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Airius har bistått tusener
av selskaper, fra SMB’er til
store børsnoterte selskaper
med å oppnå reelle
forbedringer i luftkvalitet i
tillegg til vesentlig reduksjon
av kostnader
til oppvarming.

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

Hva er Airius
PureAir PHI?
irius PureAir PHI-serien er et viftesystem som
renser og sirkulerer luft. Det er basert på det aller
siste innen PHI-celle-teknologi,
(fotohydroionisering), fra RGF Environmental, en av
verdens ledende spesialister innen rensing av luft, vann
og matvarer. På en effektiv måte nøytraliseres inntil
99% av alle skadelige bakterier, virus, mugg og annen
skadelig forurensning, som kan være en utfordring for
inneklimaet.

A

PHI-cellen sender ut «ioniserte hydroperoksider, et
rensemiddel som er naturens eget. Viftene sørger
for at virkemiddelet sirkuleres i lokalene. Så lenge
viftene er aktive vil PHI’s nøytraliserende ioniserte
hydroperoksider sørge for pågående luftrensing,
gjerne døgnet rundt.
PureAir PHI leverer alle egenskaper og fortrinn
tilhørende verdens mest etterspurte system for
smittevern, luftsirkulasjon, temperaturkontroll,
økt komfort, reduksjon av oppvarmings- og
nedkjølingskostnader samt reduksjon
av CO2-utslipp.

Hvordan virker det?
Airius PureAir-serien er basert på
patenterte PHI-celler
(fotohydroionisering) inkorporert i viften,
hvor det projiseres et bredt spektrum av
HE/UV-lys på et
katalysatormål av 4 metaller i en fuktig
atmosfære. Denne prosessen medfører en
unik oksideringsreaksjon som produserer
«friendly oxidisers” som vi kaller
“Ioniserte Hydroperoksider”.
Hydroperoksider er kjent som “Moder
jords naturlige rensemiddel”, og som gjør
at luften lukter herlig ren etter et skikkelig
tordenvær.
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PureAir PHI-serien
irius PureAir PHI renser luften og kontrollerer
smittefare, i tillegg til signiﬁkant å forberdre
luftkvaliteten innendørs. Virus, bakterier, gasser,
ﬂyktige organiske forbindelser, mugg og uønsket lukt
reduseres med inntil 99% ved å anvende PHI
Puriﬁcation Cell mens den avanserte atmosfære
-oksidasjonsteknologien samtidig sørger for innendørs
frisk, ren og luktfri luft.

A

Dette er den mest kosteffektive løsningen for sykehus,
sykehjem, legekontorer, tannklinikker, treningssentere,
barnehager og i lokaler hvor man preparerer og pakker
matvarer. Man opprettholder et rent, sunt og luktfritt
innemiljø.
I tillegg til luftrensing oppnås også effektiv
destratiﬁsering av luften. D.v.s. at varm luft oppunder
taket blandes med kald luft på gulvet og temperaturen
blir jevn over alt – akkurat som i et moderne kjøleskap
med intern vifte. Denne prosessen vil alltid medføre
reduserte strømregninger.
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Fordeler
∙ Kontinuerlig luftrensing
∙ Dreper mer enn 99% av alle bakterier og virus
∙
∙
∙
∙
∙
∙

på overﬂater
Dreper mer enn 97% av alle luftbårne virus og
bakterier
Reduserer lukt med mer enn 99%
Reduserer mugg med opp til 98%
Reduserer gasser, damp og ﬂyktige organiske
forbindelser med over 80%
Etablert og dokumentert teknologi
60 dagers returrett

∙ 78% av mikrober fra et nys drepes innenfor
en meters avstand

∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙
∙

Reduserer sykefravær
Reduserer risikoen for inneklima-syndrom
Avansert oksideringsteknologi
Enkel å installere
Små, allsidige og diskrete enheter
Kosteffektiv løsning på ﬂere områder
Krever intet vedlikehold
5 års garanti på vifte – 2 års garanti på PHIcellen

Ring Airius Norge i dag!
Motta en skreddersydd løsning for dine lokaler.

+47 471 30 100
eller email: post@airius.no

Inkluderte funksjoner
Avansert oksidering
PHI-cellen bruker en
trygg, men aggressiv
oksideringsprosess for å
bryte ned skadelige
forekomster og e�erlater
bare Oksygen og
Hydrogen. Helt trygt.

Testet og sertiﬁsert
Ser�ﬁsert av universiteter
og laboratorier i USA.
Den Kinesiske regjeringen
har godkjent RGF PHI
Technology for
SARS-besky�elsen av
hele
undergrunnssystemet og
oﬀentlige bygninger.
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Renser luft og overﬂater
Den integrerte RGF
PHI-cellen gir ikke bare
lu�båren besky�else,
men eliminerer også
over 99% av alle
bakterier og virus på
overﬂater.

Forbedret komfort
I �llegg �l å rengjøre lu�
og overﬂater, vil PureAir
også sirkulere lu�en og
balansere temperaturen
i et rom hvilket kan gi
besparelser på inn�l 50%
av energiforbruket.

PUREAIR
s e r i e n

PureAir PHI-Cell
Det integrerte RGF PHI Cell™ systemet er det siste
avansement innen Photohydroionization™ type teknologi,
som ved hjelp av avanserte oksideringsprosesser gir ren
luft og eliminerer sjenerende lukt.

I

kjernen av PureAir-viften sitter
en unik fotohydroioniseringscelle
(PHI) fra en av verdens ledende
luft-, vann- og matrensespesialister
– RFG Environmental.
PureAir PHI-cellen er en patentert,
bredspektret og særdeles effektiv UV-lampe, som fungerer via et hydrert
katalysatormål bestående av ﬁre metaller.
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UV-lys blir projisert på det hydrerte målområde, som virker som en katalysator
for en reaksjon med vanndamp. Dette resulterer i en produksjon av
hydroperoxider, superoxide ioner, passiv-negative ioner, hydroxider og
ozonide ioner.
Disse ufarlige og også naturlig forekommende ioner og oxider blir sirkulert
gjennom alle de små rommene i viften, som etterpå binder til seg bakterier og
virus. Deretter reagerer de med en avansert oxideringsprosess, som
nøytraliserer dem, slik at de blir inaktive, sikre og luktfrie. I tillegg til å
bekjempe bakterier hjelper cellene også med å nøytralisere kjemikalier som
kvikksølv, benzen, formaldehyd, kloroform og ammoniakk.

Testet og sertiﬁsert

Laboratoriene, universitetene og organisasjonene vist ovenfor er noen få av
mange som har testet og evaluert RGF PHI-teknologi.
Disse, i tillegg til alle øvrige testinstanser vist i tabellen ved siden av, har fått
sine resultater evaluert og godkjent av Unites States Government.

PHI uavhengige testresultater

Microbials

Mikrobiell reduksjon over 24 – 48 timer
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Timer
COVID19 (sars-cOv-2)
MRSA
SVINE- OG FUGLEINFLUENSA
SARS
NORWALK VIRUS
CLOSTRIDIOIDES DIFFICILE
TUBERKULOSE
LEGIONELLA
PSEUDOMONAS SP.
BACILLUS SPP.
STACHYBOTRYS CHARTARUM (SVART MUGG)
E. COLI
PNEUMOKOKKER
LISTERIA
CANDIDA ALBICANS
STREPTOKOKKER
BACILLUS GLOBIGII
STAPHYLOCOCCUS AUREUS (GULE)
MUGG
Bakterier
Muggsopp
Gjær
LUKT
Husdyrlukt
Parfyme
Vaskemidler
RØK
Røklukt
Røkpar�kler
VOC’er (ﬂyk�ge organisek forbindelser)
D-limonene
Toluene
Methyl Ethyl Ketone
KJEMISKE FORBINDELSER
Methyl Mercaptan
Butyl Acetate
Methyl Metharcyline
Hydrogensulﬁd
Carbon Disulﬁde
OZON / EMF

CORONAVIRUS

Reduksjon

Tidsperiode

Testet av

99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
99%+
96%+
99%+
99%+
99%+
97-98%+
90%+

24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
48 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
24 Timer
-

Innova�ve Bioanalysis Laboratories
Kansas State University
Kansas State University
NEI-Chinese Government
Midwest Research Ins�tute
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University, Steris Labs, KAG, Eco Labs
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
Kansas State University
California Microbiology Center, Independent Accredited
Lab - IBR, Kansas State University, University of Florida,
United Stares Air Force, R&D Labs, C&W Engineering,
University of Cincinna�, Kane Regional Hospital

72%+
63%+
55%+
70%+
25%+
98%+
29%+
13%+
100%
100%
100%
80%+
30%+
-

C&W Engineering

C&W Engineering

NELAP Accredited Independent Lab

NELAP Accredited Independent Lab

FSIS, UL, ETL, TUV, CSA, ISSES, Disney

Uavhengige tester av RGF PHI-celle-teknologien viste at 99,9% av SARS-CoV-2 (COVID19)
virus ble uskadeliggjort på overﬂater, mens resultatet i lu� var 99,5%.
Tes�ng ble igangsa� i mars 2020 i et kammer med volum 36 m3. Genuine virus av typen SARS-CoV-2 ble
anvendt – ikke surrogater eller �lsvarende virus. Det entydige resultatet viste at viruset dør ved kontakt
med PHI’s rensemiddel, derved at det ble eﬀek�vt nøytralisert innenfor kammeret i løpet av minu�er.
Det er vik�g å bemerke at resultatet ikke medfører en medisinsk påstand.

Merknad: Alle ovenfor nevnte tester ble utført på RGF Environmental Reme Halo PHI Advanced Oxidation
system med Advanced Oxidation Plasma mindre enn .02ppm. Testene ble ﬁnansiert og utført av RGF
Environmental-klienter for å sikre 3.-parts troverdighet. PHI-produkter skal ikke anses som medisinske, og
således fremsettes ikke medisinske påstander.
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Tekniske data
[

Alle Airius PureAir PHI-serie vifter er utsyrt med en høykvalitets,
pålitelig og energieffektiv motor, uavhengig testet av BSRIA, sammen
med en RGF fotohydroioniseringscelle – også av høy kvalitet.

Enheters dimensjoner og vekter
Model
10

Model
15

Model
25

Model
45

PureAir PHI

PureAir PHI

PureAir PHI

PureAir PHI

Ceiling Heights¹

2.5m - 4m

4m - 6m

6m - 8m

8m - 12m

Nozzle Heights¹

2m - 3.5m

3.5m - 5.5m

6m - 7m

7.5m - 11m

Dia. Coverage¹

8m - 10m

9m - 11m

11m - 13m

11m - 13m

48m² - 72m²

60m² - 90m²

89m² - 133m²

89m² - 133m²

Volts²

230

230

230

230

Wa�s²

21-22

24-25

40-41

52

RPM²

980

1230

1450

1450

CFM²

318

406

459

595

m³/hr¹

540

690

780

1010

AMPS²

0.06

0.06

0.14

0.19

IP Ra�ng

IP55

IP55

IP55

IP44

Opera�ng Temp²

-20°C - 70°C

-20°C - 70°C

-20°C - 70°C

-25°C - 70°C

Thermal Shut Oﬀ¹

110°C

110°C

110°C

135°C

Reset Temp¹

90°C

90°C

90°C

125°C

Noise Level²

0 - 21dB(A)

0 - 21dB(A)

0 - 31dB(A)

0 - 35dB(A)

Height (Inc Handle)

444mm

546mm

546mm

605mm

Height

311mm

413mm

413mm

455mm

Diameter

325mm

325mm

325mm

375mm

Weight

3.2 KG

4.1 KG

4.1 KG

6.3 KG

Shipping Height

370mm

450mm

450mm

490mm

Shipping Width

380mm

340mm

340mm

370mm

Shipping Length

380mm

340mm

340mm

370mm

Shipping Weight

6 KG

6 KG

6 KG

9 KG

TECH SPECS
Range

Floor Area¹
8

Data over er kalkulert ved 50Hz.
¹Motor data gitt av motor-produsent og kan endres til enhver tid.
²Lydnivå er registrert ved gulvnivå fra enheter installert ved maksimal takhøyde.
Korrekt pr. februar 2020. Hver fasilitet har unik væskedynamikk, derved bør man kontakte sin
leverandør for spesiﬁkk informasjon om eget system.

Seriens gode
garanti
Alle Airius PureAir PHI-serie vifter kommer med 5 års (ny vifte) garanti
samt 2 års garanti på selve PHI-cellen. Man returnerer ganske enkelt
den defekte enheten, som ikke har ytre skader, til Airius. Etter mottak
sendes en ny tilbake og returfrakt er betalt.
For å unngå kostnader ved
rengjøring eller ytre reparasjon må
kunden overholde returkriterier.

For ytterligere detaljer
send emailtil
post@airius.no eller ring
+47 471 30 100

Maksimalt
dekningsområde²

Es�mert
leve�d

Kapsling

5” (127mm) Cell¹

271.8m3

25,000 Timer

9” (228mm) Cell¹

1,472.5m3

25,000 Timer

UV-pære in et besky�et poly-rør,
innkapslet i en metallcelle poly.

RGF PHI-celle

1Data er gitt av celle-produsenten og kan endres til enhver tid.
²Enheter må brukes sammen med Airius sirkulasjonsvifter for å kunne oppnå maksimal effekt.
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Installasjon
Typisk er Airius vifter installert i taket med
munnstykket pekende nedover. De fungerer
best når der ikke er noe som hindrer
luftstrømmen mellom vifte og gulv.
Enheter må henges i tilhørende kroker, kabler,
og kjettinger som er beregnet til å tåle vekt
inntil 5 ganger enhetens egen vekt.

Casestudier
[

Airius PureAir`s PHI-celleteknologi blir brukt i mange forskjellige
bransjer og lokasjoner, eksempelvis sykehus, skoler, pleiehjem,
treningssenter, kontorlokaler og produksjonsvirksomheter.

Tandara Lodge Care
Tandara Lodge Community Care er et pleiehjem, som yter forskjellige former for helsepleie i
sitt lokalområde.
Deres mål var å spare energi og penger på oppvarming og avkjøling samt å rense luften. De
installerte Airius-enheter i samtlige fasiliteter, hvorav 20 stk. var fra PureAir-serien.
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I de etterfølgende 5 år etter installasjonen hadde
Tandara Lodge ikke konstatert et eneste
smitteutbrudd, hvilket er en bemerkelsesverdig
hendelse i pleie- og eldresektoren. De oppnådde
likeledes følgende resultater:
• Minimert sykdom og fravær blant de ansatte
• Reduserte omkostninger grunnet
temperaturjustering
• Ingen smitteutbrudd på 5 år
• Tusenvis av kroner spart på desinﬁsering og
rengjøring
• Minimert sykdom som følge av sesong
-bestemte sykdommer

Tarara Vingård
Tarara Vingård kontaktet Airius med hensikt å ﬁnne en løsning ift. å redusere omfanget av
mugg og VOC’er( en kombinasjon av gasser og lukter som avgis fra mange forskjellige
giftstoffer og kjemikalier som ﬁnnes i hverdagsprodukter) samt å oppnå en bedre
luftsirkulasjon og temperaturjustering i samtlige deler av den 475 hektar store vingården.
Deres primære mål var å rense luften i deres vinkjeller. Kunden var meget tilfreds med
resultatene etter installasjonen, og de kunne
melde om følgende resultater:
•
•
•
•
•

Komplett og omfattende luftsirkulasjon
Omgående forbedring av innendørs luftkvalitet
Mugg redusert med 92% på tre uker
Alle VOC’er umiddelbart eliminert på 2 uker
Markant forbedring i produktkvalitet og
reduksjon av skader grunnet luftbårne
organismer og VOC’er
• Betydelig reduksjon i omkostninger i
forbindelse med ventilasjon.

Harewood Dental
For å kunne møte utfordringene ved Covid-19 ønsket Harewood tannklinikk å ﬁnne
en løsning, slik at ansatte og pasienter kunne bli beroliget i tillegg til å oppnå
smittevern. Man hadde undersøkt andre luftrense-systemer, men disse var ikke
effektive på overﬂater. Heller ikke kunne de tilby øyeblikkelig beskyttelse mot det
som måtte komme inn i deres lokaler.
Etter å ha kontaktet Airius og installert
PureAirPHI-systemet har Harewood
vært svært fornøyd med resultatet.
• En nøye utvalgt løsning for å beskytte mot
COVID-19 i et miljø med høy risiko
• Gir både tillit, trygghet og ro til ansatte og pasienter
• Fjerner lite ønskelig lukt og gir en frisk og god
atmosfære
• Behandler både luft og overﬂater samtidig, uten at
ﬁltere (f.eks Hepa filter)er nødvendig.

Be At One - Cocktail Bars
Be At One er en populær, landsomfattende kjede av
cocktail-barer i England. Som del av kjedens
COVID-19 risikostrategi ønsket
Birmingham-avdelingen å ﬁnne et luftrense-system
som ikke bare tok livet av eksisterende
forurensninger, men også nye patogener som ble
bragt inn av kunder.
Etter å ha vurdert Airius, som kom på gratis befaring,
installerte man PureAir PHI enheter gjennomført i
lokalene. Ledelsen var meget fornøyd med
resultatene.
• Leverer 24/7 beskyttelse for både ansatte og
gjester
• Renser både luft og overﬂater
• Angriper øyeblikkelig enhver forurensning

• Eliminerer uønsket lukt
• Forbedrer luftsirkulasjonen og gir økt
komfort

Elliotts - Showroom
Elliots er en veletablert maskinleverandør, som betjener næringskunder og forbrukere fra
hovedkontoret I Cambridge. Selv om man hadde introdusert en rekke tiltak mot COVID-19
ønsket man likevel å ﬁnne en form for luftrensing som kunne gi en ekstra beskyttelse for kunder
og ansatte. Etter å ha vurdert en rekke forskjellige
løsninger fant man Airius PureAir PHI. Systemet har
ﬁrmaet vært meget godt fornøyd med.
•
•
•
•
•

Kontinuerlig pågående beskyttelse mot patogener
Øyeblikkelig beskyttelse mot nye forurensninger
Kraftig økning av kunde-tillit
Ingen farlige/utrygge ﬁltere som må byttes
Firmaet er tildelt bevisningen Chamber of
Commerce Business
• Firmaet er tildelt bevisningen Hero Award
for COVID-19 strategy
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keeping you safe
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