлаждане и както и
отделянето на СО2 с
20-50%.

PUREAIR
s e r i e s

PureAir PHI Cell
[
Airius PureAir PHI Cell е най-новата иновативна
технология - Фотохидройонизация , използваща
усъвършенствана система за окисление в процеса по
дезинфекция и отстраняване на миризми.

В сърцето на всеки Airius
PureAir вентилатор се
намира уникална PHI cell
(клетка за
ФОТОХИДРОЙОНИЗАЦИЯ)
Фотохидройонизиращата клетка
има високо ефективна UV лампа, която е насочена
към овлажняваща квадратна метална мишена
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UV светлината се излъчва към хидратиращата мишена, която реагира
като катализатор за изпарение на водните молекули (хидроксилна
радикална реакция с широк спектър). В резултат на което произвежда:
хидропероксиди, супероксидни йони, пасивно-отрицателни йони,
хидроксиди и озонидни йони.
Тези безопасни и натурално естествено срещащи се йони и оксиди
циркулират в помещенията с помоща на вентилатора, които след това
се свързват с микроби, бактерии и вируси, правейки реакция чрез
усъвършенствания процес на окисляване, който ги разгражда, като ги
прави инертни, безопасни и без мирис. В допълнение към
биологичните замърсители, те също неутрализират химикали като:
живак, бензол, формалдехид, хлороформ и амоняк.

Тестове и Сертификати

Лабораториите, университетите и организациите посочени по-горе са
само някои от сертифициращите органи, които са тествали Airius
PureAir PHI технологията.
В допълнение на това, всички тестови резултати на посочените
организации бяха прегледани, проверени и потвърдени от
правителството на Съединените щати.

Микроби

Airius PureAir
Тестове от Независими Лаборатории
Микробиологични ед. намалени за 48часа
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Часове
Премахване

MRSA
NORWALK VIRUS
BIRD & SWINE FLU
PSEUDOMONAS SP.
BACILLUS SPP.
CANDIDA ALBICANS
E. COLI
STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE
STAPHYLOCOCCUS AUREUS
BACILLIUS GLOBIGII
STACHYBOTRYS CHARTARUM
STREPTOCOCCUS SP.
SARS
LISTERIA
OZONE / EMF
ODOURS
Pet Odours
Perfume Odours
Cleaning Chemicals
SMOKE
Odour
Par�culates
CHEMICAL COMPOUNDS
Methyl Mercaptan
Butyl Acetate
Methyl Metharcyline
Hydrogen Sulﬁde
Carbon Disulﬁde
VOCs
D-limonene
Toluene
Methyl Ethyl Ketone
MOULD
Bacteria
Mould
Yeast

Диапазон

CORONAVIRUS

Тествано от

24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
48 часа
48 часа
48 часа
48 часа
48 часа
24 часа
24 часа
48 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 часа
24 Hours
24 Hours
48 часа
48 часа
48 часа

99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
99%
96%
73%
99%
72%
63%
55%
70%
25%
100%
100%
100%
80%
30%
98%
29%
13%
99%
97-98%
90+%

Kansas State University
Midwest Research Ins�tute
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
NEI-Chinese Government
Kansas State University, Steris Labs, KAG, Eco Labs
FSIS, UL, ETL, TUV, CSA, ISSES, Disney
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C&W Engineering

C&W Engineering

NELAP Accredited Independent Lab

NELAP Accredited Independent Lab
California Microbiology Center, Independent Accredited
Lab - IBR, Kansas State University, University of Florida,
United Stares Air Force, R&D Labs, C&W Engineering,
University of Cincinna�, Kane Regional Hospital

В процес на тестове сме за коронавирус (COVID-19) с партньори както в САЩ, така и в Китай.
Имаме обаче потвърдени резултати от тестове, показващи над 99 % премахване при сходни вируси.
Беше отбелязано от асоциирания директор на Националния център за биосигурност на
земеделието и от уважаван професор д-р Джеймс Марсдън от държавния университет в Канзас,
че доказателствата предполагат „има всяка причина да се смята, че Airius PureAir PHI технологията
също ще бъде ефективна в намаление на COVID-19 ”.
Важно е да се отбележи, че към момента не са направени медицински претенции за това.

PureAir PHI Organic Kill Spectrum
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Технически данни
[
Всеки вентилатор от серията Airius PureAir разполага с найсъвременен високоефективен двигател, всеки независимо
тестван от BSRIA, заедно с усъвършенстваната технология за
ФОТОХИДРОЙОНИЗАЦИЯ.

Размери и тегло
СПЕЦИФИКАЦИЯ

Model
10

Model
15

Model
25

Model
45

Серия

PureAir

PureAir

PureAir

PureAir

Височина до таван¹

2.5m - 4m

4m - 6m

6m - 8m

8m - 12m

Височина до Airius¹

2m - 3.5m

3.5m - 5.5m

6m - 7m

7.5m - 11m

Диаметър ¹

8m - 10m

9m - 11m

11m - 13m

11m - 13m

48m² - 72m²

60m² - 90m²

89m² - 133m²

89m² - 133m²

230

230

230

230

21-22

24-25

40-41

52

Обороти²

980

1230

1450

1450

CFM²

318

406

459

595

m³/hr¹

540

690

780

1010

Aмпери²

0.06

0.06

0.14

0.19

IP Прахо и влаго защ.

IP55

IP55

IP55

IP44

-20°C - 70°C

-20°C - 70°C

-20°C - 70°C

-25°C - 70°C

Термична защита¹

110°C

110°C

110°C

135°C

Зануляване¹

90°C

90°C

90°C

125°C

0 - 21dB(A)

0 - 21dB(A)

0 - 31dB(A)

0 - 35dB(A)

Височина (с дръжка)

444mm

546mm

546mm

605mm

Височина

311mm

413mm

413mm

455mm

Диаметър

325mm

325mm

325mm

375mm

Тегло

3.2 KG

4.1 KG

4.1 KG

6.3 KG

Височина с опаковка

370mm

450mm

450mm

490mm

Ширина с опаковка

380mm

340mm

340mm

370mm

Дължина с опаковка

380mm

340mm

340mm

370mm

6 KG

6 KG

6 KG

9 KG

Площ¹
8

Volt²
Wa�s²

Работна темп.²

Ниво на шум²

Тегло с опаковка

Данните са измерени при 50Hz.
¹Данните за двигателя са предоставени от производителя и могат да бъдат променяни.
²Нивото на шум е измерено на пода при инсталиран продукт на максималната му височина.
Актуализирано към Февруари 2020г. Всяко помещение има своята особенност, моля свържете
се с вашия доставчик за да

Гаранции
Всички вентилатори Airius PureAir се предлагат с 5 годишна пълна гаранция
за подмяна на вентилатора, както и 2 годишна пълна гаранция за подмяна
на PHI клетката.

За да се избегнат такси за
ремонт и/или почистване
всички продукти трябва да
отговарят на критериите за
подмяна*

PUREAIR PHI Клетка

*За повече информация:
info@airius.bg
+359 899-247487

Макс. площ на
дезинфекция²

Приблизителен
живот на клетката

5” (127мм) Клетка¹

271.8m3

25,000 часа

9” (228мм) Клетка¹

1,472.5m3

25,000 часа

Обвивка
UV лампа, затворена в предпазна
полимерна тръба, поставена в
хидратна каталитична матрична
клетка

¹Данните са предоставени от производителя и могат да бъдат променяни.
²Препоръчва се да бъдат използвани използвани с допълнителни Airius вентилатори за подобрена
въздушна циркулация в помещенията.

Инсталация
Обикновено вентилаторите Airius се
монтират в максимална близост до тавана,
насочени директно надолу. Най-оптимални
резултати се постигат, когато въздушната
струя достига безпрепятствено до пода.
Вентилаторите трябва да бъдат окачени и
обезопасени с крепежни елементи, които
издържат минимум 5 пъти теглото на
продукта.
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Казуси
[

Airius PureAir PHI Cell Technology е инсталиран в

широк крък от индустрии, включително Болници, Училища,
Домове за стари хора, Офиси, Складове, Производственни
фабрики, Ресторанти и Общественни сгради

Дом за стари хора
Sunrise Senior Living Community e специализирано с Алцхаймер пациенти.
Те се затрудняваха да подържат свежа и здравословна среда в сградата.
В следствие на което специализираното им звено за борба с Алцхаймер
губеше средно по 3 жители на месец поради недоволни жители от
ниското качество на въздуха и чести заболявания като пневмония.
Te бяха възхитени от резултатите
след инсталирането на системата
Airius PureAir в техните помещения.
Резултати:
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0 смъртни случаи от заразни болести
0 случаи на Пневмония
£60,500 повишаване на оборота
£8,700 спестени от разходи за
обновяване
• £3,300 спестени от почистващи
препарати и ароматизатори
• Намаляне в заболяванията на
персонала
• Повишаване на интереса от клиенти

•
•
•
•

Винарска изба TARARA
Винарна Tarara се свърза с Airius, търсещи решение, което да им помогне
за намаляне на мухъла и ЛОС, както и да осигури циркулация на въздуха и
изравняване на температурата в лозаро-винарските съоръжения.
Основната им цел беше пречистването на въздуха в помещенията за
производство и съхранение на виното.
Tarara бяха изключително доволни от
резултатите след инсталирането.
Резултати:
• Цялостна въздушна циркулация
• Незабавно повишаване качеството на въздуха
• Намаляне на мухъла с 92% за 3 седмици
• Всички VOC`s са премахнати за 2 седмици

• Забележимо подобряване в качеството
на продукцията и намаляне на загубите
от загниване на продукцията от VOC’s*
• Драстично намаляне на ел. разходите
*VOC`s - Летливи Органични Съединения

Медицински Център Colleton
Медицински център Colleton е здравно заведение, класирано в топ 15%
болници за качествени грижи. Те инсталираха Airius PureAir PHI Cell
технологията и следиха ефективността при болести, предавани по въздушно
капков път и по повърхностти, като MRSA, за период от 2 години. След
постигнати изключителни резултати от над 99% сега препоръчват PureAir PHI
Technology, като ключова стратегия за интервенция на патогени.
След завършване на двугодишното
проучване, Медицински център Colleton
установи и потвърди резултати (с тестване
на държавния университет в Канзас):

• Броят на инфекциите, свързани с MRSA,

намалява с над 39% за 2 годишния период

• MRSA, Norwalk Virus, Strep, Listeria, Candidia
всички намалени с над 99%

• Deactivates 78% of microbes in a human
sneeze before it travels 3 feet

Здравен център Tandara

• Намаляне заболяванията на
персонала и отсъствието им
• Намаляне на енергийните
разходи от дестратификацията

Здравен Център Tandara е лечебно
заведение за възрастни хора, което
предоставя и широка гама от здравни
услуги на местното население. Тяхната цел
беше да спестят енергия за разходите за
отопление и охлаждане, както и да почистят
въздуха и да инсталират Airius вентилатори в
цялата им сграда, 20бр. от които са от
серията PureAir.
За 5-те години, след инсталацията на Airius
Здравен Център Tandara не са имали нито
едно заразно огнище, което е значително
постижение в индустрията на Домовете за
възрастни хора. Те също се възползват от:
• 0 заразни огнища за 5 години
• Хиляди спестени от разходи за
почистващи препарати и материали
• Спад на сезонните болети
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Окръжна Болница Wyandotte
Това проучване е проведено в сградата на здравеопазването в Окръг Wyandotte,
използвайки Airius PureAir PHI технологии 12 часа на ден, 7 дни в седмицата, в
продължение на 30 дни. В техните Педиатрична и Акушеро-гинекологична клиники
са инсталирани Airius PureAir, за да помогнат за намаляване на
микрорганизмите, включително мухъл, MRSA, Staphylococcus Aureus и
Pseudomonas намиращи се във въздуха и поповърхностите.
И двете клиники постигнаха изключителни резултати:
• Над 90% премахване на Мухъл, MRSA,
Staphylococcus Aureus and Pseudomonas
• Предоставено решение за цялостна
дезинфекция и лабораторните данни,
повлияха в решенията на строителни
инженери, Здравни и санитарни
служби, както и на медицински
специалисти.

ОТОРИЗИРАН ДИСТРИБУТОР:

saving you energy

Айриус България ЕООД
бул.Сан Стефано 3А,
КВК Бизнес Център
Хасково-6300, БЪЛГАРИЯ
Tel: +359 899-247487
+359 899-AIRIUS
Email: info@airius.bg
Web: www.airius.bg

For more case studies, demonstration videos, client
lists, testimonials and product information visit us at:
www.airius.bg

USA and foreign Patents granted to AIRIUS LLC, USA, further patents pending. AIRIUS &
AIRIUS SYSTEMS is the copyright property of AIRIUS LLC, USA. All material issued by,
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