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EOLIS AIR MANAGER: 
deluje na Koronavirus z 99,6 % učinkovitostjo 

 

 
 
Neodvisni francoski laboratorij, specializiran za mikrobiologijo, je testiral sistem EOLIS AIR MANAGER na 
človeškem sevu (229E), ki je podoben SARS-CoV-2. V roku desetih minut je sistem za čiščenje in dezinfekcijo 
zraka EOLIS Air Manager odstranil 99,6 % razpršenih onesnaženih aerosolov v nepredušni komori. Ti rezultati 
testiranja zagotavljajo učinkovitost sistema EOLIS Air Manager na virus, ki je povzročitelj Covid-19. 
 
 

Zakaj je pomembno v zaprtih prostorih 
čistiti zrak? 

 
 
Vloga sistema EOLIS Air Manager pri zaščititi zdravja vseh  

 
 
Čiščenje in dezinfekcija zraka je ključna komponenta katerekoli zdravstvene in varnostne strategije, kot 
nadgradnja razkuževanja površin, postavljanja pregrad in spoštovanja socialne distance, da se tveganje za prenos 
okužb čim bolj zmanjša.  
▪ Preprečuje širjenje bakterij in virusov (gripa, gastroenteritis, Koronavirus COVID-19, itd.) po zraku v zaprtih 

prostorih.  
▪ Odstranjuje vse vrste delcev, ki onesnažujejo zrak in lahko služijo kot nosilci škodljivih mikroorganizmov: 

cvetni prah, pršice, pelodi, drobni prašni delci itd. - in celo neprijetnih vonjav.  
▪ Zaposlenim zagotovi bolj zdravo delovno okolje: omejuje širjenje virusa z aerosolnim prenosom med 

zaposlenimi. S tem EOLIS omogoča  neprekinjeno poslovanje ali varnejšo vrnitev zaposlenih na svoja delovna 
mesta.  

▪ Pacientom/strankam zagotovi varnejši obisk vaše ustanove: Seznanite vaše paciente/stranke o vaših sprejetih 
ukrepih – namestitvi sistema za dezinfekcijo in čiščenje zraka - EOLIS. 

 
V prostoru lahko deluje 24 ur/dan ob prisotnosti ljudi. 



BMP d.o.o. VAŠ DOBAVITELJ ČISTEGA ZRAKA Kontakt: 
Opekarska cesta 11  T: 01 429 34 12 
1000 Ljubljana   M: info@bmp.si 

 
 

EOLIS AIR MANAGER:  
Sistem za zagotavljanje zdravja  

 
 

Preizkušena in preverjena 
učinkovitost na Koronavirus 

Preizkusni pogoji 

  
učinkovitost na  

Koronavirus 
Filtriran in 

prečiščen zrak v 10 
minutah 

Preizkušeno v neodvisnem 
francoskem laboratoriju 

Pri hitrosti 
ventilatorja 

2 do 5 
 

 
Kako EOLIS Air Manager zmanjšuje 

prenašanje virusov po zraku? 
 

 
EOLIS - edinstvena kombinacija štirih tehnologij 

 
 

Prilagojena filtracija: 
▪ Virucidni in biocidni pred-filter s certifikatom EN1276 in EN14675.  
▪ Ogljeni filter visoke gostote za nevtralizacijo hlapljivih organskih spojin in neprijetnih vonjav. 

   ▪ Medicinski filter razreda HEPA H 13 s certifikatom EN 1822-4, ki dokazano deluje z 99,6 % učinkovitostjo na      
Koronavirus. 

UV-C dezinfekcija:  
Znotraj ohišja naprav so vgrajene germicidne in virucidne UV-C žarnice, ki se uporabljajo tudi v bolnišnicah. 
Žarnice zagotavljajo stabilno delovanje skozi njihovo celotno življenjsko dobo. 

Fotokataliza: 
Nevtralizira škodljive mikroorganizme in hlapljive organske spojine. 

Dezinfekcija z aktivnim kisikom:  
Našo ekskluzivno tehnologijo Deep Clean (EOLIS model 600S in 1200S) dopolnjuje kombinacija filtrov, ki krepi 
njeno virucidno delovanje. Sistem s pomočjo filtrov iz zraka odstrani aktivni kisik – prostor je po eni uri spet 
varen za vstop (postopek traja 1 uro – edini čas, ko mora biti prostor prazen oseb).  

 
 

 

Francosko zdravstveno združenje navaja NatéoSanté kot francosko družbo, ki 
sodeluje v nacionalnih prizadevanjih za boj proti pandemiji, z zagotavljanjem 
opreme številnim bolnišnicam v Franciji in v tujini. 

 


