
 

 

 

 

Iz zanimive statistike o Covid-19 je razvidno, 

 

da je 90% delavcev priznalo, 

da so odšli v službo, 

čeprav so bili bolni 
 



 

69% delavcev 

verjame,  

da kašelj ne more 

biti zadosten 

razlog za upravičeno 

odsotnost iz dela 
 

90% delavcev priznava, da so hodili na delo, 

čeprav so bili bolni 

 

Odstotek delavcev, kateri pravijo, da so 

odšli v službo, čeprav so bili bolni 

 

 

 

Zakaj se delavci odločajo za odhod na delo, čeprav so bolni 

 



 
 
 
Slaba higiena v pisarni! 
 

 
 
Kljub temu da 92% vzorčnih anketirancev meni, 
da si je po delu, kjer obstaja tveganje okužbe, 
potrebno umiti roke to dejansko stori zgolj 66% 
ugotovljeno na podlagi opravljene raziskave Bradley korporacije. 
Kaj pa uporaba mila? Vsaj 70% vzorčnih 
anketirancev je priznalo, da ga ne uporablja. 
In tu sta dva glavna sprožilna faktorja širjenja mikrobov v podjetjih. 
 



 
 
  
 
 

Kontaminacija v pisarnah 

 

Dovolj je zgolj ena onesnažena, 

kontaminirana površina, 

da se virusom omogoči, 

da se razširijo v zelo kratkem 

času na večino delovnih površin. 



 
 
 
 

Kar se zgodi 
na območjih 
DOTIK: 
 
Jonathan Sexton, univerzitetni raziskovalec 
javnega zdravja na Univerzi v Arizoni, je 
odkril, da je na predmetih splošne rabe v 
pisarnah, vključno s hladilniki, vodnimi pipami, 
kavnimi avtomati, ročaji za vrata in predale, 
ter zavesami najvišja koncentracija mikrobov. 
 
 
 
 



 
 
Virusi potujejo zelo hitro, 
 
je navedeno v študiji, ki jo je izvedlo 
ameriško združenje za mikrobiologijo. 
Raziskovalci so postavili neškodljiv vzorec virusa 
na ročaj vrat in na površino mize znotraj pisarne. 
Kot je potrdil raziskovalec Charles Gerba, 
mikrobiolog na Univerzi v Arizoni, 
je soba namenjena za pitje kave med odmori 
rezultirala kot prvo kontaminirano območje. 
V 2. do 4. urah je bil virus odkrit pri 40-60% zaposlenih, 
obiskovalcih ter na predmetih najpogostejše uporabe. 
 



 
 

Kašelj in kihanje širi viruse 

z veliko hitrostjo 

 
 
 

Ob kihanju lahko virusi potujejo 

vse do 8 metrov daleč. 

Na podlagi raziskav znanstvenikov s 

Tehnološkega inštituta v Massachussetts-u, 

ni dovolj da smo pozorni samo na sosednjo osebo 

kar se tiče prenosa virusov, saj se kašelj širi 

in virusi ostanejo v zraku tudi do 10 minut. 



 

Pojav prisotnosti 
 

Zaposleni, ki se odpravijo 
na delo bolni, predstavljajo 
dodaten strošek za podjetje 

 

Po poročanju ameriškega audita produktivnosti fenomen 
prisotnosti vsako leto povzroči ameriškemu gospodarstvu 
izgubo v višini 150 milijard USD v smislu produktivnosti. 
 
Poročilo, objavljeno na spletni strani CDC (Center za nadzor 
in preprečevanje bolezni v ZDA), potrjuje da vsako leto odsotnosti 
zaposlenega z dela, delodajalca stane 1.685 USD za vsakega zaposlenega. 
Poleg tega je 60% skupnih stroškov, ki jih ustvarijo bolni zaposleni, 
posledica prenosa okužb preko zaposlenih, ki so prišli na delo že bolni, okuženi. 
 



 
Življenjski 
Cikel 
bakterij 
 
Zaporedje je vedno enako in to 
vemo še kako predobro: 
vsako sezono bo prisotna 
nova bakterija v okolju. 
Okužena, bolna oseba bo prišla 
v delovni prostor, pisarno kjer bo kihala, 
kašljala in na ta način prenašala 
virus kolegom, sodelavcem. 
Na ta način se bo zaporedje delilo v neskončnost. 
 



 

Evolucija sistemov za čiščenje  
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

Rešitev za pisarne: 

Tehnologija ActivePure® prečiščuje in sanira 

zrak in površine pred vsemi onesnaževalci, 

vključno z virusi in bakterijami 24/7 

 



 
Učinkovitost tehnologije 
ActivePure® 
 
Tehnologija ActivePure® zmore odstraniti 95,99%  RNA 
virusov v samo 30 minutah in 99,99%  DNA virusov v samo 
60 minutah. 

 
 

Trenutno je patent ActivePure® edina priznana tehnologija 
za čiščenje in dezinfekcijo zraka in površin , ki je bila 
učinkovito testirana  v boju proti virusom in bakterijam, 
priznana s strani WHO 
(Svetovne zdravstvene organizacije). 
 
 

    RNA virus  

   95,999  % 
 
 
 
 
 

DNA virus  

   99,999  %



Učinkovitost Beyond Guardian Air v primerjavi z 
ostalimi napravami: 

 
 

 
PATENTIRANA NAPRAVA 

ACTIVEPURE® 
OZONSKA NAPRAVA 

HEPA FILTERSKE 

NAPRAVE, IONIZATORJI 

Uporaba ob prisotnosti ljudi DA NE DA 

Škodljivo za živa bitja in okolje NE DA NE 

Razkuži prostore in površine DA DA NE 

Neprekinjeno čisti 24/7 DA NE DA 

Očisti tudi površine, tkanine in delovna 

orodja 
DA NE NE 

Učinkovit in preizkušen na RNA in DNA 

virusih* 
DA NE NE 

WHO jo prepoznava kot prvovrstno 

tehnologijo za preprečevanje 

nalezljivih bolezni 

DA NE NE 

*95,99%  virusov v 30-ih minutah in 99,99% virusov v 60-ih minutah



TEHNOLOGIJA  ACTIVEPURE JE DOKAZALA SVOJO UČINKOVITOST 
PRI 
ZMANJŠEVANJU KONTAMINANTOV, PRISOTNIH NA POVRŠINAH 

 
 

Zmanjšanje kontaminantov na površinah - test, ki ga je opravila 
DRŽAVNA UNIVERZA v KANSAS-u 

 



TEHNOLOGIJA  ACTIVEPURE JE DOKAZALA SVOJO UČINKOVITOST 
PRI 
ZMANJŠEVANJU KONTAMINANTOV, PRISOTNIH V ZRAKU 

  
Zmanjšanje kontaminantov v zraku - test, ki ga je opravila 
DRŽAVNA UNIVERZA v CINCINNATI-ju 

 

 
 
V samo 30 minutah 
tehnologija ActivePure 
uniči več kot 90% 
kontaminantov prisotnih 
v zraku - je 50-krat  
močnejša od običajnih 
zračnih filtrov HVAC 
 
 
Rezultati pridobljeni na podlagi 
laboratorijskih testov so dokazali, 
da tehnologija ActivePure 
znatno zmanjša vse kontaminante 
prisotne v zraku in na površinah. 
 



Rezultati se lahko razlikujejo glede na pogoje 
v okolju. Te ugotovitve niso bile potrjene 
s strani FDA (Uprava za hrano in zdravila). 

UČINKOVITOST TEHNOLOGIJE ACTIVEPURE JE BILA DOKAZANA V 
LABORATORIJSKIH PREIZKUSIH – V SKLADU S STANDARDI FDA, 
PROTI GRAM-POZITIVNIM IN GRAM-NEGATIVNIM BAKTERIJAM  

 
 
 

Zmanjšanje prisotnosti bakterij Staphylococcus 
Epidermidis v zraku - Gram pozitivne bakterije  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Rezultati so pridobljeni na podlagi laboratorijskih testov. Znanstveni poskusi so pokazali, 
da tehnologija ActivePure znatno zmanjša kontaminante v zraku in na površinah. 
 
Rezultati se lahko razlikujejo glede na pogoje v okolju. Te ugotovitve niso bile potrjene s 
strani FDA (Uprava za hrano in zdravila).  

 
 Zmanjšanje prisotnosti bakterij Herwinia Herbicola 
v zraku - Gram negativne bakterije 



UČINKOVITOST TEHNOLOGIJE ACTIVEPURE JE BILA DOKAZANA V 
LABORATORIJSKIH PREIZKUSIH – V SKLADU S STANDARDI FDA, 
PROTI VIRUSOM RNA IN DNA  

 

Zmanjšanje prisotnosti bakteriofaga MS2 
(virus RNA) v zraku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rezultati so pridobljeni na podlagi laboratorijskih testov. Znanstveni poskusi so pokazali, 
da tehnologija ActivePure znatno zmanjša kontaminante v zraku in na površinah. 
 
Rezultati se lahko razlikujejo glede na pogoje v okolju. Te ugotovitve niso bile potrjene 
s strani FDA (Uprava za hrano in zdravila).  

 
 
Zmanjšanje prisotnosti bakteriofaga Phi-X147 
(virus DNA) v zraku  

 
 



UČINKOVITOST TEHNOLOGIJE ACTIVEPURE JE BILA DOKAZANA V 
LABORATORIJSKIH PREIZKUSIH – V SKLADU S STANDARDI FDA, 
PROTI GLIVIČNIM IN BAKTERIJSKIM SPORAM  

 

Zmanjšanje prisotnosti Aspergillus niger 
(glivične spore) v zraku  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Rezultati so pridobljeni na podlagi laboratorijskih testov. Znanstveni poskusi so pokazali, 
da tehnologija ActivePure znatno zmanjša kontaminante v zraku in na površinah. 
 
Rezultati se lahko razlikujejo glede na pogoje v okolju. Te ugotovitve niso bile potrjene 
s strani FDA (Uprava za hrano in zdravila).  

 
 
Zmanjšanje prisotnosti Bacillus globigii 
(bakterijske spore) v zraku  

 
 



 
 
 
 
Študijski primeri 
 

________________



TEHNOLOGIJA ACTIVEPURE NAMEŠČENA V HOTELIH 
(PRISOTNOST BAKTERIJ) 



TEHNOLOGIJA ACTIVEPURE PRISOTNA V AMERIŠKI MLB  LIGI 



TEHNOLOGIJA ACTIVEPURE NAMEŠČENA V OPERACIJSKIH 
DVORANAH 

 



TEHNOLOGIJA ACTIVEPURE NAMEŠČENA V ŠOLAH 

 



Kje se tehnologija 
ActivePure® 
Uporablja? 
 
 
 

• Bolnišnice 
• Zasebne rezidence 
• Zdravstvene ordinacije 
• Domovi za ostarele 
• Šole 
• Veterinarske ambulante 
• Športni objekti 
• Hoteli 
• Pisarne in komercialne dejavnosti 
• Muzeji 
• Avtomobilski sektor  
 



BEYOND GUARDIAN AIR 
 

Edini čistilec zraka na trgu, ki uporablja ekskluzivno kombinacijo tehnologij, vključno z generatorjem ionov, zapečatenim/zaprtim filtrom boljšim 
od HEPA standarda, fotokatalitsko oksidacijo in našo lastniško tehnologija ActivePure®, preizkušeno v univerzitetnih laboratorijih in katerih 
učinkovitost je bila dokazana proti bakterijam, virusom, plesnim in glivam, prisotnim v zraku in na površinah. 
 

PREDNOSTI 
 
• Pokritost do 185,8 m2 
• Kot nalašč za alergike, astmatike in bolnike s šibkim imunskim sistemom 
• Prenosni, namestitev ni potrebna 
• Uničuje hlapne organske spojine, dim in vonjave brez uporabe ozona 
• ActivePure® je edina tehnologija čiščenja zraka priznana po celem svetu 
kot Certificirana vesoljska tehnologija 
• Doživljenska garancija (preberite pogoje) 
• Dela 24/7 

 

KAKO DELUJE ACTIVEPURE 

 

• Uporabite ActivePure® da dobite boljšo kakovost zraka in odpraviti vse 
nečistoče na površinah 
• Zahvaljujoč ekskluzivni kombinaciji tehnologij zajame 99,97% delcev, 
prisotnih v zraku in površinah do velikosti 0,1 mikrona 

LASTNOSTI 

 
• Usmerjen dovod zraka 
• Generator ionov ustvarja električne naboje v filtru 
• Ogljikova plast predhodno filtrira vonjave in delce 
tudi večjih dimenzij 
• Nepremočljiv polipropilenski filter zajema 
99,97% delcev do velikosti 0,1 mikrona, z 
boljšo zmogljivostjo kot HEPA standard 
• UVC svetloba deluje kot razkuževalna svetilka 
• ActivePure® je patentirana tehnologija in 
priznana kot certificirana vesoljska tehnologija 
vesoljske fundacije, ki uničuje vse 
onesnaževalce/kontaminante v zraku in na površinah 
• 4-stopenjski, dvojni sesalni ventilator 
usmerja delce proti filtru 
• Kot lopatic na mestu oddajanja 
ustvarja dinamičen pretok zraka po okolju 
• Izjemno tiha HEPA silent ™ nastavitev na 
4-stopenjskem kontrolnem gumbu 
• Vzdržljiva, v celoti jeklena konstrukcija, 
zagotavlja daljšo življenjsko dobo in boljšo 
zvočno izolacijo 

 
 



AERUS PURE & CLEAN 
 
Aerus Pure & Clean združuje pet naravnih procesov v en preizkušen tehnološki sistem, ki pomaga očistiti zrak, ki ga dihate in površine, ki se jih dotaknete, 
brez uporabe ozona. 
 

PREDNOSTI 
 
• Tehnologija ActivePure® uniči več kot 99% vseh 
onesnaževalcev/kontaminantov v zraku in na površinah 
• Zmanjša alergene in škodljive snovi, ki jih lahko sprožijo 
alergijski in astmatični simptomi 
• osveži zrak in odstrani neprijetne vonjave v zaprtih okoljih, 
ni predmet kroženja zraka 
• Odstrani umazanijo in prah za lažje čiščenje 
prostorov 
• Prenosni, namestitev ni potrebna 
• Uničuje hlapne organske spojine, dim in vonjave brez uporabe ozona 
 

KAKO DELUJE ACTIVEPURE 
 
• Uporablja se lastniška tehnologija ActivePure®ki uporablja 
svetlobne valove v katalitičnem procesu za tvorbo super 
oksidnih ionov in vodikovega peroksida, ki uničujeta 
onesnaževalce/kontaminante v zraku in na površinah 
• Visoko intenzivna UVC svetloba, ki izkorišča 
oksidativne in ionizacijske lastnosti sončne svetlobe 
• Kot certificirana vesoljska tehnologija nenehno ščiti in 
čisti okolje 
• Učinkovitost proti bakterijam, virusom, plesnim in glivam 
v zraku in na površinah je bila dokazana v neodvisnih študijah, raziskavah 
 

LASTNOSTI 
 
• Generacija RF-ionov in ionov multi-charge 
• 5-stopenjski ventilator 
• LCD zaslon 
• Opomnik za vzdrževanje 
• Zamenljive celice ActivePure® 
• Odstranljiva zadnja rešetka 
• Univerzalno napajanje 
• Filtri HEPA in filtri aktivnega oglja 


