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Какво е 
Airius PureAir?

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. 

Airius PureAir Series е въздушно-циркулационна 
система за пречистване на въздуха и повърхности 
чрез PHI клетка (Фотохидройонизация). 
Технология от RGF Environmental, която 
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.

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?



• 4-log премахване (99%+) на вируси и бактерии върху повърхности
• 99% премахване на E. coli, Listeria, Staph, SARS and MRSA
• 99% премахване на миризми
• 99% премахване на микроби от повърхности при обработка на храни
• 98% премахване на мухъл
• 97% премахване на зарази разпространяващи се по въздушно-капков път
• 99% премахване на Staph (MRSA) Международно одобрен за болнично използване
• 80%+ премахване на газ, изпарения и летливи органични съединения
• 99% премахване на микробите при кихане на разстояние от 1м
• 20% Намаля отсъствието на персонал и/или ученици
• Тестван и одобрен от Китайското правителство срещу ТОРС (SARS)
• Тестван и одобрен от САЩ в полеви болници
• Одобрен от USDA, FSIS and FDA впомещения при обработка на храни

4

The PHI Cell
[

Много Университети и независими лаборатории тестваха  
клетката за Фотохидройонизация (PHI cell) на RGF 
Environmental за Усъвършенствана Система на Окисление 

PHI клетките и 
усъвършенстваните технологии 
за окисление са разработени 
преди повече от 20 години. 
Над един милион PHI клетки се 
използват по целия свят. PHI 
клетките са лицензирана 
технология на много компании 
от Fortune 500, като те се използват в медицинския, хранителния, 
военния, жилищния, търговския, морския, хотелиерския и 
държавния сектор. PHI клетките в различни продукти са 
преминали изпитания и/или са одобрени или регистрирани от:

• Европейски съюз
• USDA & FSIS
• EPA & CSA
• UL, ETL, TUV, EU
• Научно-изследователския институт за ел. енергия САЩ

• Правителсвото на САЩ
• Въоръжените сили на САЩ
• Правителството на Канада
• Правителствата на Китай и Япония

Освен това PHI клетките са посочени в плановете за защита от норовирус 
и MRSA на най-големите вериги ресторанти, хотелски вериги, тематични 
паркове, круизни линии, държавни училища и болници. По-долу е 
представена кратка информация за някои от тестовете и проучванията, 
извършени от независими лаборатории и университети - трети страни. 
PHI клетките не са медицински изделия и не се правят изявления за 
медицински свойства. 

Постигнати Тестови Резултати



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.

Хидропероксиди
[ PHI усъвършенстван процес на окисление и защо 

използването на Хидропероксиди за дезинфекция 
е иновативна технология.

Постижението в усъвършенстваните 
технологии за окисление на RGF не е крайният 
продукт (хидропероксиди), а по-скоро в метода, 
по който те се получават. Активната съставка, 
създадена от продуктите на RGF, е група 
окислители, наречени хидропероксиди. 
Хидропероксидите са разпространени в нашата 
среда от повече от 3,5 милиарда години. 
Винаги, когато присъстват три компонента: 
нестабилни кислородни молекули, водна пара 
и енергия (електромагнитна) в нашата 
атмосфера се създават хидропероксиди. 
Хидропероксидите са много ефективни при                                    за 
унищожаването на вредни микроби. Като
окислители те правят това или чрез унищожаване 
на микроба чрез процес, наречен клетъчен лизис, или чрез промяна на 
молекулната му структура и обезвреждане (какъвто е случаят с 
летливите органични съединения и миризмите). Количеството 
хидропероксиди, необходими за изпълнение на тази задача в 
кондиционирано пространство, е доста под нивата намиращи се 
постоянно във въздуха.  

Няма известен случай на риск за здравето в резултат на хидропероксиди. 
Предвид че сме изложени на хидропероксиди в природата от деня на 
появата ни на планетата, е разумно да предположим, че 
хидропероксидите не представляват риск за здравето. 

Тестове и Сертификати
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PHI Тестове от Независими Лаборатории
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CORONAVIRUS
При направени тестове на RGF PHI Cell технологията върху SARS-CoV-2 (COVID19) вируса 
показаха 99.9% унищожаване върху повърхности и 99.5% унищожаване във въздуха.

Тестовете бяха започнати през Март.2020 в 36м3 (1,280�3) камера директно със SARS-CoV-2,    а не 
със сурогатен или сходен вирус.  Резултатите показаха ефективното унищожаването на вируса от 
PHI`s почистващи агенти в тестовата камера само за няколко минути.

Към момента не са направени медицински претенции!

Забележка: Всички по-горе описани тестове са направени с RGF Environmental RemeHalo PHI Advanced 
Oxidation система чрез Advanced Oxidation Plasma с по-малко от .02 ppm. Тестовете бяха извършени от 
независи лаборатории и университетски проучвания. Финансирани от големи клиенти на RGF Invironmental 
Group, за достоверност пред трети лица/фирми.
PHI клетките не са медицински изделия и не се отправят претенции за медицински свойства.

6
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Коронавирус COVID19 (SARS-CoV-2)
Заболяването Coronavirus (COVID-19) е инфекциозно заболяване, причинено от 

новооткритият коронавирус. Повечето хора, заразени с вируса COVID-19, ще 
получат леки до умерени респираторни заболявания и ще се възстановят, без да 

се налага специално лечение. Възрастните хора и тези с задълбочени медицински 
проблеми като сърдечно-съдови заболявания, диабет, хронични респираторни 

заболявания и рак са по-склонни да развият усложнено заболяване.

От направените независими тестове се доказа, че RGF PHI Cell технологията 
унищожава SARS-CoV-2 (Covid-19) над 99% върху повърхности и 99.5% във 

въздуха.  Тестването е проведено в тестова камера от 36m3 (1,280ft3), 
използвайки вируса SARS-CoV-2, а не сурогатен или сходен вирус. Резултатите 

показват, че вирусът е убит при контакт с почистващите агенти на PHI, като 
ефективно неутрализира вируса в камерата в рамките само на няколко минути.

Innovative Bioanalysis LaboratoriesИзследвано от: 
Степен на премахване: 99%+
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Метицилин-резистентният Стафилокок (MRSA)

Kansas State University Изследвано от: 
Степен на премахване: 99%+
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Свински грип H1N1 (Swine Flu)

Kansas State University Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Птичи грип H5N1 (Bird Flu - Avian Influenza)

Kansas State University Изследвано от: 
Степен на премахване: 99%+
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Резистентният към метицилин Staphylococcus aureus (MRSA) е инфекция, 
причинена от бактерии Staphylococcus (staph). Този вид бактерии са устойчиви на 

много различни антибиотици. Тези бактерии естествено живеят в носа и кожата и 
обикновено не причиняват вреда. Когато обаче започнат да се размножават 

неконтролируемо, може да възникне инфекция.

Инфекциите с MRSA обикновено се появяват, при нараняване/срязване на кожата. 
MRSA е много заразен и може да се разпространи чрез директен контакт с човек, 

който има инфекцията. Може да се предаде и чрез контакт с предмет или 
повърхност, докоснати от човек с MRSA. Въпреки че инфекцията с MRSA може да 
бъде сериозна, тя може да бъде лекувана ефективно с определени антибиотици. 

Свинският грип, известен също като вируса H1N1, е щам на грипен вирус, 
който причинява симптоми, подобни на обикновения грип. Произхожда от 

свине, но се разпространява основно от човек на човек. Свинският грип 
попадна в заглавията през 2009 г., когато беше открит за първи път при хората 
и се превърна в пандемия. Пандемиите са заразни болести, засягащи хората по 

целия свят или на множество континенти едновременно.

Канзаският държавен университет завърши предварително тестване на 
технологиите за фотохидройонизация® (PHI-Cell®) и отражателна 

електромагнитна енергия (REME® клетка) на RGF, при което е установено     
над 99% унищожаване на вируса на свинския грип H1N1 върху повърхности. 

Птичият грип, наричан още Influenza, е вирусна инфекция, която може да 
зарази не само птиците, но и хората и други животни. Повечето форми на 
вируса са ограничени до птици.

H5N1 е най-често срещаната форма на птичи грип. Той е смъртоносен за 
птиците и може лесно да засегне хората и други животни, които влизат в контакт 

с преносител. Според източник на Световната здравна организация, H5N1 е 
открит за първи път при хората през 1997 г., със смъртност около 60% 

Към момента няма данни , вирусът да се разпространява чрез контакт от  
човек на човек. Все пак някои експерти се притесняват, че H5N1 може да 

представлява риск да се превърне в пандемична заплаха за хората.



Тежък Остър Респираторен Синдром (SARS)

Изследвано от: 
Степен на премахване: 

NEI - Правителството на Китай
99%+
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8

Туберколоза (Tuberculosis)

Kansas State University Изследвано от: 
Степен на премахване: 99%+
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Норовирус (Norwalk Virus)

Midwest Research InstituteИзследвано от: 
Степен на премахване: 99%+
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Clostridium Difficile (C-Diff)

Kansas State University Изследвано от: 
Степен на премахване: 99%+
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Тежкият остър респираторен синдром (SARS) е вирусно респираторно 
заболяване от животински произход, причинено от коронавирус (SARS-CoV или 
SARS-CoV-1), който е и първият идентифициран щам на коронавирусните 
видове SARS (SARSr-CoV).

Синдромът е причинил избухването на SARS от 2002 до 2004 г. В края на 2017 
г. китайски учени проследиха вируса до подковоподобни прилепи, обитаващи 
пещери в Юнан. SARS може да се разпространи, когато заразен човек киха, 
кашля или влезе в контакт лице в лице с някой друг. Можете също така да се 
заразите с SARS, като докоснете повърхност, замърсена с дихателни капчици от 
заразен човек и след това докоснете очите, устата или носа си.

Норовирусът е често срещана причина за повръщане и стомашно разстройство 
всяка зима и често е наричан "стомашна болест" или "Зимно повръщане". 
Избухването на вирусни инфекции и огнища на Норовирусът са често срещани 
в институции като : детски градини, ясли и пансиони, както и на круизни 
кораби, лагери, училища и домакинства.

Групата на Норовирусът беше първоначално идентифицирана, като причина за 
избухване на огнище в началното училище в Норуолк, Охайо в началото на   
70-те години. Групата се състои от свързани вируси, които имат подобни
симптоми и епидемиология. Тази вирусна група причинява вирусен
гастроентерит предимно през зимата в умерен климат.

Clostridium difcile, известен също като C. difcile или C. diff, е бактерия, която 
може да зарази червата и да причини диария. Много болници търсят, повече 
информация за бактериите C-Diff, тъй като това може да е голям проблем, 
дори по-голям от MRSA. Инфекцията засяга най-често хора, които наскоро са 
били лекувани с антибиотици. Лесно може да се разпространи сред другите. 
заболяване от C. difile най-често засяга възрастните хора в болници и пансиони. 

Проучванията показват увеличаване броя на инфекциите от C. difcile сред хора, 
които традиционно не се считат за високо-рискови, като млади и здрави 
индивиди, които не са използвали антибиотици и не са били в здравно 
заведение.

Туберкулозата се причинява от бактерия, наречена Mycobacterium tuberculosis. 
Обикновено бактериите атакуват белите дробове, но туберкулозните бактерии 
могат да атакуват всяка част от тялото, като бъбреците, гръбначния стълб и 
мозъка. Не всички заразени с туберкулозни бактерии се разболяват. В резултат 
на това съществуват две състояния свързани с ТБ: латентна ТБ инфекция (LTBI) 
и туберкулозно заболяване. Ако не се лекува правилно, ТБ заболяване може да 
бъде фатално. Около 10% от латентните инфекции прогресират до активно 
заболяване, което ако не се лекува, убива над 50% от засегнатите. Класическите 
симптоми на активна туберкулоза са хронична кашлица с кръв, съдържаща 
слуз, висока температура, нощни изпотявания и загуба на тегло. Инфекцията на 
други органи може да причини широк спектър от симптоми.
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Черна плесен (Stachybotrys Chartarum)
Stachybotrys chartarum, известен също като черна плесен или токсична черна 

плесен, е бавно растяща зеленикаво черна плесен. Понякога се среща в почвата и 
зърното, но най-често се открива в богати на целулоза строителни материали от 

влажни или наводнени сгради. Stachybotrys chartarum може да произвежда 
няколко токсични химикали, наречени микотоксини. Тези химикали могат да 

бъдат намерени в спори и малки фрагменти от гъби, пуснати във въздуха.

Има вероятност хората да развият симптоми като кашлица, кихане, хрема, 
дразнене на очите или гърлото, особено ако човекът е развил алергия към 

тази гъбичка и Stachybotrys chartarum е обвинен за белодробна 
хемосидероза (кървене в белите дробове) в малък брой кърмачета.

Kansas State University Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Bacillus Spp.
Бактериите Bacillus spp са грам положителни, аеробни пръчки, образуващи 

спори, чиито клетки са големи пръчки и не набъбват. С изключение на малко 
видове, голямата част от тях нямат патогенен потенциал и никога не са били 

свързани с болести при хора или животни. 
Тези и други характеристики, включително биохимични характеристики,     

се използват за разграничаване и потвърждаване присъствието на Bacillus 
Cereus, въпреки че тези характеристики се споделят с Bacillus Cereus var. 

mycoides, Bacillus Thuringiensis и Bacillus Anthracis. Хранителното отравяне с 
Bacillus Cereus е общото описание, въпреки че два признати типа 

заболявания се причиняват от два различни метаболита. Смята се, че всички 
хора са податливи на хранително отравяне с Bacillus Cereus.

Kansas State University Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Легионела (Legionella)
Легионела е тънка, аеробна, плеоморфна, пръчковидна, не образуваща 

спори, грам-отрицателна бактерия от рода legionella. Legionella Pneumophila 
е основната човешка патогенна бактерия от тази група и е причинител на 

легионерската болест, известна още като легионелоза.

Бактериите легионела виреят в топла вода. Хората се заразяват с легионела, 
вдишвайки замърсени капчици вода и/или пари. Епидемиите са свързани с 
водопреносните системи, бойлери, басейни и джакузита в сгради, хотели и 

круизни кораби. По принцип хората не разпространяват болестта на 
легионери и Понтиакова треска на други хора. 

Това обаче може да е възможно при редки обстоятелства.  

Kansas State University Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Псевдомонади (Pseudomonas Sp.)
Псевдомонасните бактерии се намират широко в нашата среда, като например 

в почвата, водата и растенията. Обикновено те не причиняват инфекции при 
здрави хора. Ако инфекцията се появи при здрав човек, обикновено е лека. По-

тежки инфекции се наблюдават при хора, които вече са хоспитализирани с 
друго заболяване или състояние, или хора със слаба имунна система.

Псевдомонадите са доста често срещани патогени, участващи в инфекции, 
придобити в болнична обстановка. Инфекции могат да възникнат във всяка 

част на тялото и симптомите зависят от това коя част на тялото е заразена. За 
лечение на инфекциите се използват антибиотици, но инфекциите с 

псевдомонада могат да бъдат фатални при хора, които вече са болни.
Kansas State University Изследвано от: 

Степен на премахване: 99%+
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Ешерихия коли (Escherichia Coli)
Ешерихия коли са вид бактерии, които обикновено живеят в червата на хората и 
животните. Симптомите на чревна инфекция включват диария, коремна болка и 
треска.
По-тежките случаи могат да доведат до кървава диария, дехидратация или дори 
бъбречна недостатъчност. Хората с отслабена имунна система, бременни жени, 
малки деца и възрастни хора са изложени на повишен риск от развитие на тези 
усложнения.
Повечето чревни инфекции се причиняват от замърсена храна или вода. 
Правилното приготвяне на храна и добрата хигиена могат значително да намалят 
шансовете Ви за развитие на чревна инфекция. Повечето случаи на чревна 
инфекция с Ешерихия коли могат да бъдат лекувани у дома.

Kansas State University Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Кандидоза/Гъбички (Candida Albicans)
Candida albicans е част от естествената микрофира на микроорганизмите, които 
обикновено живеят в или върху телата ни. Може да се намери в гърлото, устата 
и влагалището. През повечето време не причинява проблеми, но е възможно да 
се случат свръхрастеж и инфекции. Видовете Candida са най-честата причина за 
гъбични инфекции на пикочните пътища (ИПП), възникващи в долните пикочни 
пътища или в някои случаи могат да се изкачат до бъбреците. Системните 
гъбични инфекции се появяват като основни причини за заболеваемост и 
смъртност при имунокомпрометирани пациенти (напр. СПИН, химиотерапия 
при рак, трансплантация на органи или костен мозък). Свързаните с болница 
инфекции при пациенти, които по-рано не са били считани за рискови (напр. 
Пациенти с интензивно отделение) са станали причина за сериозно 
безпокойство за здравето.

Kansas State University Изследвано от: 
Степен на премахване: 99%+

M
ic

ro
b

ia
l C

o
u

n
t

Hours
2 6 240

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

10

Пневмония (Streptococcus Pneumoniae)
Стрептококовата пневмония (пневмокок) е изключително човешки патоген, който 
причинява пневмококова болест и се разпространява сред другите, когато кашлят 
или кихат. Бактериите пневмококи могат да причинят инфекции в много части на 
тялото, включително бели дробове (пневмония), уши (отит), синуси (синузит), кръв 
(бактериемия), мозъчна и гръбначно-мозъчна тъкан (менингит).

Симптомите на пневмококова инфекция зависят от засегнатата част на тялото и 
могат да включват треска, кашлица, задух, болка в гърдите, схващане на врата, 
вливане, повишена чувствителност към светлина, болки в ставите, втрисане, 
болки в ушите, безсъние и раздразнител . При тежки случаи пневмококовото 
заболяване може да причини загуба на слуха, мозъчно увреждане и смърт.

Kansas State University Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Листерия (Listeria)
Листерията е сериозна инфекция, причинена от зародиша listeria monocytogenes. 
Хората обикновено се разболяват от листерия, след като ядат заразена храна. 
Болестта засяга предимно бременни жени, новородени, възрастни хора и хора с 
отслабена имунна система.

Листерията обикновено е леко заболяване за бременни жени, но причинява тежко 
заболяване на плода или новороденото бебе. Някои хора с инфекции на листерия 
- най-често възрастни (над 65 години) и хора със слаба имунна система, развиват
тежки инфекции на кръвта (причинява сепсис) или мозъка (причиняват менингит
или енцефалит). Инфекциите с листерия понякога могат да засегнат други части
на тялото, включително кости, стави и места в гърдите и корема.

Kansas State University / Steris Labs / KAG / Eco Labs Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Bacillus Globigii
Bacillus Globigii, известен също като Bacilius Subtilis, по-модерното му име. 

Центровете за контрол на заболяванията на Националните здравни 
институти изброяват Bacillus Globigii като организъм "Клас 1", което 

означава, че е безвреден и непатогенен за хората. Той може да бъде 
закупен в търговската мрежа и е използван от десетилетия в биологични 

изследвания. Bacillus Globigii има способността да образува здрава, защитна 
ендоспора, позволявайки на организма да толерира екстремни условия на 

околната среда, което го прави перфектни заместителни системи и 
процедури срещу Bacillus Anthracis. Bacillus Globigii също често се използва 

като Грам-положителен еквивалент на Ешерихия коли.  

Kansas State UniversityИзследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Мухъл/Плесен (Mold/Yeast)
Целта на този тест беше да се оцени ефективността, която  PHI клетката 
има върху бактерии, мухъл и плесен . Този тест беше извършен, като се 

използва стандартен дом от 2000 фута² (185 м2) и 
3000 фута (280 м2) симулиран дом.

Изследвано от:

Степен на
 премахване:

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 Cincinnati 
Kane Regional Hospital
Бактерии 99%
Мухъл  97- 98%
Плесен 90+%
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Стафилококи (Staphylococcus Aureus)
Staphylococcus Aureus, често наричан просто „Staph“, е бактерия, която често 

се среща по кожата и в носа на хората. Предаването от човек на човек е 
обичайната форма на разпространение и се осъществява чрез контакт със 

секрети от заразени кожни лезии, носни секрети или допир. Някои щамове са 
способни да произвеждат силно устойчив на топлина протеинов токсин, 

който причинява заболявания при хората. Някои изолати на S. aureus са 
класифицирани като устойчиви на метицилин Staphylococcus aureus (MRSA). 

Това са вид бактерии, които са устойчиви на определени антибиотици. 
Стафилококовите инфекции, включително MRSA, се срещат най-често сред 

лица в болници и здравни заведения, които имат отслабена имунна система.

Kansas State University Изследвано от:
Степен на премахване: 99%+
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Стрептококи (Streptococcus Sp.)
Стрептококовите инфекции от група А се причиняват от групата Astreptococcus.  

Бактерия отговорна за различни здравословни проблеми. Тези инфекции 
варират от лека инфекция на кожата или възпалено гърло до тежки, 

животозастрашаващи състояния като синдром на токсичен шок и некротизиращ 
фасциит, известен като Некротизиращ фасциит. Стрептокок в гърлото, заедно с 

незначителна инфекция на кожата, е най-честата форма на заболяването. 
Здравните експерти изчисляват, че повече от 10 милиона леки инфекции ( на 

гърло и кожа) се случват всяка година. В допълнение към стрептокок в гърлото 
и повърхностни кожни инфекции, стрептококовите бактерии от група А могат 

да причинят инфекции в тъканите (група клетки, обединени заедно, за да 
изпълняват една и съща функция) на определени места на тялото, включително 

белите дробове, костите, гръбначния мозък и корема.

Изследвано от:
Степен на премахване:

Kansas State University 
96%+
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Дим-Мирис и Частици (Smoke-Odours and Particulates)

Целта на този тест беше да се оцени ефективността на PHI клетката върху 
миризмите на цигарен дим и частиците.
Това изпитване беше проведено с помощта на две 500ft3 (15m3) тестови 
камери и панел за миризма от 10 души.

След това качествените оценки на панела от 10 души бяха използвани като 
средство за определяне на намаляването на миризмата.
Частиците бяха тествани с лазерен брояч на частици.

Изследвано от: C&W Engineering (Independent PE Firm)
Степен на 
премахване:

Smoke odours 70%
Smoke particulate 25%
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Миризми (Odours)

Целта на този тест беше да се оцени ефективността на PHI клетката за 
намаляване на химикалите, миризмите на домашни любимци и парфюми. 
Тестът беше извършен с помощта на две 500ft3 (15m3) тестови камери и 
панел от 10 души за оценка на производителността.

След това качествените оценки на панела от 10 души бяха използвани като 
средство за определяне на намаляването на миризмата.

Изследвано от C&W Engineering (Independent PE Firm)

Степен на 
премахване:

Cleaning chemicals 55%+
Pet odours 72%
Perfume odours 63%+
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Формалдехид (Formaldehyde)

Формалдехидът често се използва в индустриален фунгицид, гермицид и 
дезинфектант и като консервант в моргата и медицинските лаборатории.

Формалдехидът също се среща естествено в околната среда. Произвежда се в 
малки количества от повечето живи организми като част от нормалните 
метаболитни процеси.

Целта на този тест беше да се оцени ефектът, който PHI клетката има върху 
формалдехида.
Изследвано от:
Степен на  премахване:

Kansas State University в тестова камера 
Нива по ниски от 0.05 ppm за 4 часа P

P
M

Minutes
50 100 150 200 2500

0.5

1

1.5

2

2.5

Формалдехид в домовете (Formaldehyde in Homes)
Формалдехидът е безцветен, лесно запалим, силно миришещ химикал, 
който се използва в строителните материали и за производството на много 
домакински продукти.

Използва се в изделия от пресован дървен материал, като ПДЧ, шперплат 
и дървесни плоскости; лепила и лепила; перманентни преси; покрития от 
хартиени продукти; и някои изолационни материали.

Целта на този тест беше да се оцени ефектът, който PHI има върху 
формалдехида в дома.

Изследвано от:
Степен на премахване: 

FEMA in Actual Mobile Homes 
Нива по ниски от  0.04 ppm за 24 часа

P
P

M

Hours
4 8 12 16 20 240
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.045

.040
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.060

.065

.070
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Тест при Кихане (Sneeze Test)
Използвана е концепция за протокол за тестване, която включва „Машина за 

симулиране на кихане“ и тестова камера за „Кихане“. При кихането, микро 
капките могат да достигнат скорост до 160 км/ч, в зависимост от капацитетът на 

белите дробове, налягането на кихането и обемът на течността. Тези фактори 
трябва да бъдат взети предвид, за да се симулира правилно човешко кихане.  

Средно 99% намаляване на микробните вещества е постигнато с PHI при двойно 
сляп тест на 3 фута (1метър) от източника на кихане. Това не е медицински 

контролиран тест или протокол, но от практическа гледна точка той определено 
доказва унищожаване на патогените и осигурява повишено ниво на защита.

Изследвано от:

Степен на премахване:

Симулиран лабораторен тест за кихане на разстояние 
от 3ft (1метър) в 250ft (23м2) камера за био тест.
99%+ Унищожаване микробите на 3ft (1метър)

   1м
99% премахване PHI

Химически миризми /ЛОС* (VOCs)
The purpose of this test was to evaluate the effect the PHI unit has on chemical odors.

TESTED BY: GC/MS NELAP Accredited Independent Lab
REDUCTION: D-limonene 98%

Toluene 29%
Methyl Ethyl Ketone 13%

Озон (Ozone/EMF)
Устройствата за ФОТОХИДРОЙОНИЗАЦИЯ (PHI) са напълно 
тествани за озон / електромагнитна честота и са преминали 

Федералните стандарти за безопасност.
Изследвано от: FSIS Federal Safety Inspection Services

UL, ETL, TUV, CSA
ISSES / Disney

Забележка: Много домакински уреди излъчват малко озон в безопасни ниски 
нива като: флуоресцентни лампи, двигатели, компютри, копирни машини, 
хладилници, пасатори, електронни филтри, климатици, електрически 
вентилатори, микровълнови печки и др.

Ефективно покритие м2 (Effective Coverage)
В склад без прозорци е построена симулирана къща от 3000 фута² (280м2). 

Симулираната къща е построена от дървени плоскости. Къщата е без 
обзавеждане и е санирана. PHI клетката беше поставена в центъра  дома, за да 

се определи ефективната зона на покритие за една клетка 
Получени са резултати, показващи нива на AOP (Advanced Oxidization Process) 

от 0,01 - 0,02 ppm във всяка стая (резултатите варират в зависимост от 
натоварването с вируси, бактерии, органични вещества, дим и миризма).

Малко вероятно е клетката някога да се използва в напълно празна, санирана и 
необитаема стая. Този тест трябваше да демонстрира теоретично покритие. 

На практика една клетка ефективно ще покрие 2000 фута² (185м2). 

Изследвано от: RGF лаборатория, потвърдено от независими лаборатории
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*ЛОС (VOCs) - Летливи Органични Съединения



Безопасност при храните (Food Safety)
Усъвършенстваната технология на окисление чрез Фотохидройонизация 
(PHI) е одобрена от USDA и FDA през 2001 г. за използване в съоръжения 
за преработка на храни по целия свят. След одобрението оборудването 
PHI бе включено във всеки аспект в обработката на храни като:
месо, птици, риба, зърно, плодове, зеленчуци, преработени меса, както и 
готови за консумация, а също и в ресторанти.
Тестван и одобрен за безопасно унищожаване на бактерии, плесени, 
вируси и мухъл върху повърхности и въздух в хранително-вкусовите бранш.

Изследван от: USDA, FDA and FSIS.

Тест в Ледогенератор (Subway Corp. Ice Machine Test)
Целта на този тест беше да се оцени ефектът, който PHI клетката има върху 
ледогенератори, използвани в магазините Subway Sandwich.
Тестът беше проведен в реален ресторант.

Преди тест и почистване 
на видимия микробен 

растеж.

Почистен 
ледогенератор при 
започване на теста

3 месеца по-късно няма 
видим микробен растеж

Електричество (Electrical)
Всички PHI устройства са били щателно тествани за електрическа 
безопасност в дома, от консултанти и сертифицирани независими агенции. 
Резултатите бяха отлични.

Изследвано от: TUV
ETL
UL
NEI China
RGF Labs
The Japanese Government
GSA
Electrical Power Research Institute

14
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Дестратификационите вентилатори  
на Airius се монтират на височина на 
тавана, изпращайки топлия въздух 
надолу към пода в бавно движеща се 
струя. Когато този въздух достигне 
до пода, той се разпръсква на 
равномерно във всички посоки 360 ° 
настрани докато не достигне във 
вертикална повърхност/стена и след 
това се издигне обратно към тавана 
По този начин се изравняват 
температурните разлики в 
помещенията между таван и под  
с 0°C до 2°C на височина до 35м.
Това увеличава t° контрол, подобрява 
комфорта, намалява CO2 и спестява 
до 50% от Вашите разходи.

Спестете до 50% от разходите си за 
отопление и охлаждане с 
Дестратификация от Airius

Намаля разходите за отопление с 30%-50% 
Намаля разходи за охлаждане с 20%- 40%   
Намаля CO2 емисии с 20% - 50%
Бърза възвръщаемост на инвестицията  
Драстично подобряват комфорта
5 години пълна гаранция на вентилатора
Одобрени по пограми за намаляне на CO2
Одобрени по програми за ен. ефективност
Удължават живота на осветителните тела
Без подръжка
Изключително икономични от 12W/ч 
Рециркулира топлина отделена от машини, 
осветление, хора и пр. 
Намаля конденза
Удължава живота на климатичната с-ма 
Лесен и бърз монтаж - без въздуховоди
Малки, универсални и ненатрапчиви
Работят самостоятелно или в група
Съвместими със всички видове 
отоплителни и климатични с-ми

ПРЕДИМСТВА
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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. 

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.

∙ Намаля отсъствието на персонала
∙ Намаля разспространението на болести и

зарази в сгради (Sick Building Syndrome)
∙ Усъвършенствана технология на окисление
∙ Лесни за инсталация (без въздуховоди)
∙ Малки, многофункционални, мобилни у-ва
∙ Установена и доказана технология
∙ Икономически ефективно решение за

дезинфекция на сгради и помещения
∙ Боядисват се във всички цветове по RAL
∙ Не се изисква поддръжка
∙ 5г. гараанция на вентилатора и 2г. на PHI cell

Ползи

PureAir Series

∙ Непрекъсната активна 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



Потърсете ни още днес 
за индивидуално изготвен проект 
+359 899-247487
email: info@airius.bg

Ползи и Функции

PUREAIR
s e r i e s
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Дезинфекцира въздух 
и повърхности
Вградената RGF PHI Cell

не само пречиства 
възуха, но убива и до 
99% от вируси и микроби 
върху повърхностите.

Повишава комфорта
Повишава циркулацията 
на въздуха. изравнява 
температурата и намаля 
разходите за отопление и 
охлаждане, както и СО2 с 
20% до 50%

Иновативно окисление
Създава 
осъвършенствана 
агресивно-окислителна 
среда, която пречиства 
въздуха и повърхностите 
на молякулярно ниво

Тестван и Утвърден
Сертифициран от 
Университети, 
лаборатории и 
правителства. 
Правителството на Китай 
утвърди PHI технологията 
за защита от SARS* в 
обшествения транспорт, 
сгради и помщения.
*SARS - Тежък Остър Респираторен Синдром
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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 уточните спецификите на Вашата система.

Model
10

PureAir

2.5m - 4m

2m - 3.5m

8m - 10m

48m² - 72m²

230

21-22

980

318

540

0.06

IP55

-20°C - 70°C

110°C

90°C

0 - 21dB(A)

444mm

311mm

325mm

3.2 KG

370mm

380mm

380mm

6 KG

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Тегло с опаковка

Model
15

PureAir

4m - 6m

3.5m - 5.5m

9m - 11m

60m² - 90m²

230

24-25

1230

406

690

0.06

IP55

-20°C - 70°C

110°C

90°C

0 - 21dB(A)

546mm

413mm

325mm

4.1 KG

450mm

340mm

340mm

6 KG

Model
25

PureAir

6m - 8m

6m - 7m

11m - 13m

89m² - 133m²

230

40-41

1450

459

780

0.14

IP55

-20°C - 70°C

110°C

90°C

0 - 31dB(A)

546mm

413mm

325mm

4.1 KG

450mm

340mm

340mm

6 KG

Model
45

PureAir

8m - 12m

7.5m - 11m

11m - 13m

89m² - 133m²

230

52

1450

595

1010

0.19

IP44

-25°C - 70°C

135°C

125°C

0 - 35dB(A)

605mm

455mm

375mm

6.3 KG

490mm

370mm

370mm

9 KG

[ Всеки вентилатор от серията Airius PureAir разполага с най-
съвременен високоефективен двигател, всеки независимо 
тестван от BSRIA, заедно с усъвършенстваната технология 
за ФОТОХИДРОЙОНИЗАЦИЯ.

Размери и тегло

Технически данни

Серия
Височина до таван¹
Височина до Airius¹
Диаметър ¹ 
Площ¹
Volt²
Wa�s²
Обороти²
CFM²
m³/hr¹
Aмпери²

Работна темп.²
Термична защита¹
Зануляване¹
Ниво на шум²
Височина (с дръжка)
Височина
Диаметър
Тегло
Височина с опаковка
Ширина с опаковка
Дължина с опаковка



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.*

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

271.8м3

1,472.5м3

RGF PHI КЛЕТКА

5” (127мм) Клетка¹
9” (228мм) Клетка¹

25,000 часа

25,000 часа

Инсталация
19

T ’s & C’s Apply
T ’s & C’s Apply

�
�
��
�
�
�

Макс. площ на
дезинфекция м2 

ОбвивкаПриблизителен
живот на клетката

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.

Обикновено вентилаторите Airius се 
монтират в максимална близост до тавана,
насочени директно към пода. 
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.



Айриус България ЕООД

бул.Сан Стефано 3А, 
КВК Бизнес Център 

Хасково-6300, БЪЛГАРИЯ

Tel: +359 899-247487 
Tel: +359 899-AIRIUS 
Web: www.airius.bg
Email: info@airius.bg

V  3.6

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, or 
emanating from, Airius Fans Bulgaria Ltd is the Copyright property of Airius Bulgaria Ltd.

keeping you safe
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