IONIZÁTORY BION GUARD
Ionizace pro zdravé prostředí bez virů a bakterií vhodná do všech prostředí
Díky neustálému vývoji technologií jsme vyvinuli
nové speciální vzduchové ionizátory s BIO
ochranou. Ionizátory BION Guard ničí široké
spektrum nebezpečných mikroorganismů. Naše
ionizátory splňují všechny náročné požadavky
dnešní doby. Nejen že vzduch ionizují, ale také ho
pročišťují a zbavují choroboplodných zárodků i
částic vyvolávajících alergie. Díky nejmodernější
technologii ošetří vzduch tak, že si v jejich
dosahu budete připadat téměř jako v přírodě.
Odstranění nežádoucích pachů je dalším
bonusem, který naše produkty přinášejí.

Ionizátory řady BION Guard od Geocore lze
použít v jakémkoliv prostředí. Lze je instalovat v
interiéru volně, nebo implementovat do průmyslové vzduchotechniky, či do rekuperace domů.
Navrhneme vám ideální řešení na míru. U gastro
provozů máme například bohaté zkušenosti i s
odstraněním nežádoucích pachů ze vzduchotechnických odtahů. Inovované ionizátory vzduchu
BION uvnitř interiéru čistí vzduch. Zbaví vzduch
alergenů a ničí viry, plísně, bakterie a zárodečné
buňky. S účinností 99% umíme zničit např. viry
H1N1, H5N1.

Ionizátory BION splňují přísné evropské i americké normy pro koncentraci ozónu v pracovních a
pobytových prostorech. Tento standard je definován maximální hodnotou 0,05ppm. Naměřená
koncentrace ozónu u ionizátoru BION je p<
0,01ppm. Při měření Státním zdravotním
ústavem byla koncentrace ozónu pod mezí
citlivosti měřícího přístroje. Pokud máte váš
interiér chráněn inoizátory především zajistíte
kvalitní vzduch jak pro vás a vaši rodinu, tak i pro
vaše zaměstnance nebo zákazníky.

Princip ionizace

BION Guard využívá korónový výboj Tyto molekuly mají vysokou chemike vzniku molekul kyslíku O2+ a O2-. ckou aktivitu a když reagují s molekulami H2O (vlhkostí vzduchu)
vytváří H2O2.

Peroxid vodíku (H2O2) se společně s Vytvoří se chemická reakce při níž
molekulami vody navážou na nebez- oxidanty rozloží proteinovou strukpečné částice ve vzduchu.
turu nebezpečných částic a činí je
neškodnými.

Ionizátory BION splňují přísné evropské
i americké normy pro koncentraci ozónu
v pracovních a pobytových prostorech.

VÝHODY:

POUŽITÍ:

BION Guard vytváří přirozeně se vyskytující ionty kyslíku, které čistí
vzduch, který dýcháme ve vnitřním prostředí

BION Guard může být integrován do různých systémů pro širokou
škálu a rozsah použití:
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účinně neutralizuje široké spektrum nebezpečných mikroorganismů
široké spektrum využití
neutralizuje pachy
snižuje riziko alergických reakcí u alergiků
vybíjí statickou elektřinu a zabraňuje elektrostatickému hromadění
zdravotní benefity potvrzené předními mezinárodními výzkumnými
institucemi
zařízení vyhovuje americkým, evropským i českým standardům pro
koncentraci ozonu
certifikace RoHS, EMC, CE a UL
patentované samočisticí zářiče jsou bezúdržbové
komunikační port – lze integrovat do systémů řízení budov

klimatizace rezidenčních i komerčních budov
integrace do vzduchotechnických jednotek a rozvodů
integrace do rekuperace
integrace do zvlhčovačů (resp. odvlhčovačů)
sklady potravin
obchody a nákupní centra
hotely a hotelová lobby
nádraží a letiště
restaurace
čekací místa na letištích
nemocnice
mrazírenské a chladírenské sklady
čerpací stanice
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IONIZÁTORY BION GUARD
Kancelářské budovy

Potravinářský průmysl

Speciální ionizační zařízení pro vzduchotechnické
jednotky. Jednotky jsou určené k přímé instalaci
do přívodu či do výdechu vzduchu. Čistý ionizovaný vzduch je důležitý všude tam, kde se pracující
lidé potřebují cítit dobře a pracovní
atmosféra má být povzbudivá. Díky naší technologii je nyní snadné toto dosáhnout. Další
výhodou je odstranění až 90 % vzdušných
bakterií a nejrůznějších zápachů, které působí
nepříjemně a člověka unavují a odvádějí od
práce.

Dodáme vám ionizační zařízení pro chladící
komory. Jednotky jsou speciálně uzpůsobené pro
chladící a skladovací místnsoti - k instalaci na
strop nebo na stěnu. Ryby, maso, zelenina i další
potraviny si mají uchovat nejen čerstvou chuť,
ale také by měly dobře vypadat. Obojí vám
pomůže udržet správně nainstalovaný kvalitní
ionizátor. Příjemný vzduch v chladícím pultu,
který je bez zápachu vám pomůže přilákat
zákazníka a udržet si ho.

Obchodní centra

Restaurace a hotely

Po celý den se chce člověk pohybovat ve zdravém
a přijemném prostředí. Čistota prostředí je
vnímána nejprve čichovými smysly. Nákupní
střediska lákají zástupy lidí, kteří neustále proudí
mezi obchody. Stres a spěch je sice součástí
moderní doby, ale také tu máme moderní technologie, které kvalitu prostředí mohou zlepšit.
Redukce nejrůznějších pachů je příjemný
standard. Ionizace upraví každý prostor a vytvoří
zdravé klima. Jsme přesvědčeni, že s našimi
ionizátory ve Vašich obchodních prostorech se k
Vám budou Vaši zákazníci vracet častěji a rádi.

Ionizace vzduchu v restauracích, na pokojích pro
hosty či v hotelových recepcích příjemně překvapí
a potěší každého klienta. Ionizovaný vzduch je
čistý a významně přispívá k dobré pohodě a
příjemnému prožitku hostů. Pomocí inizátorů
můžeme ošeteřit i pachy z kuchyně, které někdy
pronikají do okolních místností. Kvalita vzduchu v
místnosti poznamenané tabákovým kouřem vás
po ošetření naším speciálním ionizátorem překvapí! Také další nevítané pachy dokáží odstranit
naše ionizátory.

Rezidenční prostory

Sportovní zařízení

Nekvalitní ovzduší patří mezi problémy, kterým
musíme čelit každý den. Nejedná se pouze o
venkovní prostředí – často zápasíme právě se
vzduchem uvnitř budov, který je zamořený
prachem, plísněmi, pachy, viry a dalšími mikroorganismy. Ionizátory také snižují riziko alergických
reakcí u alergiků. Je tak ideální instalovat zařízení
do bytů a domů, kde tráví rodina spoustu času.
Ionizátor lze intstalovat buťo volně kdekoliv v
interiéru, nebo jej lze implementovat do rekuperace nebo zvlhčovače vzduchu.

Relax a sport jsou aktivity, které člověk potřebuje
proto, aby načerpal novou energii a inspiraci do
dalších činností. Kde jinde by se měl člověk setkat
se svěžím a čistým vzduchem? Překvapivý pocit z
dýchání čistého, svěžího a zdravého vzduchu –
podobně jako při aktivitách v přírodě je opravdu
ohromující. Vydýchaný vzduch je nepřijemná a
zarážející zkušenost a může zákazníka odradit od
další návštěvy takového zařízení. Nedovolte, aby
vaši návštěvníci odcházeli s nepříjemným
dojmem z vydýchaného vzduchu bez iontů.

Zdravotnictví

Sanitární prostory

Zajišťujeme ionizaci vzduchu nejen pro operační
sály. Naše jednotky lze použít v kombinaci s
tradičním systémem filtrů. V sektoru zdravotnictví
je zvýšená potřeba zdravého vzduchu, který je
bez zápachu, bez bakterií a má přirozenou rovnováhu iontů, jakou nacházíme v přírodě. Takovou
jsme schopni dodat vám i vašim pracovníkům a
pacientům díky našim moderním ionizátorům.

Starost o sociální zázemí - ať už se jedná o
toaletu v domácnosti nebo o velkokapacitní
sociální zařízení - je nesnadný úkol a vlastně
nikdy nekončící řehole. Čisté a příjemné,
hygienicky nezávadné prostředí bez bakterií
vhodně doplní naše technologie, která nejen
vzduch iontově obohatí, ale navíc také pachově
zneutralizuje. Pracuje nepřetržitě a ekologicky
nezávadně – tedy bez jakýchkoli chemických
přípravků.
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