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BEYOND GUARDIAN AIR
Aerus Beyond Guardian Air je revoluční čistička nejen
vzduchu, ale i okolních povrchů, vyvinutá v USA.
Odstraňuje škodliviny a mikroorganismy z ovzduší,
z poliček, podlah, parapetů, skříní a všech předmětů
v okolí 200 m2.

Výzkumem je prokázáno, že ničí MRSA (zlatého stafylokoka), E. Coli, plísně, nebezpečné kontaminanty a jiné.
To vše bez použití ozónu nebo chemikálií. Její předností
je špičková technologie ActivePure vyvinutá ve spolupráci s vědci z NASA. Je patentovaná, a proto s ní
žádný jiný výrobce nedisponuje.

Aerus BGA obsahuje 5 různých čistících technologií.
Jejich spojením vznikl dosud nejpropracovanější čistící
filtr na světě, který nejenže zachytí 99,97 % nečistot,
ale navíc molekuly kyslíku a vzduchu nabije tak, aby dále
odstraňovaly jiné patogeny, viry a plísně. Kromě patentované technologie ActivePure vyvinuté s vědci
z NASA jsou součástí čističky vzduchu a povrchů BGA
také:
•
•
•
•

vylepšený HEPA filtr
uhlíkový filtr
ionizace
germicidní UVC světlo

Filtr je vyroben z hydrofobních polypropylenových
plisovaných médií, které jsou vodotěsné a přirozeně tak
odolávají kontaminaci - neuvolňují žádné mikroskopiské
částice, které zachytily.

Jde o nejvýkonnější čističku vzduchu a povrchů na světě. Je vhodná nejen do domácnosti, ale i do
zdravotnických zařízení, restaurací, hotelů, sportovních prostor, tělocvičen a do škol - všude
tam, kde se denně pohybuje velké množství lidí a viry a bakterie tak mají větší pravděpodobnost
šíření mezi sebou.
Čistička vzduchu a povrchů Aerus BGA disponuje mnoha certifikacemi, mezi nimi i certifikacemi pro zařízení se sníženou spotřebou elektrické energie, EnergyStar. Je přenosná,
proto ji můžete umístit téměř kamkoliv. Funguje nepřetržitě 24 hodin denně a přesto zůstává tichá. Při běžných, každodenních činnostech ji téměř není slyšet. Aerus BGA je
vyrobena z galvanické oceli a zaručí vám tak dlouhou životnost.

VÝHODY
•

zachycuje 99,97 % částic ve velikosti 0,1 mikronu

•

zabraňuje růstu plísní, ničí bakterie, viry, houby, alergeny a mikroby, eliminuje
zápachy, odstraňuje chemikálie a kouř

•

čistí vzduch i povrchy v okolí 200 m2

•

využívá unikátní a patentovanou technologii ActivePure vyvinutou s vědci z NASA

•

je přenosná a k provozu není potřeba žádná složitá instalace

•

disponuje konstrukcí navrženou na tichý provoz 24/7,
eliminuje vibrace a jiné nepříjemné zvuky

•

vysoká užitá hodnota a dlouholetá životnost

•

je mnohem výkonnější než konkurenční čističky - dosahuje
průtok vzduchu až 410 m3 za hodinu

•

při pravidelném používání - výzkumy potvrzená
snížená nemocnost
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Aerus PURE & CLEAN obsahuje 5 různých čistících technologií. Jejich spojením vznikl dosud nejpropracovanější
PURE & CLEAN obsahuje 5 rôznych čistiacich technológií. Ich
čistící filtr na světě, který nejenže zachytí 99,97 % nečisspojením vznikol doteraz najprepracovanejší čistiaci filter
tot, ale navíc molekuly kyslíku a vzduchu nabije tak, aby
na svete, ktorý nielenže zachytí 99,7 % nečistôt, ale navyše
dále odstraňovaly jiné patogeny, viry a plísně. Kromě
molekuly kyslíka a vzduchu nabije tak, aby ďalej zneškodpatentované technologie ActivePure vyvinuté s vědci
ňovali iné patogény, vírusy a plesne. Okrem patentovanej
z NASA jsou součástí čističky vzduchu a povrchů Aerus
vesmírnej technológie ActivePure sú súčasťou čističky
PURE & CLEAN i:
AirClean aj:
•
•
•
•
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filtr filter
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uhlíkový
filtr filter
• uhlíkový
• ionizácia
ionizace
• germicídne
UVC svetlo
germicidní
UVC světlo
-

-

-

VÝHODY
•

zachycuje 99,97 % částic ve velikosti 0,1 mikronu

•

zabraňuje růstu plísní, ničí bakterie, viry, houby, alergeny a mikroby, eliminuje
zápachy, odstraňuje chemikálie a kouř

•

čistí vzduch i povrchy v okolí 100 m2

•

využívá unikátní a patentovanou technologii ActivePure vyvinutou s vědci z NASA

•

je přenosná a k provozu není potřeba žádná složitá instalace

•

disponuje konstrukcí navrženou na tichý provoz 24/7,
eliminuje vibrace a jiné nepříjemné zvuky

•

vysoká užitá hodnota a dlouholetá životnost

•

při pravidelném používání - výzkumy potvrzená
snížená nemocnost
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ZDRAVÍ NA PRVNÍM
MÍSTĚ

PRO KOHO JSOU ČISTIČKY
VZDUCHU A POVRCHŮ VHODNÉ
•

Pro osoby s citlivým zdravím a oslabenou imunitou

•

Pro osoby s alergiemi a astmatem

•
•

•

P

Denně jsme obklopeni obrovským množstvím alergenů, virů a mikrobů. Pravidelně
s nimi přicházíme do kontaktu - dotýkáme se
jich, vdechujeme je. Přestože doma udržujeme
čistotu, tyto bakterie vznikají přirozeně samy,
nebo pronikají dovnitř z vnějšího prostředí. Jsou
to pyly, prach, roztoči, zplodiny z aut, mikroby,
zvířecí srst a mnohé jiné. Pokud se tyto spouštěče
pravidelně neodstraňují, doprovázejí je mnohé negativní reakce těla. Kašel a kýchání, únava, ucpané dutiny či
bolesti hlavy. Každý organismus reaguje jinak, proto se
u mnohých objevují i alergie, nebo záněty vedlejších
nosních dutin.
Mnoho domácností začalo využívat
čističky, které větší spouštěče negativních symptomů ze vzduchu odstraňují
tak, že vzduch pročistí. Takové čističky však
nezachytí ty nejmenší částečky, a to nejvíce
škodlivé tak stále zůstávají ve vzduchu. Navíc,
prach a další alergeny se usazují na površích
a dále se tak rozšiřují dotykem. Čističky vzduchu
a povrchů Aerus Beyond Guardian Air a Aerus
PURE & CLEAN fungují na vylepšeném, důkladnějším principu. Jejich specifický způsob filtrace hned několika filtry zabezpečí nejen vyčištění vzduchu, který prošel filtrací, ale speciální
chemická reakce uvnitř nabije molekuly vzduchu tak, aby dále zneškodňovali jiné patogeny,
viry a plísně, které se nacházejí v okruhu
100-200 m2.

Technologie uvnitř čističky vzduchu a povrchů Aerus Beyond Guardian Air a Aerus
PURE & CLEAN nevyužívají ozón, ani jiné
pro tělo nebezpečné látky. Produkty jsou
speciálně navrženy tak, aby vytvářely čisté
prostředí v domácnostech. Váš organismus
tak není vystavován škodlivinám. Čističky
jsou nezávadné, vhodné nejen do domácností s dospělými, ale i dětmi, miminky či
zvířaty. Nejsou škodlivé ani pro rostliny.
Dýchání čistého vzduchu dlouhodobě zlepšuje nejen zdraví, ale i pohodu a zvyšuje
produktivitu.

SEZNAMTE SE S TECHNOLOGIÍ ACTIVEPURE
ActivePure je jedinečná technologie, která byla vyvinuta v USA, ve spolupráci s týmem odborníků z NASA. Jejich původním cílem bylo zajistit
vyčištění vzduchu na mezinárodní vesmírné stanici. Proto vědci z NASA
vyvinuli speciální metodu čištění prostředí, která neutralizuje 99,97 %
všech nebezpečných virů, bakterií a škodlivin. Tento systém jsme
zdokonalili, patentovali a začali využívat v čističkách vzduchu a povrchů Aerus Beyond Guardian Air a Aerus PURE & CLEAN. Čističky
zajišťují hygienicky čistý vzduch a povrchy v domácnostech, ve
firmách, v ordinacích lékařů, ve školách a školkách atd. Zlikvidují
více než 99,97 % virů, bakterií a nebezpečných mikrobů. Čističky
jsou rovněž velmi vhodné pro alergiky a astmatiky a garantují
vám nejlepší ochranu vzduchu.

JAK TECHNOLOGIE ACTIVEPURE
FUNGUJE?

Vlhkost a kyslík se díky speciálnímu ActivePure článku
okysličují, a tak dokážou
zneškodnit další kontaminanty ve vzduchu i na površích.

Tradiční čističky čistí pouze vzduch procházející přes filtraci, avšak nevyčistí okolí a povrchy. ActivePure nejen
perfektně vyčistí vzduch, ale udělá i něco navíc. Revoluční
technologie nazývaná fotokatalytická oxidace (PCO)
využívá kombinaci UV světla a oxidu titaničitého na
odstranění kontaminantů. Ze vzduchu využívá kyslík
a vlhkost a díky chemické reakci pod specifickou vlnovou
délkou se oba prvky okysličují a mění na silné oxidanty.
Ty fungují jako účinný nástroj na zničení bakterií, zápachu a jiných kontaminantů, které ohrožují naše zdraví patogenů, plísní, mikrobů aj. na površích v domácnosti na poličkách, v skříňkách i na podlaze. Vzniklé oxidanty
jsou zcela bezpečné pro lidi, zvířata a dokonce i pro rostliny.

INFEKČNÍ LÁTKY, KTERÉ SE BĚŽNĚ
VYSKYTUJÍ NA POVRŠÍCH
•

viry

•

steptokoky, pneumokoky
a jiné baktérie

•

plísně

BYLA TECHNOLOGIE ACTIVEPURE
PROVĚŘENA A TESTOVÁNA V LABORATOŘI?
Technologie ActivePure byla podrobena mnoha testům a laboratorním zkouškám.
Několik odborných i nezávislých výzkumů prokázalo, že čističky vzduchu a povrchů
Aerus Beyond Guardian Air a Aerus PURE & CLEAN dokáží zachytit více než 99,97 %
všech virů, bakterií, spouštěčů alergií, mikrobů, hub a plísní v prostředí.

TECHNOLOGIE ACTIVEPURE EFEKTIVNĚ NIČÍ

VIRY
MIKROBY

BAKTERIE

TĚKAVÉ ORGANICKÉ
SLOUČENINY

ALERGENY

CHEMIKÁLIE

HOUBY
PLÍSNĚ

ZÁPACHY

CERTIFIKÁTY
CERTIFIKACE TECHNOLOGIE NASA
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CERTIFIKACE ENERGY STAR
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VÝSLEDKY NEZÁVISLÝCH VÝZKUMŮ
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TESTOVÁNÍ VZORKŮ
POCHÁZEJÍCÍCH ZE ŠATEN
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Čističky vzduchu a povrchů Aerus BGA a Aerus
PURE & CLEAN byly podrobeny mnoha testováním v odborných laboratoří. Výsledky této
konkrétní studie pocházejí ze vzorku odebraného z prostorů baseballového klubu Texas
Rangers - ze šaten a tělocvičny - z 25 míst,
ke kterým dochází k nejčastějšímu
kontaktu. Šlo o vzorky z povrchů i vzduchu. Vzorky byly odborně odebrány
podle předepsaných kritérií a protokolů tak, aby se zabránilo kontaminaci během procesu jejich sběru.
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Výsledky naznačují rapidní pokles kontaminantů v prostředí. Čističky vzduchu a povrchů
Aerus BGA a Aerus PURE & CLEAN a technologie ActivePure rapidně zlepšily kvalitu vzduchu a snížily počet virů a bakterií v prostředí. Z dlouhodobého hlediska v rámci týmu zaznamenali mnoho zlepšení:
•
•
•
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Beyond Guardian Air
Elenco dei dispositivi medici
Elenco dispositivi individuati
Dati aggiornati al: 12/09/2020
DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO

TIPOLOGIA
DISPOSITIVO

Dispositivo

IDENTIFICATIVO DI
REGISTRAZIONE
BD/RD

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

ISCRITTO AL

CODICE ATTRIBUITO DAL

NOME COMMERCIALE E

REPERTORIO

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

MODELLO

1614154

N

00648

CND

SANIFICATORE DI

Z120499 - STRUMENTAZIONE PER

AMBIENTI INTERNI

MEDICINA GENERALE NON

BEYOND GUARDIAN AIR

ALTRIMENTI CLASSIFICATA

CLASSE CE

I - Classe I non
sterile e
senza funzioni di
misura

DATA PRIMA
PUBBLICAZIONE

DATA FINE
IMMISSIONE IN
COMMERCIO

RUOLO
AZIENDA

FABBRICANTE

04/10/2017

DENOMINAZIONE

OVER THE
DREAM S.R.L.

CODICE
FISCALE

PARTITA
IVA/VAT

NAZIONE

NUMBER

01914260664

IT

Pure & Clean
Elenco dei dispositivi medici
Elenco dispositivi individuati
Dati aggiornati al: 12/09/2020
DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO

TIPOLOGIA
DISPOSITIVO

IDENTIFICATIVO DI
REGISTRAZIONE
BD/RD

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

ISCRITTO AL

CODICE ATTRIBUITO DAL

NOME COMMERCIALE E

REPERTORIO

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

MODELLO

SANIFICATORE DI
Dispositivo

1953755

N

P&C

AMBIENTI INTERNI

CND

V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI
NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

PURE & CLEAN

CLASSE CE

I - Classe I non
sterile e
senza funzioni di
misura

DATA PRIMA
PUBBLICAZIONE

DATA FINE
IMMISSIONE IN
COMMERCIO

RUOLO
AZIENDA

FABBRICANTE

16/05/2020

DENOMINAZIONE

OVER THE
DREAM S.R.L.

CODICE
FISCALE

PARTITA
IVA/VAT

NAZIONE

NUMBER

01914260664

IT

Tematická oblast Zdravotnická zařízení | Archiv databáze

Beyond Guardian Air
Seznam zdravotnických pomůcek
Identifikace zařízení
Aktualizováno dne: 12/09/2020
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE / MONTOVANÉ

VÝROBCE / MONTÁŽ

TYP

ID REGISTRACE

ZAPSANÉ

KÓD PŘIDĚLENÝ

OBCHODNÍ JMÉNO

ZAŘÍZENÍ

BD/RD

V SEZNAMU

VÝROBCEM / MONTÁŽÍ

A MODEL

Přístroj

1614154

N

00648

CND

SANITÉR VZDUCHU

Z120499 - ZDRAVOTNICKÁ

VNITŘNÍ BEYOND

POMŮCKA BEZ KLASIFIKACIE

GUARDIAN AIR

TŘÍDA CE

I - Třída I
nesterilní zařízení
bez funkce
měření

DATUM
ZVEŘEJNĚNÍ

DATUM
UKONČENÍ
UVEDENÍ NA TRH

POSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI

VÝROBCE

04/10/2017

NÁZEV

OVER THE
DREAM S.R.L.

FISKÁLNÍ

DIČ

KÓD

IČ/DPH

01914260664

NÁRODNOST

IT

Pure & Clean
Seznam zdravotnických pomůcek
Identifikace zařízení
Aktualizováno dne: 12/09/2020
ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE / MONTOVANÉ

VÝROBCE / MONTÁŽ

TYP

ID REGISTRACE

ZAPSANÉ

KÓD PŘIDĚLENÝ

OBCHODNÍ JMÉNO

ZAŘÍZENÍ

BD/RD

V SEZNAMU

VÝROBCEM / MONTÁŽÍ

A MODEL

Přístroj

1953755

N

P&C

CND

SANITÉR VZDUCHU

V9099 - ZAŘÍZENÍ NEZAHRNUTÉ

VNITŘNÍ

V PŘEDCHOZÍCH TŘÍDÁCH - OSTATNÍ

PURE & CLEAN

TŘÍDA CE

I - Třída I
nesterilní zařízení
bez funkce
měření

DATUM
ZVEŘEJNĚNÍ

16/05/2020

DATUM
UKONČENÍ
UVEDENÍ NA TRH

POSTAVENÍ
SPOLEČNOSTI

VÝROBCE

NÁZEV

OVER THE
DREAM S.R.L.

FISKÁLNÍ

DIČ

KÓD

IČ/DPH

01914260664

NÁRODNOST

IT
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