
 

ŠEST DŮVODŮ PRO AIRJET 500

NĚKOLIK FILTRŮ
AirJet 500 má soubor několika efektivních filtrů jako HEPA filtr, filtr 
s aktivním uhlím a fotokatalyzátorový filtr. Ze vzduchu je efektivně 
odfiltrováno více než 80 škodlivých látek.

EFEKTIVNÍ STERILIZACE
15W vysoce výkonné UV světlo může během 1 hodiny usmrtit 95 
% baktérií a virů ve vnitřním prostoru místnosti o velikosti 30 metrů 
čtverečních.

GENERÁTOR NEGATIVNÍCH IONTŮ
Negativní ionty kyslíku a negativní ionty obnášejí až 10 milionů 
iontů/cm³. Činí vzduch svěžím a příjemným.

RYCHLOST ČIŠTĚNÍ
Vzduchový filtr Airjet 500 produkuje za minutu až 8,5 krychlových 
metrů čistého vzduchu.  V módu „Ultra High Speed“ lze během 30
minut vyčistit vzduch v místnosti o ploše 42 čtverečních metrů s 
různým zápachem, kouřem, prachem a plyny obsahujícími VOC, s 
různými druhy baktérií a virů a jinými škodlivými látkami ve vzduchu.

KLIDNÝ PROVOZ
Když běží zařízení s nízkou rychlostí, je hlasitost nejvýše 26 dB. To je 
tak hlasité, jako kdyby někdo šeptal.

INTELIGENTNÍ KONTROLA VZDUCHU
Na LCD obrazovce je kvalita vzduchu ve vnitřních prostorách vidi-
telná na první pohled.  Smart senzor automaticky přizpůsobí rychlost 
kvalitě vzduchu.

FILTRY U AIRJET 500

První vzduchový filtr odstraní větší částice jako prach a vlasy.

HEPA (VYSOCE EFEKTIVNÍ ČÁSTICOVÝ FILTR)
Velkoplošný, velmi dobrý filtrační výkon
Výkon a povrch jsou úměrné síťovému filtru. HEPA filtr čističky vzdu-
chu AirJet 500 je několikrát skládaný.  Poměr ploch je tím asi 15-krát 
zvýšen a filtrační účinek je proto velmi dobrý.

V jednom jediném HEPA filtru u AirJet 500 je  netto míra filtrace da-
leko vyšší než u všeobecných HAPA filtrů! Filtr má odlučovací stupeň 
až 99,97 %.

FILTR S AKTIVNÍM UHLÍM
Jedinečná struktura, efektivní absorpce zápachu:
rozděleno v zrnitém aktivním uhlí, aktivním uhlí, aktivním uhlí v 
práškové formě a vláknech aktivního uhlí.

Charakteristickými vlastnostmi molekulárního prosévacího mate-
riálu jsou dobré adsorpční vlastnosti a velký povrch, především pro 
malé molekulární částice jako čpavek, formaldehyd atd., které mají 
dobrou adsorpční kapacitu.

MODIFIKOVANÝ ADSORPČNÍ MATERIÁL
Oproti průmyslovému čištění mají civilní čističky vzduchu velmi jed-
noduchý výběr aktivního uhlí proti znečištění formaldehydem, TVOC, 
čpavkem, benzenem a plynem.

Zápachový filtr s aktivním uhlím má velkou adsorpční oblast. Pod-
le výzkumu má hmotnost jednoho gramu adsorpce aktivním uhlím 

JEMNÝ PRACH JAKO PŮVODCE NEMOCÍ

Průměrně stráví člověk 90 % času v uzavřených prostorách. 65 
% času samého pouze doma. Více než 70 % obyvatelstva pracu-
je v administrativě v kancelářích, pročež je ochrana zdraví před 
jemným prachem PM2.5 stále důležitější. Problémem přitom je, 
že lidé jsou v klimatu uzavřených prostor náchylnější jemnému 
prachu PM2.5. Hlavní zdroje prachu ve venkovních prostorách 
jsou známy: kouř a zplodiny.

Dalším zdrojem znečištění vzduchu ve vnitřních prostorách 
je, že při otevírání oken se může jemný prach z venku dostat 
dovnitř a také se uvnitř usazuje.

Již v letech 1970 začaly státy Německo, Velká Británie, Fran-
cie, Spojené státy, Japonsko a jiné země zkoumat nebezpečí 
znečištění vzduchu ve vnitřních prostorách a jeho účinky na 
lidské zdraví. Tyto státy objevily ve vzduchu v místnosti více než 
500 druhů jedovatých a nebezpečných látek a více než 20
druhů bylo zařazeno jako rakovinotvorné látky.

WHO informuje, že 70 % nemocí u lidí je způsobeno špatným 
vzduchem v místnosti.  30 % lidí, kteří žijí v bytech a novostav-
bách, má trpět syndromem Sick Building Syndrom (SBS), tedy 
bolestí hlavy, omámeností a únavou.

Protože lidé stráví průměrně 90 % času ve vnitřních prostorách, 
je v moderních městech znečištění vzduchu v místnostech 
mnohonásobně vyšší než venku. Proto je kvalita vzduchu v 
místnosti z pohledu lidského zdraví stále důležitější.
 

CO JE JEMNÝ PRACH PM2.5?

Atmosférický jemný prach PM2.5 má průměr částic méně než 
2,5 mikronu. Jeho průměr je 1/20 menší než průměr lidského 
vlasu. Přestože složení jemného prachu úrovně PM2.5 má pou-
ze málo součástí v zemské atmosféře, mají tyto částice velký 
účinek na kvalitu vzduchu. Když se porovnají atmosférické 
částice s částicemi jemného prachu PM2.5, je nápadné, že veli-
kost částic u PM2.5 je menší, má větší obohacení jedovatými a 
nebezpečnými látkami a doba prodlevy v atmosféře je delší. Tím 
má jemný prach PM2.5 větší vliv na lidské zdraví a na kvalitu at-
mosférického okolního prostředí. V únoru 2012 byly odsouhla-
seny nově přepracované „Imisní mezní hodnoty“, aby se zvýšila 
kontrola PM2.5.

NEBEZPEČÍ PM2.5
WHO poukázala v roce 2005 ve svém vydání „Air Quality Guide-
lines“ (směrnice kvality vzduchu) na následující: Při průměrné 
roční koncentraci PM2.5  35 mikrogramů na metr krychlový 
vzrůstá nebezpečí smrti osoby asi o 15 % oproti případu u 10 
mikrogramů na metr krychlový. Zpráva United Nations Envi-
ronment Programme uvádí, že při zvýšené koncentraci 20 mg 
PM2.5 na metr krychlový, by bylo asi 34 milionů smrtelných 
případů za rok v Číně a Indii.

ZAVEDENÍ PLÁNU ZACHOVÁNÍ ČISTÉHO 
VZDUCHU, ABY SE ZMENŠILO VYSOKÉ 
ZATÍŽENÍ JEMNÝM PRACHEM V BERLÍNĚ 
V Berlíně byl v letech 2005 - 2010 odsouhlasen plán zachování 
čistého vzduchu a akční plán, aby bylo možno posoudit potřebu 
dodatečných opatření ke snížení emisí škodlivých látek. Výs-
ledek odhadu ukázal, že implementovaná opatření nejsou 
dostatečná, aby se zachovaly mezní hodnoty pro jemný prach 
do 2005.

Bylo třeba zavést dodatečná opatření jako zavedení zóny 
životního prostředí. To také vedlo v letech 2008 - 2010 ke snížení 
zplodin se sazemi a oxidy dusíku. Protože se v Berlíně dále 
vyskytuje překročení mezních hodnot ve vzduchu u jemného 
prachu a oxidů dusíku, musí být doplněn dosavadní plán zacho-
vání čistého vzduchu.

Plán zachování čistého vzduchu období 2011 - 2017 obsahuje 
ještě na doplnění opatření k dalšímu zlepšení kvality vzduchu a 
snížení míry překročení mezních hodnot co možná nejvíce.

OBLASTI POUŽITÍ AIRJET 500

Dobrá kvalita vzduchu je zaručena, když jsou filtry pravidelně 
vyměňovány. Jinak se mohou filtry ucpat a vzduch již dále 
nečisti od nemoci vyvolávajících škodlivých látek jako jemný 
prach, viry a baktérie.   Dobré filtrace vzduchu se dosáhne, když 
se na filtru nebo okolo vzduchového filtru AirJet 500 nenachá-
zejí žádné předměty, které by mohly blokovat přívod a odvod 
vzduchu.   

Oblasti použití vzduchového filtru AirJet 500 jsou přehledné a 
filtr pracuje velmi efektivně. Je jedno, zda instalujete vzducho-
vý filtr doma nebo v kanceláři. Neměl by být pouze instalován 
v místnostech se silnými výkyvy teploty jako např. v kuchyni 
nebo v koupelně, protože to může vést ke kondenzaci uvnitř 
přístroje.

Na základě velmi dobré filtrace vzduchu lze vzduchový filtr Air-
jet 500 bez problémů instalovat v čekárnách praktických lékařů, 
protože viry a baktérie jsou ze vzduchu efektivně odstraňovány. 
Nebezpečí vzájemné nákazy lidí je tak silně sníženo.

Kromě toho se doporučuje, čističku vzduchu AirJet 500 ins-
talovat v kanceláři, protože většinu původců nemocí lze na-
lézt ve vzduchu ve vnitřních prostorách.  Práce je tím výrazně 
ulehčena,.protože čistý a čerstvý vzduch může být tělem lépe 
přijímán a zhodnocován.

Každopádně je nutno respektovat: AirJet 500 není žádná náhra-
da pravidelného větrání a vysávání prachu. Pomáhá ale svou 
technologií k výraznému zlepšení kvality vzduchu ve vnitřních 
prostorách.
 

VE VNITŘNÍCH PROSTORÁCH JE SPOUS-
TA ŠKODLIVIN

PATOGENNÍ MIKROORGANISMY
Jsou malé, mohou ale vést k rozšíření rychlé a široké palety 
lehkého kýchání, podráždění očí, kašlání, astmatu a jiných al-
ergických reakcí.

BAKTÉRIE, VIRY
S velkým počtem a širokým rozptýlením vyvolávají spoustu 
nemocí.

SPORY HUB
Snadno se šíří v teplém a vlhkém vzduchu. Dlouhodobé 
zatížení sporami hub může snadno vést k alergiím a astmatu.

PRACH A DOMÁCÍ PRACHOVÍ ROZTOČI
Prach dráždí dýchací cesty a je živnou půdou pro roztoče a 
houby.  Domácí prachoví roztoči jsou velmi malý hmyz, který 
často přežívá v matraci, ložním prádle a nábytku nebo ve vz-
duchu. Zvyšují četnost astmatu.

PYLY
Váza s květinami nebo rostliny a květiny venku produkují pyly, 
na které někteří lidé reagují alergicky. Po vdechnutí mohou 
způsobit obtíže v dýchacích cestách, v očích a na pokožce. 

ZDRAVÍ ŠKODLIVÉ CHEMICKÉ PLYNY 
Cigaretový kouř, renovační a čistící prostředky mohou po 
delším kontaktu dráždit pokožku, oslabovat nervové a dýchací 
cesty a zapříčinit zdravotní rizika.

PASIVNÍ KOUŘENÍ
Americký úřad pro životní prostředí EPA (Environmental Pro-
tecting Agency) a International Agency for Research on Cancer 
zařadily oxid uhelnatý, formaldehyd a ostatní jedovaté látky 
jako rakovinotvorné ve třídě A. Stovky rakovinotvorných látek 
v plicích dětí způsobují stále ještě zvláště těžké poškození.

FORMALDEHYD
U běžného nábytku je překližka a lisovaná lepenka zařazena 
jako škodlivá a rakovinotvorná. Vysoké koncentrace formalde-
hydu mohou dráždit oči, nos a dýchací cesty a vést k těžkým 
případům astmatu.

BTEX
Aromatické uhlovodíky benzen, toluen, etylbenzen a xy-
len - některé sloučeniny byly WHO identifikovány jako rako-
vinotvorné. Různé stavební látky, převážně z organických 
rozpouštědel, jako např. barva, lak, přísady, tapety, koberce 
a syntetická vlákna mohou po dlouhodobější expozici vyvo-
lávat chronické otravy. Může dojít k těžké aplastické anémii, 
leukémii nebo dokonce v nejhorším případě ke smrti.
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PŘEHLED VÝHOD VZDUCHOVÉ-
HO FILTRU AIRJET 500:
• Baktérie a viry jsou úspěšně usmrceny
• Odstranění škodlivých látek ze vzduchu
• Jednoduchá obsluha
• Snadná výměna filtru
• Elegantní design, který šetří místo
• Čistý vzduch

www.BestAir.me

Tuto brožuru Vám předal:

ZODPOVĚDNOST ZA BUDOUCNOST - 
ZACHOVÁME PRACOVNÍ MÍSTA V NĚMECKU

Naši spolupracovníci jsou nenahraditelní. Jako podnik se 
sídlem v Německu profitujeme ze zdejší vysoké úrovně 
vzdělání.   Ale vzdělání není jediným faktorem úspěchu. 
Osobní angažovanost každého jednotlivce dělá úspěch 
podniku. Proto sázíme na pracovní místa v Německu.

INVESTUJEME V NĚMECKU

Díky poloze Německa v srdci Evropy se každému, kdo in-
vestuje v Německu, otevírá celý trh Evropské unie a také 
trhy střední a východní Evropy s celkovým potenciálem 
853 milionů lidí. Ale to jsou jen čísla. V Německu investu-
jeme také proto tak rádi, že to je náš domov.

PLATÍME DANĚ V NĚMECKU

Kdo rád platí daně? Ale s našimi odvody podporujeme 
náš vzdělávací systém a investujeme do budoucnosti. 
Školky pro děti, moderní školy a nové silnice vznikají s 
našimi penězi z daní. Jsme v pruhu k předjíždění, tedy 
přidejte s námi plyn a naše peníze z daní zůstanou v 
Německu!

SPECIFIKACE:
Jmenovité napětí 240 V / 50 Hz

Specifikace motoru DC motor:bez kartáčků: DC 310 

V Jmenovitý výkon 75 W

CADR 440 m3/h

Velikost 698 x 493 x 221 mm

Hmotnost 10 kg

BestAir
šířku 500 až 1500 metrů. Zatímco AirJet 500 používá zápachový 
filtr s aktivním uhlím o hmotnosti 1.900 g, činí adsorpční plo-
cha asi 1,6 milionu metrů čtverečních, což odpovídá ploše 224 
fotbalových hřišť.

UV SVĚTLO
Používáním UV světla s vlnovou 
délkou 254 nm mohou být bakté-
rie přímo usmrceny, čímž lze spo-
lu s PCO dosáhnout vynikajícího 
účinku. Organické škodlivé látky 
(formaldehyd, benzen, xylen atd.) 
ve vzduchu lze rozložit na oxid 
uhličitý a vodu a může dojít k narušení bakteriální buněčné 
membrány a k ozdravení virálních proteinů se silnou sterili-
zací, překrytím a odstraněním zápachu.

GENERÁTOR ANIONTŮ
Anionty jsou negativně nabité 
ionty. (1)   Vytvoření reaktivních 
druhů kyslíku:  U negativních 
iontů kyslíku jsou molekuly 
kyslíku efektivně aktivovány 
ve vzduchu, takže je tělo může 
snadno a aktivně absorbo-
vat.  Účinná metoda k tomu, aby se zabránilo „nemoci z 
klimatizačních zařízení“.

(2)  Baktérie:  Generátor aniontů vytvoří spoustu nega-
tivních iontů a produkuje malé množství ozónu. Obsah 
přitom odpovídá méně než 50 ppm plánované hodno-
ty přístroje. Když jsou kombinovány lehce adsorbované 
viry a baktérie, aby se dosáhlo změn ve struktuře nebo 
přenosu energie, vede to k jejich smrti. 

Vychutnávejte si čistý vzduch po rychlém čištění. Vyso-
kým zrychlením počtu otáček AirJet 500 zlepšíte kvalitu 
vzduchu a zažijete skutečnou kvalitu života.

MÓD „ULTRA-FAST“
S vysokým výkonem produkuje čistička vzduchu AirJet 500 
za hodinu až asi 500 krychlových metrů čistého vzduchu. V 
módu „Ultra High Speed“ zvládne AirJet 500 za asi 30 minut 
svým rychlým zpracováním zbavit zápachu, kouře a jiných 
škodlivin ve vzduchu haly velké až 50 metrů čtverečních.

CADR (CLEAN AIR DELIVERY RATE - ČERPACÍ VÝ-
KON PRO ČISTÝ VZDUCH)
CADR je mezinárodní srovnávací hodnota nejdůležitějších  
indikátorů pro efektivnost čištění vzduchu. Čím vyšší je 
hodnota CADR, tím vyšší je efektivnost čištění vzduchu u 
systému vzduchových filtrů v porovnání s filtrováním vz-
duchu u ochranné dýchací masky.

DC MOTOR BEZ KARTÁČKŮ
V AirJet 500 je mezinárodní pokroková technologie, 
střídavý DC motor bez kartáčků. Jeho výhody jsou 
malá velikost, vysoká efektivita, dlouhá životnost, nízká 
hlučnost, nízké vibrace, nízká spotřeba energie a vysoká 
úspora energie.

SNADNÁ OBSLUHA, INTELIGENTNÍ SYSTÉM
Inteligentní systém AirJet 500 automaticky přizpůsobí 
kvalitu vzduchu rychlosti stroje, takže si lze užívat kom-
fortní obsluhu přístroje a čistý vzduch.

ZÍSKÁTE VYSOCE KVALITNÍ VZDUCH
Se zabudovanými duálními senzory kvality vzduchu 
k měření a kontrole kvality vzduchu (plyny a aeroso-
ly) lze přesně určit kvalitu vzduchu.  V automatickém 
módu systém automaticky zvolí vhodnou rychlost, aby 
byla zaručena vysoká kvalita vzduchu ve vnitřních pros-
torách.

UV

BestAir
Čistý vzduch pro 

lepší život.

Vyrobeno pro BWI International AG, Švýcarsko.


