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Wysokowydajny oczyszczacz 
powietrza z technologią plazmową 
do bezpiecznego użytkowania w 
pomieszczeniach.
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1 Źródło: WHO European Report 2013, US Environmental 
Protection Agency
2 Źródło: EPA, Uniwersytet w Arhus, CBST

Dzięki powietrzu nasza planeta jest wyjątkowa. Powietrze to niezbędny życiodajny eliksir dla człowieka 
i wszystkich żywych stworzeń. Czyste powietrze sprawia, że możemy cieszyć się wysoką jakością życia  
zarówno w domu, podróży, pracy, jak i w czasie wolnym.

Zazwyczaj dyskusja o jakości powietrza skupia się na jakości powietrza na zewnątrz budynków, natomiast 
rzadziej porusza się aspekt jakości powietrza w pomieszczeniach. Warto zauważyć, że przeciętny Europej-
czyk spędza 90 procent czasu w pomieszczeniach zamkniętych1. Czy wiedzą Państwo, że powietrze w 
pomieszczeniach może być nawet pięciokrotnie bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz2?

CZYSTE POWIETRZE JAKO 
ŻYCIODAJNY ELIKSIR

ZMIANA PODEJŚCIA W 
CZASACH PANDEMII 
KORONAWIRUSA
Wybuch pandemii koronawirusa SARS-CoV-2, a także regularnie 
prowadzone badania naukowe na temat dróg przenoszenia się tego 
wirusa, sprawiły, że zagadnienie czystego powietrza w pomieszczeniach 
zamkniętych stało się szczególnie istotne. Pierwotnie zakładano, że do 
zakażenia Covid-19 dochodzi analogiczne jak w przypadku konwenc-
jonalnych zakażeń grypą: poprzez bezpośrednie wdychanie kropelek 
powstających podczas kichania, kaszlu osoby zakażonej. W trakcie 
epidemii okazało się, że równie skuteczną drogą transmisji koronawi-
rusa są unoszące się w powietrzu aerozole małocząsteczkowe. Wirusy 
rozprzestrzeniają się wraz z nimi przez dłuższy czas w powietrzu w 
pomieszczeniach i mogą prowadzić do zakażeń.

Niski dopływ świeżego powietrza do pomieszczenia podnosi ryzyko 
przedostania się patogenów do dróg oddechowych osób, które się w 
nim znajdują. W szczególności, jeżeli w pomieszczeniu przebywa wiele 
osób naraz. Wraz z ciągle wydychanym powietrzem wzrasta stężenie 
bakterii i wirusów, które krążą w powietrzu w danym pomieszczeniu. 
Większe stężenie patogenów oznacza wyższe ryzyko ich przedosta-
nia się do dróg oddechowych, a w konsekwencji wywołania infekcji.
Krążenie wirusów i zarazków w powietrzu w pomieszczeniu oznacza 
również ich osiadanie na powierzchniach przedmiotów

Jak na bieżąco przeciwdziałać wirusom, bakteriom i innym patoge-
nom w pomieszczeniach? Należy zapewnić stały dostęp czystego, 
powietrza, oczyszczanego w systemie ciągłym, w obecności ludzi. 
Wietrzenie pomieszczeń jest również wskazane, ale jest to metoda 
niewystarczająca .
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Podczas dezynfekcji powietrze w pomieszczeniu zasysane 
jest przez wentylator do urządzenia wykorzystującego plazmę 
niskotemperaturową. Następnie strumień powietrza przepływa z 
dokładnie określoną prędkością przez specjalne pole plazmowe. W 
polu plazmy powietrze jest bombardowane cząsteczkami o działaniu 
antybakteryjnym i jednocześnie dezaktywowane są pirogeny.
Następuje:
• niszczenie zarazków
• dezaktywacja wirusów,
• eliminacja alergizującego działania pyłków
• neutralizacja zapachów.

Skuteczne oczyszczanie powietrza oprócz naturalnej jego wymiany, możliwie jest 
poprzez mycie lub dezynfekcję. Dezynfekcja powietrza może być 
zagwarantowana dzięki wysoce skutecznej plazmie niskotemperaturowej.

AERNOVIR - 3 TECHNOLOGIE 
W 1 URZĄDZENIU
Urządzenia AernoviR kompleksowo oczyszczają powietrze, w trzech 
następujących po sobie fazach . W pierwszej fazie, wysokowydaj-
ne filtry HEPA lub F6 filtrują zasysane powietrze z ciał stałych, 
mikro-cząsteczek smarów i tłuszczów. Następnie, powietrze jest 
dezynfekowane wewnątrz urządzenia za pomocą plazmy niskotem-
peraturowej, tzn. niszczone są zarazki, a wirusy ulegają dezaktywacji. 
W trzeciej ostatniej fazie, filtr z węglem aktywnym zatrzymuje 
nieutlenione cząsteczki i zamienia ozon w tlen. Profesjonalne 
oczyszczacze powietrza AernoviR opracowano zgodnie ze ścisłymi 
normami dyrektywy dotyczącej wyrobów medycznych. Normy te 
służą do wdrożenia najwyższych standardów jakości i mają na celu 
zapobieganie chorobom.

DEZYNFEKCJA POWIETRZA ZA 
POMOCĄ TECHNOLOGII PLAZMY 
NISKOTEMPERATUROWEJ
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SERIA 
PRODUKTÓW 
AERNOVIR
Seria produktów AernoviR składa się obecnie z czterech różnych urządzeń 
oczyszczających powietrze. Decydujące znaczenie dla wydajności dezynfekcji powietrza 
za pomocą plazmy niskotemperaturowej mają następujące czynniki:

1. ilość wygenerowanej plazmy,
2. dokładne dozowanie ilości zasysanego powietrza do wydajności pola  

plazmowego,
3. prędkość przepływu, powietrza przez pole plazmowe.

Wszystkie urządzenia AernoviR są sklasyfikowane jako wyroby medyczne klasy I  
zgodnie z dyrektywą 93/42 EWG. W zależności od obszaru zastosowania i wielkości  
pomieszczenia, proponujemy następujące modele oczyszczaczy AernoviR.

AERNOVIR PREMIUM AERNOVIR MOBILEAERNOVIR BASIC 
PLUS 

AERNOVIR BASIC

• Wydajność oczyszczania: 500 m3/godz.
• Do 200 metrów kwadratowych na jedno urządzenie (przy 

wysokości sufitu 2,50 m)
• Wymiary: wys. 78,9 cm x głęb. 30,4 cm x szer. 27,8 cm
• Obudowa ze stali nierdzewnej
• Pilot zdalnego sterowania w zestawie
• Dostępne kolory: czarny    biały    srebrny 

• Wydajność oczyszczania : 115 m3/godz
• Do 46 metrów kwadratowych na jedno urządzenie (przy 

wysokości sufitu 2,50 m)
• Wymiary : wys. 16,2 cm x gł. 62 cm x szer. 16,2 cm
• Dostępne kolory: czarny    

• Wydajność oczyszczania : 320 m3/godz.
• Do 128 metrów kwadratowych na jedno urządzenie (przy 

wysokości sufitu 2,50 m)
• Wymiary: wys. 17,8 cm x głęb. 67 cm x szer. 19,4 cm
• Dostępne kolory: czarny    biały  

• Wydajność oczyszczania: 115 m3/godz
• Do 46 metrów kwadratowych na urządzenie (przy wysokości 

sufitu 2,50 m)
• Wymiary: wys. 17,8 cm x głęb. 67 cm x szer. 19,4 cm
• Dostępne kolory: czarny    biały    srebrny 

• Bezpieczną i niezawodną dezynfekcję 
powietrza o skuteczności potwierdzonej 
testami

• Możliwość ciągłości pracy przez cały 
dzień, w obecności ludzi

• Ochronę przed zarazkami, wirusami, 
alergenami i patogenami

• Redukcję zanieczyszczenia powietrza i 
powierzchni

• Kompaktową budowę urządzeń 
i mobilność - wystarczy włączyć 
urządzenie do gniazda elektrycznego

• Niskie koszty eksploatacji

• Elastyczność działania dostosowaną do 
potrzeb użytkownika

• Stanowi ważny element ogólnego planu 
higieny i profilaktyki zdrowotnej

AernoviR oferuje:
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AERNOVIR −
OBSZARY 
ZASTOSOWANIA

RECEPCJA I POCZEKALNIA
W przychodniach lekarskich, gdzie w poczekalniach przebywa wielu 
pacjentów, ryzyko zakażenia jest podwyższone. Dlatego ważne jest 
zapewnienie w tego typu placówkach, czystego, zdezynfekowanego 
powietrza. Ma to na celu ochronę przede wszystkim seniorów, którzy 
stanowią grupę ryzyka ze względu na osłabiony układ odpornościowy, 
oraz personelu.

SALE CHORYCH / GABINETY 
LEKARSKIE
Wszędzie tam, gdzie dochodzi do kontaktu między pacjentami, 
personelem medyczynym oraz odwiedzającymi, ryzyko przenoszenia 
patogenów przez aerozole w powietrzu jest bardzo wysokie.  
Oczyszczacz powietrza AernoviR ogranicza ryzyko 
rozprzestrzeniania się wirusów, a w efekcie - infekcji.

DOMY SPOKOJNEJ STAROŚCI I 
DOMY OPIEKI
Mieszkają tu głównie osoby starsze, podatne na choroby. Zapale-
nie płuc i zakażenia dolnych dróg oddechowych są nadal główną 
przyczyną zgonów w domach opieki. Przy czym 20 procent zakażeń 
jest spowodowane obecnością zarazków w powietrzu.
Ogniska chorobowe w domach opieki są groźnie nie tylko dla re-
zydentów, ale także dla personelu i gości. Profesjonalne urządzenia 
do oczyszczania powietrza AernoviR znacznie ograniczają ryzyko 
infekcji i rozprzestrzeniania się wirusów.

KLUBY FITNESS I GABINETY 
FIZJOTERAPII
Wszędzie tam, gdzie wiele osób ćwiczy jednocześnie, istnieje ryzyko 
zakażenia się patogenami unoszącymi się w powietrzu, ale także 
osiadającymi na urządzeniach treningowych i powierzchniach. Inten-
sywne oddychanie podczas wysiłku powoduje rozprzestrzenianie się 
wirusów, zarazków i bakterii na całej powierzchni treningowej. Bada-
nia naukowe dowodzą, że koronawirus Sars-CoV-2 może przetrwać 
kilka godzin w postaci cząsteczek w powietrzu.
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PRZEDSZKOLA I SZKOŁY
Opieka nad dziećmi i prowadzenie lekcji wiążą się z bliskim kontak-
tem. Niewidoczne gołym okiem wirusy i bakterie stanowią potenc-
jalne zagrożenie w przedszkolach i szkołach. Patogeny uwalniane 
podczas oddychania i mówienia unoszą się w powietrzu przez kilka 
godzin i stanowią zagrożenie dla zdrowia dzieci, a także personelu 
dydaktycznego.

BARY, KLUBY I DYSKOTEKI
Kluby i dyskoteki , branża rozrywkowa, to jedna z branż najciężej 
dotkniętych skutkami epidemii koronawirusa. Tam, gdzie goście i 
personel są w bliskim kontakcie, a podczas tańca i śpiewania uwalnia-
ne są patogeny niezbędne jest stałe oczyszczanie powietrza.

SUPERMARKETY, SKLEPY, 
APTEKI
Ryzyko zakażenia w sklepach i supermarketach wynikające z dużej 
liczby osób przebywających w nich w jednym czasie, co sprawia, 
że należy w nich rygorystycznie przestrzegać reżimu sanitarnego. 
Oprócz masek ochronnych i utrzymania dystansu społecznego, 
profesjonalne oczyszczanie powietrza zapewni ochronę klientom i 
pracownikom.

AUTOKARY, POCIĄGI I 
SAMOLOTY
W środkach transportu, w których zazwyczaj podróżni siedzą blisko 
siebie przez wiele godzin, noszenie masek ochronnych zabezpiecza 
w niewielkim stopniu przed chorobami. Dezynfekcja powietrza, 
eliminacja wirusów, bakterii i zarazków za pomocą profesjonalnego 
systemu do oczyszczania powietrza, oznacza dodatkową ochronę dla 
podróżnych i personelu.

KANTYNY I RESTAURACJE
AernoviR nie tylko dezaktywuje patogeny z powietrza. Urządzenia 
odfiltrowują i usuwają cząsteczki tłuszczu, nieprzyjemne zapachy, 
opary i dym. To zapewnia komfort pracy personelowi oraz zwiększa 
komfort przebywania w tych miejscach gościom.

BIURA 
WIELKOPOWIERZCHNIOWE
W pomieszczeniach, w których przebywa jednocześnie dużo pracow-
ników, zachodzi ryzyko rozprzestrzeniania się patogenów w powie-
trzu w formie aerozoli. Nawet wymiana powietrza poprzez regularne 
wietrzenie tylko w ograniczonym stopniu oczyszcza powietrze. 
Ponadto powietrze w pomieszczeniach biurowych zanieczyszczone 
jest m.in. przez pyły wydzielane przez tonery drukarek biurowych. 
Te bardzo drobne cząsteczki są szkodliwe dla oczu, skóry i dróg 
oddechowych.

HOTELE I OBIEKTY 
KONFERENCYJNE
Utrzymanie reżimu sanitarnego w hotelach i obiektach konferen-
cyjnych od czasu pandemii koronawirusa, to ogromne wyzwanie. 
Skuteczna dezynfekcja powietrza, na przykład w: restauracjach, 
gdzie serwuje się śniadania, salach konferencyjnych, strefach SPA,
nie tylko zmniejsza ryzyko infekcji spowodowanych przez aerozole 
w powietrzu. Zapewnia także poczucie komfortu i bezpieczeństwa 
wśród pracowników i gości hotelowych.

ZAKŁADY PRODUKCYJNE
W strefach produkcyjnych pracownicy często przebywają blisko 
siebie. Oprócz zagrożenia dla zdrowia, jakie stanowi np. koronawi-
rus, wstrzymanie lub przerwanie produkcji może sparaliżować całe 
łańcuchy dostaw i postawić przedsiębiorstwa w trudnej sytuacji, 
prowadząc nawet do bankructwa.



1514

AernoviR
A I R  I S  H E A L T H

WYRÓB MEDYCZNY 
klasy I zgodnie z 

93/42 EWG

Molekuły zapachu, 
grzyby, wirusy, bak-

terie, zarazki

Filtr wstępny Plazma Utlenianie Węgiel 
aktywny

Zdezynfekowane 
powietrze

O2

H2O
CO2

NISZCZENIE ZARODKÓW I DEZAKTYWACJA WIRUSÓW

AernoviR jest wyrobem medycznym, klasy I. Co 
to znaczy?

Wyrób medyczy ma za zadanie zapobiegać chorobom.

W związku z tym zaklasyfiowanie produktu jako wyrobu medy-
cznego klasy I oznacza, że produkt opracowano i wyprodukowano 
zgodnie z najwyższymi normami jakości. 

Wszystkie etapy rozwoju produktu, a także późniejszy procesy 
testowania i produkcji muszą być odpowiednio przeprowadzone 
i udokumentowane. Producent jest odpowiedzialny w 100% za 
wdrożenie i przestrzeganie tych punktów. Norma ISO 13485 z 
2016 r. oraz załącznik nr. 2 i zastosowanie produktu uwierzytelniają 
spełnienie wszystkich niezbędnych kryteriów.

Na czym polega jakość pola plazmowego w oczy-
szczaczach AernoviR?
Konstrukcja filtra i jakość plazmy może być różna, a tym samym 
koncepcja oczyszczania . Zależy to od jakości zastosowanych syste-
mów filtrujących, oraz od parametrów jakościowych i ilościowych 
pola plazmowego.

Objętość przepływu (objętość powietrza), prędkość przepływu, 
długość pola plazmy i tym samym intensywność działania plazmy 
muszą być precyzyjnie dopasowane w celu uzyskania optymalnej 
wydajności. Koncepcja produktów AernoviR opiera się na ścisłych 
wytycznych niemieckiej ustawy o wyrobach medycznych. Służą 
jako ramy dla wdrażenia najwyższych standardów jakości.

CZĘSTO ZADAWANE 
PYTANIA

Czy filtry są dołączone do produktu?
Dostarczony system AernoviR jest gotowy do użytkowania. Oznacza 
to, że wszystkie filtry są dołączone i już zainstalowane.

Jaka jest żywotność filtrów?
AernoviR zawiera różne systemy filtrów, które muszą być wy-
mieniane w zalecanym przez producenta okresie. Filtr HEPA dla 
urządzenia AernoviR Premium i filtr F6 dla pozostałych urządzeń 
mogą być wymienione niezależnie w ciągu kilku minut, zgodnie z 
instrukcją. Proszę upewnić się, że są sprawdzone i/lub zmienione 
zgodnie z naszymi zaleceniami.

Filtr HEPA do urządzenia AernoviR Premium: wymiana po ok. 
6 miesiącach
Filtr z węglem aktywnym: po ok. 5 latach - po kontroli wzrokowej
Filtr F6: po ok. 1 roku - po kontroli wzrokowej

Jak wygląda instalacja AernoviR?
AernoviR Premium stawia się na podłodze. Kabel zasilający z 
wtyczką z zestykiem uziemiającym należy włożyć do gniazda w 
instalacji budynku.

Mniejsze urządzenia, jak AernoviR Basic, Design, Design i Mobile 
posiadają cztery punkty mocowania (i). Urządzenia można mocować 
bezpośrednio do sufitu lub ściany za pomocą kołków, w dowolnej 
pozycji.

Kolejnym sposobem montażu jest zawieszenie kabli lub łańcuchów, 
np. w sufitach podwieszanych i umieszczenie na nich urządzeń. Po 
zakończeniu montażu, urządzenie podłącza się do sieci elektrycznej.
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AernoviR to produkt marki schwa-medico GmbH

Export Department
Wetzlarer Str. 41-43
D-35630 Ehringshausen
06443-8333-113

service@aernovir.com
www.aernovir.com

TOP-GYM
www.top-gym.pl
Maciej Wolny  m.wolny@top-gym.pl
+48 668 018 040
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