Conform ultimelor date, Organizația Mondială a Sănătății a
recunoscut în data de 07 iulie 2020 că există "dovezi emergente"
despre răspândirea noului coronavirus prin aer. Transmiterea
virusului prin secreții respiratorii sub formă de picături (> 5 microni)
sau aerosoli (<5 microni) pare să fie astfel foarte probabilă. Se
cunoaște la acest moment că virusul viabil este detectat în aerosoli
până la 3-4 ore după aerosolizare, până la 4 ore pe cupru, până la 24
de ore pe carton și până la 2-3 zile pe plastic și oțel inoxidabil.
Rezultatele indică faptul că transmiterea prin aerosoli a
HCoV-19 este plauzibilă, deoarece virusul poate rămâne viabil în
aerosoli mai multe ore și pe suprafețe până la zile.
Sistemul de purificare și filtrare a aerului Ebda AIR, unic în
Romania, permite filtrarea aerului la un nivel ridicat şi inhibă
bacteriile sau virusurile aeropurtate, cu eficiențe demonstrate de
studii între 95 și 99.8%.
Tehnologia de dezinfecție a aerului cu plasmă prin metoda
ionizării bipolare produce un bio-climat natural bogat în ioni de
oxigen pozitivi şi negativi. Ionii negativi conțin un electron
suplimentar, în timp ce ionilor pozitivi le lipsește un electron, ceea
ce duce la o stare instabilă. În efortul de a se restabiliza, acești ioni
bipolari caută atomi sau molecule (bacterii, virusuri, etc) aflate în
suspensie în aer sau de pe suprafețe pentru a realiza schimbul de
electroni.
Procesul are ca rezultat neutralizarea eficientă a particulelor,
bacteriilor și virusurilor, acestea fiind aglomerate de ionii care îi
determină să se coaguleze în structuri mai mari care sunt reținute
de filtrele performante ale echipamentului. Pe măsură ce se
divizează pentru a se reproduce, bacteriile și celulele virusului se
leagă cu ionii de oxigen și sunt distruse prin descompunerea
structurii moleculare.

Ebda Air

Soluțiile de filtrare și purificare Ebda AIR sunt ideale pentru
toate tipurile de incinte, mijloace de transport și spații deschise.
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Sistemul Ebda Air de sterilizare a aerului pe bază de plasmă îmbunătățește semnificativ
eficiența muncii, contribuie la prevenirea și controlul eficient al bolilor infecțioase, atât a celor cu
transmitere aerogenă cât și a celor cu transmitere prin intermediul suprafețelor, reducând incidența
bolilor respiratorii (astm, rinită, etc) și a alergiilor. Datele arată că utilizarea acestui sistem
îmbunătățește eficiența muncii cu până la 70% (studii efectuate in Europa și Statele Unite).

Este disponibil într-o gamă largă de modele, care permit atât instalarea cu ușurință în
sistemele de ventilație HVAC, cât și montarea pe perete sau folosirea sistemelor mobile
independente.
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BENEFICII:
✔ Sterilizează aerul
✔ Reduce praful /fumul/polenul din aer
✔ Reduce mirosurile neplăcute
✔ Îndepărtează formaldehidele
✔ Este o investiţie rentabilă
✔ Utilizarea sa este simplă și eficientă
Dezinfectare / sterilizare
➢
Modulul cu plasmă generează cantități mari de ioni activi de oxigen, radicali de energie
mare, care oxideaza ușor microorganismele, mucegaiul, sporii, proteinele și acizii nucleici virali,
distrugând astfel diverși patogeni.
Controlul COV
➢
Ionii de oxigen interactioneaza cu compusii organici volatili emisi de solutiile de curățare,
vopseluri, diverşi solvenți sau pesticide, distrugându-le structura moleculară.

Îmbunătățește calitatea vieții
➢
Calitatea aerului filtrat prin plasmă este echivalentă cu cea a aerului de la malul mării sau a
aerului de munte, curat, după o furtună;
➢
Ebda Air – sistem de filtrare aer cu plasmă reprezintă o soluție inovativă și totală, un
suport tehnic important pentru sistemele de purificare a aerului;
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➢
Filtrele de aer tradiționale oferă doar soluții parțiale care pot elimina doar acele particule
mai mari, particulele și agenții patogeni periculosi, mai mici, persistând în continuare în aer;
➢

Poate fi mutat in orice camera cu un minim de efort.

Principiul de funcționare:
➢ Ionii sunt molecule sau atomi cu sarcină electrică. Acești ioni există în natură. Pe scurt, ionii mici
au un timp de supraviețuire între 30 și 300 de secunde, dar sunt foarte activi; iar densitatea ionilor
mici variază de la 900 până la 1100 de ioni negativi și 1000-1200 de ioni pozitivi pe centimetru cub
(ion / cm3);
➢ Într-un mediu „cu aer curat”, precum vârful unui munte sau nivelul mării, avem 500 de ioni
negativi și 600 de ioni pozitivi pe centimetru cub (ion / cm3), iar nivelul de ioni din clădirile urbane
scade cu 80% până la 95%;
➢ Ionii sunt măsurați cu greu în birourile mici. Când numărul ionilor scade, bacteriile se pot înmulți;
➢ În natură - crește numărul de ioni de oxigen din aerul proaspăt, moleculele de oxigen devin active
din nou, iar calitatea aerului se îmbunătățește până la nivelul de „aer curat”;
➢ Calitatea aerului este îmbunătățită prin creșterea cantității ionilor pozitivi sau negativi dintr-o
încăpere;
➢ Aerul curat și apropiat de natură este foarte confortabil, ceea ce stă la baza tehnologiei sterilizării
aerului cu plasmă;
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➢ Ebda Air are un tub de conversie plasmatic special conceput, care folosește o tensiune
specifică pentru a converti atomii din aer în ioni activi de oxigen;
➢ Când aerul trece prin tubul de ionizare, acesta va forma milioane de ioni pozitivi și ioni negativi,
transformând aerul poluat în aer curat şi sănătos, ceea ce face ca aerul interior să fie proaspăt și
eficient ajutând la rezolvarea problemelor de poluare a aerului din interior.

Sistemul Ebda Air de sterilizare a aerului pe bază de plasmă
➢ Cunoștințe aplicate de fizică, chimie, biologie și inginerie de mediu, au creat tehnologia de
purificare a aerului cu plasmă creeata cu succes dupa teoria ionizării a lui Einstein;
➢ Prin simularea mediului natural, calitatea aerului din interior a fost îmbunătățită în mod
semnificativ, iar diverși poluanți nocivi au fost îndepărtați și descompusi rapid și eficient;
➢ Convingerea noastră că „aerul asemănător pădurii poate fi savurat acasă”, este o certitudine;
➢ Tehnologia Ebda Air de purificare a
aerului cu plasmă dezinfectează, eliminând
bacteriile și virusurile, reduce semnificativ
praful din aer, neutralizează și descompune
poluanții, controlează eficient compușii
organici volatili și curăță aerul prin ionizare.
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DOMENII DE UTILIZARE

BIROURI
În birouri, conpuşilor organici volatili precum
formaldehidele, benzenul sau toluenul necesită o
atenţie sporită. În spațiile închise și ventilate prin
instalații de aer condiționat aerul este închis, iar
umiditatea din conducta centrală de aer
condiționat este un mediu propice pentru
reproducerea bacteriilor.
SUPERMARKETURI
În magazine ventilația se realizează prin sistem centralizat, a cărui
tubulatură dacă nu este curățată corespunzator,
găzduiește diverși patogeni dăunători. Magazinele au
un spațiu comercial destinat fructelor și legumelor,
în care contactul dintre oameni și produse este
accentuat. Acestea, precum și produsele vândute la
kilogram, au o predispunere la alterare.
MUZEE
În muzee, aerul care circulă este un factor principal în menținerea unui
mediu propice exponatelor. Un aer încărcat cu
particule micrometrice de praf, cu patogeni sau cu
virusuri, duce la degradarea treptată în timp a
exponatelor. Pe langă circulația aerului, muzeele
sunt spații publice în care există un permanent flux
de oameni, adică un permanent schimb de aer, de
împrăștiere a virusurilor și a bacteriilor.
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BIBLIOTECI ȘI LIBRĂRII
Librăriile și bibliotecile sunt locuri frecventate de
către studenți și nu numai, unde concentrația
populației, fluxul mare de oameni și praful (cât și
acarienii) contaminează în mod continuu cărțile,
poluează aerul și pot aduce daune sănătății omului.

TRANSPORT
Mijloacele de transport în comun sunt spații unde
ventilația reprezintă o problemă. Compușii organici
volatili sunt foarte nocivi și toxicitatea lor este sporită
în cazul unei expuneri îndelungate. Aglomerația și
lipsa de oxigen din mijloacele de transport în comun
sunt 2 componente de baza în transmiterea
bacteriilor, patogenilor și virusurilor de la om la om.
ÎNTREPRINDERI INDUSTRIALE
În întreprinderile industriale există un flux continuu
de
oameni
–
clienți,
angajați
și
nu
numai.Interacțiunea dintre aceștia este inevitabilă, iar
o îmbunătățire a măsurilor luate pentru combaterea
răspândirii virusurilor este reprezentată de
implementarea unui sistem de purificare a aerului
prin ionizare bipolară..
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CAMERA DE URGENȚE(U.P.U)
Sala de urgență, saloanele
medicale și holurile spitalului sunt
adesea locuri foarte poluate, unde
se răspândesc diverse virusuri și
bacterii.Purificatoarele de aer pe
bază de ionizare prin plasmă ucid
în mod eficient toate tipurile de
bacterii și virusuri care se propagă
în aerul respirat. În același timp,
descompun mirosurile eliberate
prin respirație, precum și din rănile
deschise, mirosul de excremente
sau vărsături produse de pacient
din cauza pierderii cunoștinței sau
din alte motive.
SPITALE
În spital mediul este favorabil
reproducerii
și
răspândirii
microorganismelor, cum ar fi
bacteriile, virusurile, sporii.
Corpul uman elimină constant
bacterii și virusuri din tractul
respirator, tractul digestiv şi
piele. Excrețiile și secrețiile
bacteriene ale pacientului
conțin un număr mare de
microorganisme patogene, care
stau
la
baza
infecţiilor
nozocomiale.
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HOTELURI
Industria hotelieră este una dintre industriile
cu cea mai mare posibilitate de răspândire a
virusurilor și a bacteriilor, datorită fluxului de
oameni, atât din țară, dar mai ales din afară,
care se schimbă de la zi la zi.

RESTAURANTE
Frecventate des de oameni, restaurantele
sunt locuri aglomerate, cu un flux constant
de persoane. Fie că este vorba de suprafeţe,
fie de aer, mediul trebuie dezinfectat
permanent pentru evitarea transmiterii
bacteriilor, virusurilor sau patogenilor,
pentru eliminarea mirosurilor neplăcute şi
pentru îndepărtarea compuşilor organici
volatili nedoriţi.
ÎNVĂŢĂMÂNT
Instituțiile de învățământ sunt spații închise și
aglomerate, în care zi de zi, oamenii fac contact
direct unul cu altul. Riscul răspândirii virusurilor,
bacteriilor sau patogenilor este ridicat permanent
din cauza acestui flux continuu. O îmbunătățire a
parametrilor calității aerului, un mediu
reîmprospătat, purificat și sterilizat reprezintă o
necesitate în vederea diminuării împrăştierii
virusurilor.
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CATALOG DE PRODUSE
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! REZULTATELE

TESTELOR MICROBIOLOGICE !

Coronavirus 229E (HCoV-229E) şi MS2 Bacteriofag (surogat pentru SARS-CoV-2)
Virus distrus în proporție de 99% în aer şi 80% pe suprafețe, în doar 10 minute de
funcționare continuă (studiu realizat de Ministerul Apărării din Spania)
H1N1

Pentru tulpina de virus H1N1 prin metoda MDCK- patogen distrus în proporție de
99%
Enterovirus 71 (EV71)

Infecția cu Enterovirus 71 (EV71) - virus distrus în proporție de 99%
Staphylococcus albus (8032)

Reprezentant al bacteriilor din aer - bacterie distrusă în proporție de 99,87%
Staphylococcus aureus (ATCC 6538)

Bacteria distrusă în proporție de 90%
Escherichia coli (8099)

Bacteria distrusă în proporție de 99,99%
Aspergillus niger (ATCC 16404)

Fungi distruși în proporție de 99,99%
Formaldehide

Distruse în proporţie de 82,4%
Benzeni

Distruşi în proporţie de 81,8%
Compuşi organici volatili totali (TVOC)

Distruşi în proporţie de 91,1%
Sulfat de hidrogen

Distrus în proporţie de 85,2%
Amoniac

Distrus în proporţie de 89,6%
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