
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AIRFREE čističky vzduchu 
 

 
 

Časté otázky 
 

 
 
1. Má Airfree vedľajšie účinky? 
Nie. Nová technológia Airfree využíva teplo na čistenie vzduchu. Nemá žiadne vedľajšie účinky, nevyžaruje 
žiadne emisie, žiadne ióny a nevytvára žiadne nové častice. Airfree® je možné používať vo všetkých 
domácnostiach a kanceláriách. Bez prerušenia, hluku alebo znečistenia sústavne čistí ovzdušie.  
 
 
2. Môžem Airfree používať vo vstavanej skriňovej komore?  
Áno, pokiaľ má aspoň 10m³*. Airfree® by nemala byť umiestnená pod poličkami alebo založená, pretože to 
znižuje jej účinnosť. 
 
3. Môžem používať Aifree v klimatizovanej miestnosti?  
Áno. 
 
4. Ako poznám, že Aifree stále pracuje? 
Skontrolujte hornú časť. Pokiaľ je teplá, Vaša Airfree stále funguje 
 
5. Môžem umiestniť Airfree do chodby, pokiaľ chcem, aby prečistila celý dom?  
Nie. Airfree zníži znečistenie len v priestore chodby. 
 
6. Môžem umiestniť Airfree do zatvorenej miestnosti? 
Áno.  Prosím, pamätajte, že daná miestnosť musí mať objem min. 10m³   
 
 
7. Môžem prenášať Airfree z jednej miestnosti do druhej? 
Airfree musí byť zapojená v jednej miestnosti 24 hodín denne. Patentovaná technológia Airfree pracuje 
postupne a jej cyklus sa nesmie prerušiť . Premiestňovanie z jednej miestnosti do druhej spôsobí opätovnú 
kontamináciu miestnosti. Prosím, pozrite sa na otázku č 9 nižšie. 
 
8. Mal by som Airfree vypínať, keď odchádzam z domu? 
Nie. Airfree musí byť neustále zapnutá. 
 
9. Čo sa stane pokiaľ je Airfree odpojená alebo dôjde k výpadku? 
Čas potrebný na opätovnú dekontamináciu miestnosti bude približne rovnaký ako tomu bolo pri predošlom 

zapojení. 

10. Meria CADR efektivitu Airfree? 
Nie, vôbec nie. CADR nie je uspôsobená merať úspešnosť Airfree technológie. 

Pečať AHAM (bežne sa nachádzajúca na zadnej strane čistiacich prostriedkov) menuje zoznam 3 úrovní 

dodávania čistého vzduchu .- Clean Air Delivery Rate (CADR) - jednu pre cigaretový dym, jednu pre peľ a jednu 



pre prachové častice. CADR indikuje objem čisteného vzduchu dodaného čističom ovzdušia. Čím je vyššie 

znečistenie ovzdušia, tým rýchlejšie čistiaca jednotka prečisťuje okolie. Hlavný dôvod, prečo CADR nie je 

vhodný na hodnotenie Airfree je ten, že Airfree nefiltruje ale ničí. CADR hodnotí len objem prefiltrovaného 

vzduchu, ako je vyššie uvedené. CADR nemeria úroveň ničenia baktérií, vírusov, mikroorganizmov, peľových 

častíc. Tieto merania sú možné len v mikrobiologickom laboratóriu. Airfree ničí (nie len zachytáva alebo 

priťahuje na iný povrch) všetky mikroorganizmy, bez ohľadu na to, ako sú malé. 99,99% všetkých 

mikroorganizmov je pri prechádzaní patentovaným keramickým jadrom zničených.  

11. Eliminuje Airfree baktérie a vírusy?  
Áno. Na rozdiel od iných čističiek ovzdušia na trhu, Airfree® je účinnejšia pri eliminácií malých 
mikroorganizmov, ktoré sú prúdením vzduchu hnané do jeho vyhriateho keramického jadra.  
 

12. Ako Airfree ničí roztoče? 
Redukcia plesní v prostredí spôsobí zníženie počtu roztočov závislých na plesniach. Airfree tiež ničí škodlivé 
toxíny a huby, ktoré roztoče uvoľňujú vo výkaloch a tak spustia alergickú reakciu.  
 

13. Ako Airfree ničí huby? 
Ako už bolo povedané, Airfree eliminuje mikroorganizmy vo vzduchu vrátane hubových spór. Eliminácia spór 
znižuje pravdepodobnosť vytvorenia nových kolónií a postupne znižuje počet spór a hub. 
Pozrite sa na nezávislý test na našich webových stránkach. 

 

14. Redukuje Airfree zápach z tabaku? 
Áno, Airfree  redukuje všetky druhy organického zápachu v atmosfére vrátane tabakového zápachu. 
 

15. Ako Airfree ničí vírusy? 
Tieto mikroskopické organizmy sú jednoducho eliminované v keramickom jadre Airfree. Teplota vo vnútri kapilár 

keramického jadra je o mnoho vyššia než je potreba k ich spáleniu a je Vaším najväčším pomocníkom pri prevencii 

dýchacích problémov. Pozrite sa na nezávislý test na našich webových stránkach. 

 
 
16. Vyvoláva Airfree nejaké zmeny vo vlhkosti izby?                                                                                                 

Nie. 

17. Vypúšťa Airfree nejaký plyn alebo chemikálie? 

Nie. Sterilizačný proces Airfree je prirodzený. Prosím pozrite sa na našu webovou stránku, kde sa nachádzajú 
preukázateľné testy. 
 

18. Zahrieva Airfree miestnosť ? 
Nie. Airfree nezvyšuje zreteľne teplotu v miestnosti. Pre názornú ukážku, 2 zapojené Airfree zariadenia 

vyprodukujú asi toľko tepla ako prítomnosť človeka v miestnosti v rovnako dlhom časovom úseku.  

 

 
19. Potrebuje Airfree výmenu filtra? 
Nie. 



 

20 – Zasahuje Airfree svetlo do jeho sterilizačnej funkcie?  

Nie. Nočné svetlo má len estetický efekt a môže byť jednoducho využité ako nočná lampička v spálni alebo 
detských izbách. 
 
21 - Čo sa deje s organizmami po ich spálení? 
Základnými zložkami všetkých živých organizmov sú uhlík, kyslík a dusík. Produkty Airfree vytvárajú teploty 

200º C . Pri týchto teplotách by mali všetky základné zložky podliehať spáleniu, ktorého výsledkom je uvoľnenie 

CO2(rovnaký vedľajší produkt, ako naše dýchanie) a vody. Niektoré častice uhlíka (alebo prachu) tento proces 

môžu prekonať nespálené. Pokiaľ by v ovzduší zotrvali nezničené alergény i po procese spaľovania, tieto 

alergény prešli denaturáciou, procesom vyúsťujúcim v zmenu konformity a straty funkcie. Chceme 

poznamenať, že hovoríme o reakciách na mikroskopickej úrovni, takže samotný proces ani jeho výsledné 

produkty nezaznamenáme, čiže v tomto prípade nie je nutné sa starať o údržbu zariadenia.  

 

 


