
 
 
 
 

 
 
 
PREDNOSTI 
 Uporablja ekskluzivno kombinacijo tehnologij, vključno z generatorjem 

ionov, vodoodporen HEPA filter iz polipropilena, filter aktivnega oglja 
in našo lastniško tehnologijo ActivePure® 

 Naša lastniška tehnologija ActivePure® s certifikatom «Space 
Technology« odstrani več kot 99% vseh kontaminantov v zraku in na 
ostalih površinah 

 Čisti površine in ozračje, odstrani hlapljive organske spojine, dim in 
vonjave 

 Odstranjuje kontaminante in ostale alergene; sprožilce alergij, astme in 
preostalih dražilnih snovi pri tistih z občutljivim imunskim sistemom 

 Osvežuje zrak in odstranjuje neprijetne vonjave brez uporabe ozona 
 Prenosna naprava, namestitev ni potrebna 
 Tih način delovanja 
 Deluje 24 ur na dan, 7 dni v tednu 

 

KAKO DELUJE 
 Tehnologija ActivePure® uporablja svetlobne valove in katalitični 

postopek za proizvodnjo superoksida in hidro-peroksidov, ki uničijo 
onesnaževalce v zraku in na površinah 

 V notranjosti naprave je UVC svetloba visoke intenzitete, ki izkorišča 
enake oksidacijske in ionizacijske lastnosti kot naravna sončna svetloba 

 Certifikat »Space Technology« je zasnovan z namenom čiščenja in 
zaščite stalno zaprtih prostorov 

 Tehnologija ActivePure® je bila preizkušena v neodvisnih laboratorijih. 
Dokazano je učinkovita v boju proti bakterijam, virusom, plesnim in 
glivam na površinah in v zraku 

 
EDINSTVENE LASTNOSTI 
 Edini čistilec in razkuževalec zraka na trgu, ki uporablja ekskluzivno 

kombinacija tehnologij, vključno z generatorjem ionov, vodoodporen 
HEPA filter iz polipropilena, filter aktivnega oglja in lastniško 
tehnologijo ActivePure®, ki zajame 99,99% vseh delcev do velikosti 
0,1 mikrona. 

 4 ravni čiščenja: 
Ionizacija 
Tehnologija ActivePure® 
Filtracija z aktivnim ogljem 
Vodoodporen polipropilenski filter 

 Certifikat »Energy Star« 
 Usmerjeno kroženje zraka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SPECIFIKACIJE: 
Beyond Guardian Air 120V; 00634 Model: F159E 

230V; 00648 Model: F159F 

Elektrika Vhodna napetost: 120 VAC 60 Hz 
Poraba energije: 23 vatov do 80 vatov 

Mehanika Motor: 230 VAC 0,28 Amper 
Pretok zraka: 130 CFM* - 410 CFM 

Izmenjava zraka 32,6m2 pri 4,2 MNU** ali 185m2 pri 1,0 
MNU 

Dimenzije 58,42cm V x 50,8cm D X 27,94cm Š 
Teža 15,5kg 

Delovna temperatura (Povratni zrak) Od 300C do 950C 
Pokritost do 200m2 

Garancija Neomejena garancija 
* CFM = Cooling Fan Module (hladilni ventilator modul) 

** menjava zraka na uro 

 
 

 

Tehnologija ActivePure®, vgrajena v vsak Beyond Guardian Air, 
temelji na različici prvotno razvite tehnologije za uporabo na 
Mednarodni vesoljski postaji in je priznana kot ekskluzivna 
certificirana tehnologija »Space Technology« v svoji kategoriji. 

BEYOND TM 

---------------------------------------- 

BY AERUS 
Ta naprava si je prislužila certifikat »ENERGY STAR« z izpolnjevanjem 
strogih smernic za energetsko učinkovitost, določenih v ameriškem EPA. US 
EPA ne podpira nobenih trditev proizvajalca o bolj zdravem zraku v zaprtih 
prostorih zaradi uporabe naprav

 


