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ActivePure využíva technológiu pôvodne určenú iba pre vesmírne účely, ktorá mala 
byť využívaná na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Táto technológia je doteraz 
považovaná za kľúčovú metódu, ktorá chráni astronautov v NASA pred baktéri-
ami, vírusmi a inými kontaminantmi. Práve z dôvodu neustálej potreby čistenia 
vzduchu v priestoroch, kde sa astronauti zdržiavajú, je možné ActivePure technoló-
giu využívať nepretržite, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. 

Prispôsobením tejto technológie aj pre bežné domácnosti sa ActivePure stala 
najúčinnejším nástrojom na čistenie vzduchu a povrchov, aký bol doteraz ob-
javený a dostupný pre účely verejnosti. Ak je technológia bezpečná a vhodná  
pre čistenie prostredia astronautov, je vhodná aj pre bežné domácnosti. 

ActivePure je jediná technológia svojho druhu na svete, ktorá získala certifikáciu 
od Vesmírnej nadácie. Vesmírna nadácia je hlavným zástupcom v oblasti využíva-
nia vesmírnych technológií, v pokrokoch výskumu vesmíru a zvyšovania povedomia  
o ňom. Spolu s NASA Programom pre transfer vesmírnych technológií na komerčné 
využitie oceňujú najdôležitejšie vesmírne technológie, ktoré boli upravené tak, 
aby sa mohli stať komerčne využívané - súčasťou bežného života. Dôležitý fak-
tor pri hodnotení je i pozitívny dopad na životné prostredie. ActivePure je jedi- 
ná technológia čistenia povrchov a vzduchu na svete, ktorá týmto certifikátom  
disponuje. 

Sieň slávy pre vesmírne technológie (The Space Technology Hall of Fame®) zvyšuje 
povedomie verejnosti o výhodách vesmírneho výskumu a podporuje nové inovácie 
nielen od jednotlivcov, ale aj od organizácií a spoločností, ktoré do každodenného 
života efektívne adaptujú technológie pôvodne určené na výskum vesmíru. Sieň 
slávy oceňuje ako jednotlivcov – vedcov, inžinierov a iných novátorov - tak aj tech-
nológie. ActivePure je technológia, ktorá sa do siene slávny dostala. 

 
Energy Star je dôveryhodná certifikácia, ktorú dostávajú technológie a spotre-
biče, ktoré sú vysoko energeticky účinné – nielenže šetria peniaze, ale vďaka e- 
nergetickej efektívnosti aj chránia životné prostredie. Pred odovzdaním certifikátu 
prechádzajú produkty intenzívnou kontrolou. Energy Star bola pôvodne založená 
s cieľom znižovania skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, ktoré sú spôsobené 
neefektívnym využívaním energie. Certifikácia uľahčuje spotrebiteľom určiť a vy-
brať si výrobky, ktoré majú nízku energetickú i finančnú spotrebu, no zároveň sú 
stále výkonné a plne funkčné.  

Laboratorní výsledky potvrdily, že čistička vzduchu 
s technologií Aerus ActivePure zabíjí COVID-19 na površích

LABORATORNÍ VÝSLEDKY

DALLAS - (BUSINESS WIRE) Společnost Aerus, 
světový lídr v řešení na čištění povrchů a vzduchu, 
ve středu oznámila, že výsledky nezávislých testů na 
jejich produktu Hydroxyl Blaster s technologií 
ActivePure potvrzují, že zabíjí virus SARS-CoV-2 na 
površích.

Údaje z testování provedené nezávislou laboratoří 
vyhovujícím FDA (Food and Drug Administration), 
MRIGlobal, stanovili, že 99,98 % viru SARS-CoV-2 
bylo zlikvidováno za sedm hodin. SARS-CoV2 je 
virus, který způsobuje COVID-19.

Je vědecky dokázáno, že technologie ActivePure od 
společnosti Aerus, která získala ocenění, dokáže zničit 
mikroskopické patogeny a kontaminanty na površích 
a ve vzduchu a je ve více než 70 výrobcích společnosti 
Aerus včetně Aerus Medical Guardian, který je schvá-
len FDA jako zdravotnický prostředek třídy II 510 (k). 
Hydroxyl Blaster s technologií ActivePure je cenově 
dostupný, snadno přenosný čistič vzduchu typu 
"zapoj-a-čisti", který ničí vnitřní aerosolizované pato-
geny  a povrchové kontaminanty.

Kontrolované, nezávislé laboratorní studie stanovily 
účinnost technologie ActivePure v produktech Aerus 
včetně:

93% účinnosti zabití živého viru SARS-CoV-2 na 
površích za tři hodiny, ačkoliv je povrch pokryt 
ochranným biofilmem, zařízením Aerus Hydroxyl 
Blaster s technologií ActivePure

98% účinnosti zabití živého viru SARS-CoV-2 na 
površích za šest hodin, ačkoliv je povrch pokryt 
ochranným biofilmem, zařízením Aerus Hydroxyl 
Blaster s technologií ActivePure

9,999% účinnosti zabití vzdušných virů RNA 
jen za 30 minut, zařízením Aerus Medical 
Guardian s technologií ActivePure, FDA 510 
(k) zdravotnický prostředek třídy II

99,9999% účinnosti zabití vzdušných virů 
RNA za 60 minut, zařízením Aerus Medical 
Guardian s technologií ActivePure

"Protože nezávislé laboratorní studie prokázaly 
účinnost zabití viru COVID-19 v interiéru, je 
návrat do práce, školy a do života bezpečnější. 
Naše technologie pracuje v reálném čase na 
zničení 99,98 % nových virů COVID-19 po 7 
hodinách od zapnutí," uvedl Joe Urso, výkonný 
ředitel společnosti Aerus. "Výsledky účinnosti 
technologie jsou v souladu s předchozím testo-
vaným na RNA a DNA viry a potvrzují, že tech-
nologie ActivePure použitá v našich produktech 
je nejefektivnější dostupný systém na čištění 
povrchů a vzduchu. S potěšením oznamujeme 
tyto výsledky na virus COVID-19, které jsme 
dosáhli díky naší technologii ActivePure. "

ČÍM JE TECHNOLOGIE ACTIVEPURE ODLIŠNÁ

Čističky vzduchu obecně spadají do dvou kate-
gorií: aktivní nebo ty, které fungují na bázi 
zachycování částic. Jak již sám název technolo-
gie napovídá, ActivePure je dezinfekční systém 
na aktivní bázi, který umožnuje zařízením Aerus 
dezinfikovat a čistit nejen vzduch, ale také povr-
chy. 

Kontrolované nezávislé laboratorní studie potvrdily: Čistička vzduchu 
a povrchů Aerus ActivePure poskytuje 99,98% míru redukce SARS-CoV-2 na površích
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ActivePure využíva technológiu pôvodne určenú iba pre vesmírne účely, ktorá mala 
byť využívaná na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Táto technológia je doteraz 
považovaná za kľúčovú metódu, ktorá chráni astronautov v NASA pred baktéri-
ami, vírusmi a inými kontaminantmi. Práve z dôvodu neustálej potreby čistenia 
vzduchu v priestoroch, kde sa astronauti zdržiavajú, je možné ActivePure technoló-
giu využívať nepretržite, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. 

Prispôsobením tejto technológie aj pre bežné domácnosti sa ActivePure stala 
najúčinnejším nástrojom na čistenie vzduchu a povrchov, aký bol doteraz ob-
javený a dostupný pre účely verejnosti. Ak je technológia bezpečná a vhodná  
pre čistenie prostredia astronautov, je vhodná aj pre bežné domácnosti. 

ActivePure je jediná technológia svojho druhu na svete, ktorá získala certifikáciu 
od Vesmírnej nadácie. Vesmírna nadácia je hlavným zástupcom v oblasti využíva-
nia vesmírnych technológií, v pokrokoch výskumu vesmíru a zvyšovania povedomia  
o ňom. Spolu s NASA Programom pre transfer vesmírnych technológií na komerčné 
využitie oceňujú najdôležitejšie vesmírne technológie, ktoré boli upravené tak, 
aby sa mohli stať komerčne využívané - súčasťou bežného života. Dôležitý fak-
tor pri hodnotení je i pozitívny dopad na životné prostredie. ActivePure je jedi- 
ná technológia čistenia povrchov a vzduchu na svete, ktorá týmto certifikátom  
disponuje. 

Sieň slávy pre vesmírne technológie (The Space Technology Hall of Fame®) zvyšuje 
povedomie verejnosti o výhodách vesmírneho výskumu a podporuje nové inovácie 
nielen od jednotlivcov, ale aj od organizácií a spoločností, ktoré do každodenného 
života efektívne adaptujú technológie pôvodne určené na výskum vesmíru. Sieň 
slávy oceňuje ako jednotlivcov – vedcov, inžinierov a iných novátorov - tak aj tech-
nológie. ActivePure je technológia, ktorá sa do siene slávny dostala. 

 
Energy Star je dôveryhodná certifikácia, ktorú dostávajú technológie a spotre-
biče, ktoré sú vysoko energeticky účinné – nielenže šetria peniaze, ale vďaka e- 
nergetickej efektívnosti aj chránia životné prostredie. Pred odovzdaním certifikátu 
prechádzajú produkty intenzívnou kontrolou. Energy Star bola pôvodne založená 
s cieľom znižovania skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, ktoré sú spôsobené 
neefektívnym využívaním energie. Certifikácia uľahčuje spotrebiteľom určiť a vy-
brať si výrobky, ktoré majú nízku energetickú i finančnú spotrebu, no zároveň sú 
stále výkonné a plne funkčné.  

Patentovaná technologie společnosti Aerus 
využívá volné molekuly kyslíku a vody a promě-
ňuje je na silné oxidační činidlo, známé jako 
ActivePure molekuly, které se dostávají zpět ze 
zařízení do místnosti a vyplní vnitřní prostor. 
Molekuly ActivePure nepřetržitě 24 hodin 
denně vyhledávají a ničí patogeny a kontami-
nanty v místnosti.

Čističky vzduchu, které fungují na bázi zachyco-
vání částic, nepracují v reálném čase a jsou 
účinné pouze na kontaminující látky, které jsou 
zachyceny a usmrceny HEPA filtrem, uhlíkovým 
filtrem nebo UV zářením. Tyto jednotky jsou 
účinné pouze částečně, snižují množství pato-
genů ve vzduchu a na površích patogeny ničit 
nedokážou. Další zařízení, jako například bipolá-
rní ionizace, mají sporné výsledky, jak uvedlo 
CDC (Středisko pro kontrolu nemocí) a Ameri-
can Society of Heating, Refrigerating and Air 
Conditioning Engineers - ASHRAE (Společ-
nost zabývající se vnitřním prostředím, tope-
ním, klimatizací, ventilací).

TECHNOLOGIE ACTIVEPURE:

• Aktivně a nepřetržitě 24/7 dezinfikuje povrchy 
a vzduch, minimalizuje kontaminaci a opětovné 
kontaminace a křížovou kontaminaci v reálném 
čase.

• Je bezpečná pro provoz v obývaných prosto-
rách.

• Funguje bez chemikálií nebo ozónu a rozkládá 
virové kontaminanty na neškodné vedlejší 
produkty.

Aerus čeká na konečné schválení od FDA pro 
povolení Nouzového použití (EUA-Emergency 
Use Authorization) pro Aerus Hydroxyl Blaster 
s technologií ActivePure k použití při snižování 
povrchových patogenů SARS-CoV-2. Výsledky 
předložila společnost Aerus orgánům v Kanadě 
a Evropě se žádostí umístit tam toto zařízení na 
likvidaci viru SARS-CoV-2.
Společnost Aerus očekává povolení ve všech 
jurisdikcích.

Společnost Aerus také dělá nezávislé laborator-
ní testy na prokázání účinnosti technologie 
ActivePure na virus SARS-CoV-2 i ve vzduchu s 
povolením FDA.

Technologie ActivePure je k dispozici v široké 
škále přenosných a snadno instalovatelných 
produktů a prodává je omezený počet společ-
ností včetně společnosti Aerus, Aerus Enterpri-
se Solutions AES (distributoři) a Vollara.

Pro více informací o účinnosti technologie Acti-
vepure prosím klikněte na ActivePure.com/co-
vid.

O TECHNOLOGII ACTIVEPURE OD SPOLEČNOSTI 
AERUS:

Aerus je světový lídr v oblasti systémů aktivního nepřetrži-
tého čištění vzduchu a povrchů v zařízeních zdravotní 
péče, komerčních, veřejných a obytných prostorech. 
Technologie ActivePure, od začátku vyvinutá podle 
návrhů NASA, rychle, proaktivně a nepřetržitě minimali-
zuje počet nečistot na všech vnitřních površích a ve 
vzduchu. Systémy produkují speciální hydroxyly, ionty a 
ActivePure molekuly, které při kontaktu ničí znečišťující 
látky a snižují tak riziko vystavení chorobám, včetně virů 
RNA a DNA. Nezávislé vědecké údaje opakovaně ukazují, 
že patentovaná technologie ActivePure je nejvýkonnějším 
řešením v zabezpečení čistého vzduchu a povrchů z dopo-
sud objevených a redukuje více než 99 % povrchových 
mikroorganismů a nečistot přenášených vzduchem. 
Symbol ActivePure, zobrazovaný po celém světě, posky-
tuje všem, kteří vstupují do prostoru, klid a vědomí, že je 
tam nepřetržitá 24 hodinová ochrana ovzduší a povrchů.   
V roce 2020 byl Aerus Medical Guardian registrovaný         
a schválný úřadem FDA jako zdravotnický prostředek třídy 
II. V roce 2017 byla technologie ActivePure, původně 
vyvinutá pro NASA, uznána Vesmírnou nadací a uvedena 
do Síně slávy vesmírných technologií jako jediná technolo-
gie čištění vzduchu a povrchů, efektivně přizpůsobena 
uvedení na trh a zlepšit tak kvalitu života celého lidstva. 
Technologie ActivePure je navržena, zkonstruována a 
vyrobena v USA a je divizí společnosti Aerus Holdings, 
LLC. Další informace naleznete na https://www.ActivePu-
re.com/

O SPOLEČNOSTI AERUS:

Od roku 1924 se společnost Aerus Holdings LLC (dříve 
Electrolux USA) zavázala poskytovat špičkové technologie 
a bezkonkurenční služby při vytváření nejzdravějšího 
vnitřního prostředí v Severní Americe a ve více než 70 
zemích světa. Za ten čas pomohly výrobky Aerus chránit 
více než 50 milionů firem a domácností a byly oceněny ve 
Smithsonovu institutu. Do rodiny společnosti Aerus patří 
Beyond by Aerus, ActivTek, Technologie Aerus Medical 
Guardian. Aerus Medical Guardian s technologií Active-
Pure poskytuje nepřetržité aktivní čištění povrchu a 
vzduchu prostřednictvím svého jedinečného patentova-
ného článku ActivePure. Technologie ActivePure byla 
zkonstruována společností Aerus na základě původní 
technologie vyvinuté NASA. Další informace naleznete na 
https://www.BeyondByAerus.com/.

LABORATORNÍ VÝSLEDKY



 

• vylepšený HEPA  fi ltr
• uhlíkový fi ltr
• ionizace
• germicidní UVC světlo 

-

ČISTIČKA VZDUCHU A POVRCHŮ

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 stafylo-
koka), E. Coli, plísně, nebezpečné kontaminanty a jiné. 
To vše bez použití ozónu nebo chemikálií. Její předností 
je špičková technologie ActivePure vyvinutá ve spolu-
práci 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 paten-
tované technologie ActivePure vyvinuté s vědci                
z NASA jsou součástí čističky vzduchu a povrchů BGA 
také:

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 certifika-
cemi 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



• vylepšený HEPA  filtr
• uhlíkový filtr
• ionizace
• germicidní UVC světlo

PURE & CLEAN

 

-

-

Výskumom je dokázané, že ničí MRSA (zlatého stafy-
lokoka), E. Coli, plesne, nebezpečné kontaminanty
a iné. To všetko bez použitia ozónu alebo chemikálií. 
Jej tajomstvom je špičková vesmírna technológia 
ActivePure, vytvorená v spolupráci s vedcami z NASA.
Je patentovaná, a preto k nej žiaden iný výrobca nemá 
prístup. 

PURE & CLEAN obsahuje 5 rôznych čistiacich technológií. Ich
spojením vznikol doteraz najprepracovanejší čistiaci filter
na svete, ktorý nielenže zachytí 99,7 % nečistôt, ale navyše 
molekuly kyslíka a vzduchu nabije tak, aby ďalej zneškod-
ňovali iné patogény, vírusy a plesne. Okrem patentovanej 
vesmírnej technológie ActivePure sú súčasťou čističky
AirClean aj: 

• vylepšený HEPA  filter
• uhlíkový filter
• ionizácia
• germicídne UVC svetlo

-

PURE & CLEAN
PURE & CLEAN je revolučná čistička nielen vzduchu, ale 
aj okolitých povrchov, vyvinutá v USA. Odstraňuje škod-
liviny a mikroorganizmy z ovzdušia, z poličiek, podláh, 
parapetov, skríň a všetkých predmetov.

ČISTIČKA VZDUCHU A POVRCHŮ

Aerus PURE & CLEAN je revoluční čistička nejen vzdu-
chu, ale i okolních povrchů, vyvinutá v USA. Odstra-
ňuje škodliviny a mikroorganismy z ovzduší, z poliček, 
podlah, parapetů, skříní a všech předmětů.

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

Aerus PURE & CLEAN obsahuje 5 různých čistících tech-
nologií. Jejich spojením vznikl dosud nejpropracovanější 
čistící filtr na světě, který nejenže zachytí 99,97 % nečis-
tot, 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 Aerus 
PURE & CLEAN i: 

patentované technologie ActivePure vyvinuté s vědci       



• 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

VÝHODY



Vývoj technologie začal v 90. letech 
minulého století ve Wisconsinu, v part-
nerském centru NASA. Původním cílem 
vědců bylo eliminovat ethylen, bezbarvý, 
nasládlý a mimořádně hořlavý plyn, který 
vzniká z rostlin umístěných v raketoplánech. 
Výsledkem výzkumů byla čistička, která 
kromě etylénu zničila i jiné organické 
sloučeniny a neutralizovala okolní bak-
terie, viry a plísně. Využíván proces 
fotokatalytické oxidace se stal zajímavým 
nejen pro využití v NASA, ale i pro mnoho 
společností, které v něm viděli potenciál 
využití i mimo vesmír - v běžných 
domácnostech.

Tuto revoluční technologii zvanou ActivePure 
získala firma Aerus, původně známá jako 
Electrolux, výrobce vysavačů. Ta upravila 
směs použitých kovů a způsoby filtrace             
a výsledek si dala patentovat. Právě proto 
jako jediná firma na světě může říct, že 
využívá vesmírnou technologii určenou pro 
NASA.

Technologie byla podrobena mnohým 
laboratorním testům i výzkumem v terénu. 
Všechny testy prokázaly obrovské snížení 
škodlivin v prostředí již během prvních hodin.

Velkou zkouškou však byla událost v roce 
2015, kdy v Porter Ranch, Los Angeles, došlo 
k obrovskému úniku plynu. Pracovníci se ho 
neúspěšně snažili zastavit dlouhé měsíce. 
Ovzduší v lokalitě se stávalo škodlivým             
a plným toxinů. Hrozila nutnost přestěhování 
celého okresu. Firma Aerus Holdings 
představila plynárenské společnosti produkt, 
který využíval ActivePure technologii. 
Společnost Aerus objednala čističky pro 
každou domácnost zasaženou únikem plynu. 
Firma nabízela široké spektrum modelů,          
a proto bylo možné čističku nejen nainstalovat 
do stropu nebo větracího systému, ale menší 
modely byly vhodné i do automobilů, nebo 
mohly být umístěny kdekoliv v místnosti. 
Desetitisíce domácností se tak díky čističce 
vzduchu a povrchů s vylepšenou NASA 
technologií nemusely přestěhovat.

Vývoj technológie začal v 90. rokoch 
minulého storočia vo Wisconsine, v part-
nerskom centre NASA. Pôvodným cieľom 
vedcov bolo eliminovať etylén, bezfareb-
ný, sladkastý a mimoriadne horľavý plyn, 
ktorý vzniká pri rastlinách umiestnených 
v raketoplánoch. Výsledkom výskumov bola 
čistička, ktorá okrem etylénu zničila aj iné 
organické zlúčeniny a neutralizovala okolité 
baktérie, vírusy a plesne. Využívaný proces 
fotokatalytickej oxidácie sa stal zaujímavým 
nielen pre využitie v NASA, ale aj pre mno-
ho spoločností, ktoré v ňom videli potenciál 
využitia aj mimo vesmíru – v bežných domác-
nostiach. 

Túto revolučnú technológiu nazývanú 
ActivePure získala firma Aerus, pôvodne zná-
ma ako Electrolux, výrobca vysávačov. Tá up-
ravila zmes použitých kovov a spôsoby filtrácie 
a výsledok si dala patentovať. Práve preto ako 
jediná firma na svete môže povedať, že využí-
va vesmírnu technológiu určenú pre NASA. 

Technológia bola podrobená mnohým labo-
ratórnym testom i výskumom v teréne. Všetky
testy preukázali obrovské zníženie škodlivín 
v prostredí už počas prvých hodín.

Veľkou skúškou však bola udalosť v roku 
2015, kedy v Porter Ranch, Los Angeles, priš-
lo k obrovskému úniku plynu. Pracovníci sa 
ho neúspešne snažili zastaviť dlhé mesia-
ce. Ovzdušie v lokalite sa stávalo škodlivým 
a plným toxínov. Hrozila nutnosť presťahova-
nia celého okresu. Firma Aerus Holdings pred-
stavila plynárenskej spoločnosti produkt, ktorý
využíval ActivePure technológiu. Spoločnosť 
Aerus objednala čističku pre každú domác-
nosť zasiahnutú únikom plynu. Firma ponúkala 
široké spektrum modelov, a preto bolo možné 
čističku nielen nainštalovať do stropu alebo 
vetracieho systému, ale menšie modely boli 
vhodné aj do automobilov, alebo mohli byť 
umiestnené kdekoľvek v miestnosti. Desaťtisíce 
domácností sa tak vďaka čističke vzduchu 
a povrchov s vylepšenou NASA technológiou 
nemuseli presťahovať. 

HISTORIE



• Pro osoby s citlivým zdravím a oslabenou imunitou

• Pro osoby s alergiemi a astmatem

•

• P
   

•

PRO KOHO JSOU ČISTIČKY 
VZDUCHU A POVRCHŮ VHODNÉ

ZDRAVÍ NA PRVNÍM 
MÍSTĚ

Denně jsme obklopeni obrovským množ-
stvím 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 negativ-
ní 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 negativ-

ních 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, důklad-

nějším principu. Jejich specifický způsob filtra-
ce hned několika filtry zabezpečí nejen vyčiště-

ní vzduchu, který prošel filtrací, ale speciální 
chemická reakce uvnitř nabije molekuly vzdu-

chu tak, aby dále zneškodňovali jiné patogeny, 
viry a plísně, které se nacházejí  v okruhu 

100-200 m2.

Technologie uvnitř čističky vzduchu a povr-
chů 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 domác-

ností s dospělými, ale i dětmi, miminky či 
zvířaty. Nejsou škodlivé ani pro rostliny. 

Dýchání čistého vzduchu dlouhodobě zlep-
šuje nejen zdraví, ale i pohodu a zvyšuje 

produktivitu.



• viry

• steptokoky, pneumokoky
a jiné baktérie 

• plísně

SEZNAMTE SE S TECHNOLOGIÍ ACTIVEPURE

JAK TECHNOLOGIE ACTIVEPURE 
FUNGUJE?

ActivePure je jedinečná technologie, která byla vyvinuta v USA, ve spolu-
práci 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 povr-
chů  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. 

Tradiční čističky čistí pouze vzduch procházející přes filtra-
ci, 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, zápa-
chu 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 rostli-
ny.

INFEKČNÍ LÁTKY, KTERÉ SE BĚŽNĚ
VYSKYTUJÍ NA POVRŠÍCH

Vlhkost a kyslík se díky speci-
álnímu ActivePure článku 

okysličují, a tak dokážou 
zneškodnit další kontaminan-

ty ve vzduchu i na površích.

 TECHNOLOGIE ACTIVEPURE



BYLA TECHNOLOGIE ACTIVEPURE
PROVĚŘENA A TESTOVÁNA V LABORATOŘI?

TECHNOLOGIE ACTIVEPURE EFEKTIVNĚ NIČÍ

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.

VIRY
MIKROBYBAKTERIE

ZÁPACHY

HOUBY

ALERGENY

CHEMIKÁLIE

TĚKAVÉ ORGANICKÉ 
SLOUČENINY

PLÍSNĚ



 
ActivePure využíva technológiu pôvodne určenú iba pre vesmírne účely, ktorá mala 
byť využívaná na Medzinárodnej vesmírnej stanici. Táto technológia je doteraz 
považovaná za kľúčovú metódu, ktorá chráni astronautov v NASA pred baktéri-
ami, vírusmi a inými kontaminantmi. Práve z dôvodu neustálej potreby čistenia 
vzduchu v priestoroch, kde sa astronauti zdržiavajú, je možné ActivePure technoló-
giu využívať nepretržite, 24 hodín denne a 7 dní v týždni. 

Prispôsobením tejto technológie aj pre bežné domácnosti sa ActivePure stala 
najúčinnejším nástrojom na čistenie vzduchu a povrchov, aký bol doteraz ob-
javený a dostupný pre účely verejnosti. Ak je technológia bezpečná a vhodná  
pre čistenie prostredia astronautov, je vhodná aj pre bežné domácnosti. 

ActivePure je jediná technológia svojho druhu na svete, ktorá získala certifikáciu 
od Vesmírnej nadácie. Vesmírna nadácia je hlavným zástupcom v oblasti využíva-
nia vesmírnych technológií, v pokrokoch výskumu vesmíru a zvyšovania povedomia  
o ňom. Spolu s NASA Programom pre transfer vesmírnych technológií na komerčné 
využitie oceňujú najdôležitejšie vesmírne technológie, ktoré boli upravené tak, 
aby sa mohli stať komerčne využívané - súčasťou bežného života. Dôležitý fak-
tor pri hodnotení je i pozitívny dopad na životné prostredie. ActivePure je jedi- 
ná technológia čistenia povrchov a vzduchu na svete, ktorá týmto certifikátom  
disponuje. 

Sieň slávy pre vesmírne technológie (The Space Technology Hall of Fame®) zvyšuje 
povedomie verejnosti o výhodách vesmírneho výskumu a podporuje nové inovácie 
nielen od jednotlivcov, ale aj od organizácií a spoločností, ktoré do každodenného 
života efektívne adaptujú technológie pôvodne určené na výskum vesmíru. Sieň 
slávy oceňuje ako jednotlivcov – vedcov, inžinierov a iných novátorov - tak aj tech-
nológie. ActivePure je technológia, ktorá sa do siene slávny dostala. 

 
Energy Star je dôveryhodná certifikácia, ktorú dostávajú technológie a spotre-
biče, ktoré sú vysoko energeticky účinné – nielenže šetria peniaze, ale vďaka e- 
nergetickej efektívnosti aj chránia životné prostredie. Pred odovzdaním certifikátu 
prechádzajú produkty intenzívnou kontrolou. Energy Star bola pôvodne založená 
s cieľom znižovania skleníkových plynov a znečisťujúcich látok, ktoré sú spôsobené 
neefektívnym využívaním energie. Certifikácia uľahčuje spotrebiteľom určiť a vy-
brať si výrobky, ktoré majú nízku energetickú i finančnú spotrebu, no zároveň sú 
stále výkonné a plne funkčné.  

CERTIFIKACE VESMÍRNÉ NADACE

SÍŇ SLÁVY PRO VESMÍRNÉ TECHNOLOGIE

CERTIFIKACE ENERGY STAR

CERTIFIKACE TECHNOLOGIE NASA

CERTIFIKÁTY

ActivePure využívá technologii původně určenou pouze pro vesmírné účely, která 
měla být využívána na Mezinárodní vesmírné stanici. Tato technologie je dosud 
považována za klíčovou metodu, která chrání astronauty v NASA před bakteri-
emi, viry a jinými kontaminanty. Právě z důvodu neustálé potřeby čištění vzduchu 
v prostorách, kde astronauti pobývají, je možné ActivePure technologii využívat
nepřetržitě, 24 hodin denně a 7 dní v týdnu.

Přizpůsobením této technologie i pro běžné domácnosti se ActivePure stala 
nejúčinnějším nástrojem pro čištění vzduchu a povrchů, jaký byl dosud objeven    
a dostupný pro účely veřejnosti. Pokud je technologie bezpečná a vhodná pro 
čištění prostředí astronautů, je vhodná i pro běžné domácnosti.

ActivePure je jediná technologie svého druhu na světě, která získala certifikaci od 
Vesmírné nadace. Vesmírná nadace je hlavním zástupcem v oblasti využívání 
vesmírných technologií, v pokrocích výzkumu vesmíru a osvěty o něm. Spolu s 
NASA Programem pro transfer kosmických technologií pro komerční využití 
oceňují nejdůležitější vesmírné technologie, které byly upraveny tak, aby se 
mohly stát komerčně využívány - součástí běžného života. Důležitý faktor při 
hodnocení je i pozitivní dopad na životní prostředí. ActivePure je jediná technolo-
gie čištění povrchů a vzduchu na světě, která tímto certifikátem disponuje.

Síň slávy pro vesmírné technologie (The Space Technology Hall of Fame®) zvyšuje 
povědomí veřejnosti o výhodách vesmírného výzkumu a podporuje nové inovace 
nejen od jednotlivců, ale i od organizací a společností, které do každodenního 
života efektivně adaptují technologie původně určené na výzkum vesmíru. Síň 
slávy oceňuje jak jednotlivce - vědce, inženýry a jiné inovátory - tak i technologie. 
ActivePure je technologie, která se do síně slavný dostala.

Energy Star je důvěryhodná certifikace, kterou dostávají technologie a spotře-
biče, které jsou vysoce energeticky účinné - nejenže šetří peníze, ale díky energe-
tické efektivnosti i chrání životní prostředí. Před předáním certifikátu procházejí 
produkty intenzivní kontrolou. Energy Star byla původně založena s cílem snižová-
ní skleníkových plynů a znečišťujících látek, které jsou způsobeny neefektivním 
využíváním energie. Certifikace usnadňuje spotřebitelům určit a vybrat si výrobky, 
které mají nízkou energetickou i finanční spotřebu, ale zároveň jsou stále výkonné 
a plně funkční.
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Zlatý stafylokok

E. Coli

Baktéria Bacillus subtilis

MRSA (Meticilín-rezistentný zlatý stafylokok)

Streptokok

Pseudomonas

Listeria monocytogenes

Belostka obyčajná

Klasovka tmavá

Vírus vtáčej chrípky H5N8

Hepatitída typu A 

Prasacia chrípka H1N1 

Norovírus

Vedecká štúdia bola uskutočnená na Kansaskej univerzite. Jej cieľom bolo demonštro-
vať účinnosť ActivePure technológie – sledovala množstvo mikróbov na povrchoch 
po dobu 24 hodín. Štúdia preukázala podstatné zníženie všetkých spomínaných 
mikróbov - baktérií, húb i vírusov. 

PURE & CLEAN
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VÝSLEDKY NEZÁVISLÝCH VÝZKUMŮ
A LABORATORNÍCH TESTŮ

Sledované mikroby:

Bakterie Bacillus subtilis

MR

Streptokok

Kandida bělostná

Klasovka tmavá

Virus ptačí chřipky H5N8

Hepatitida typu A

Prasečí chřipka H1N1

NorovirusHodiny Hodin Hodin

Vědecká studie byla provedena na Kansaské univerzitě. Jejím cílem bylo demonstrovat
účinnost technologie ActivePure - sledovala množství mikrobů na površích po dobu
24 hodin. Studie prokázala podstatné snížení všech zmíněných mikrobů - bakterií,
hub i virů.

ČISTIČKY VZDUCHU A POVRCHŮ
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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 testo-
váním v odborných laboratoří.  Výsledky této 
konkrétní studie pocházejí ze vzorku odebra-
ného 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 vzdu-
chu. Vzorky byly odborně odebrány 
podle předepsaných kritérií a proto-
kolů tak, aby se zabránilo kontami-
naci během procesu jejich sběru.

Výsledky naznačují rapidní pokles kontaminantů v prostředí. Čističky vzduchu a povrchů 
Aerus BGA a Aerus PURE & CLEAN a technologie ActivePure rapidně zlepšily kvalitu vzdu-
chu a snížily počet virů a bakterií v prostředí. Z dlouhodobého hlediska v rámci týmu zazname-
nali mnoho zlepšení:

•
•
•

Výsledky naznačují rapidní pokles kontaminantů v prostředí. Čističky vzduchu a povrchů 
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Snížení obsahu kontaminantů bakteriofágu 
DNA viru Phi-X147 ve vzduchu

Snížení obsahu kontaminantů 
bakteriofágu RNA virů ve vzduchu

Snížení obsahu kontaminantů 
Stafylokoka (grampozitivní bakterie) 
ve vzduchu
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Snížení obsahu kontaminantů 
Erwina herbicola (gramnegativní bakterie) 
ve vzduchu
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CERTIFIKÁT ITÁLIE/EU
DLE VÝSLEDKŮ ITALSKÉ ZKUŠEBNY

Area tematica Dispositivi medici | Archivio banche dati

Elenco dei dispositivi medici

Beyond Guardian Air

Elenco dispositivi individuati

Dati aggiornati al: 12/09/2020

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO

TIPOLOGIA

DISPOSITIVO

IDENTIFICATIVO DI

REGISTRAZIONE 

BD/RD

ISCRITTO AL

REPERTORIO

CODICE ATTRIBUITO DAL

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

NOME COMMERCIALE E

MODELLO

SANIFICATORE DI 

AMBIENTI INTERNI 

BEYOND GUARDIAN AIR

OVER THE

DREAM S.R.L.

Z120499 - STRUMENTAZIONE PER 

ALTRIMENTI CLASSIFICATA

CLASSE CE

I - Classe I non 
sterile e
senza funzioni di 
misura

DATA PRIMA

PUBBLICAZIONE

DATA FINE

IMMISSIONE IN

COMMERCIO

DENOMINAZIONE
CODICE

FISCALE

PARTITA

IVA/VAT NAZIONE
RUOLO

AZIENDA

FABBRICANTE

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

Dispositivo

CND

NUMBER

1614154 N 00648 MEDICINA GENERALE NON 04/10/2017 01914260664 IT

Elenco dei dispositivi medici

Pure & Clean

Elenco dispositivi individuati

Dati aggiornati al: 12/09/2020

DISPOSITIVO MEDICO/ASSEMBLATO

TIPOLOGIA

DISPOSITIVO

IDENTIFICATIVO DI

REGISTRAZIONE 

BD/RD

ISCRITTO AL

REPERTORIO

CODICE ATTRIBUITO DAL

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

NOME COMMERCIALE E

MODELLO

SANIFICATORE DI 

AMBIENTI INTERNI 

PURE & CLEAN

OVER THE

DREAM S.R.L.

V9099 - DISPOSITIVI NON COMPRESI 

CLASSE CE

I - Classe I non
sterile e
senza funzioni di 
misura

DATA PRIMA

PUBBLICAZIONE

DATA FINE

IMMISSIONE IN

COMMERCIO

DENOMINAZIONE
CODICE

FISCALE

PARTITA

IVA/VAT NAZIONE
RUOLO

AZIENDA

FABBRICANTE

FABBRICANTE/ASSEMBLATORE

Dispositivo

CND

NUMBER

1953755 N P&C
NELLE CLASSI PRECEDENTI - ALTRI

16/05/2020 01914260664 IT

Tematická oblast Zdravotnická zařízení | Archiv databáze

Seznam zdravotnických pomůcek

Beyond Guardian Air

Identi�kace zařízení

Aktualizováno dne: 12/09/2020

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE / MONTOVANÉ

TYP

ZAŘÍZENÍ

ID REGISTRACE

BD/RD

ZAPSANÉ

V SEZNAMU

KÓD PŘIDĚLENÝ

VÝROBCEM / MONTÁŽÍ

OBCHODNÍ JMÉNO

A MODEL

SANITÉR VZDUCHU

VNITŘNÍ BEYOND

GUARDIAN AIR

OVER THE

DREAM S.R.L.

Z120499 - ZDRAVOTNICKÁ 

TŘÍDA CE

I - Třída I 
nesterilní zařízení
bez funkce
měření

DATUM

ZVEŘEJNĚNÍ

DATUM

UKONČENÍ 

UVEDENÍ NA TRH

NÁZEV
FISKÁLNÍ

KÓD

DIČ

IČ/DPH
NÁRODNOST

POSTAVENÍ

SPOLEČNOSTI

VÝROBCE

VÝROBCE / MONTÁŽ

Přístroj

CND

1614154 N 00648 POMŮCKA BEZ KLASIFIKACIE 04/10/2017 01914260664 IT

Seznam zdravotnických pomůcek

Pure & Clean

Identi�kace zařízení

Aktualizováno dne: 12/09/2020

ZDRAVOTNICKÉ PŘÍSTROJE / MONTOVANÉ

TYP

ZAŘÍZENÍ

ID REGISTRACE

BD/RD

ZAPSANÉ

V SEZNAMU

KÓD PŘIDĚLENÝ 

VÝROBCEM / MONTÁŽÍ

OBCHODNÍ JMÉNO

A MODEL

SANITÉR VZDUCHU

VNITŘNÍ

PURE & CLEAN

OVER THE

DREAM S.R.L.

V9099 - ZAŘÍZENÍ NEZAHRNUTÉ 

TŘÍDA CE

I - Třída I
nesterilní zařízení
bez funkce 
měření

DATUM

ZVEŘEJNĚNÍ

DATUM

UKONČENÍ

UVEDENÍ NA TRH

NÁZEV
FISKÁLNÍ

KÓD

DIČ

IČ/DPH
NÁRODNOST

POSTAVENÍ

SPOLEČNOSTI

VÝROBCE

VÝROBCE / MONTÁŽ

Přístroj

CND

1953755 N P&C V PŘEDCHOZÍCH TŘÍDÁCH - OSTATNÍ 16/05/2020 01914260664 IT
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