
 Timpul petrecut in spatiile inchise dupa cum arata si studiile este in proportie de 90% in ceea
ce-i priveste pe Europeni. Acest lucru se datoreaza faptului ca ne petrecem mult timp fie in
casa, fie la birou, in fabrici, scoli etc.
Recent, un grup de cercetători din 14 țări, a publicat un articol în revista Science, prin care se
solicită o schimbare de paradigmă în lupta împotriva agenților patogeni din aer, cum ar fi si
virusul care provoacă Covid-19, și solicită recunoașterea universală a faptului ca infecțiile
respiratorii pot fi prevenite prin îmbunătățirea sistemelor de ventilație interioare.

"Aerul din clădiri este un aer comun: nu este un bun privat, este un bun public.
Și trebuie să începem să-l tratăm așa!" 
Shelly Miller– Profesor in ingineria mecanica a mediului la Universitatea din Colorado

Un vaccin pentru aerul pe care il respiram

Shelly Miller – Profesor in ingineria mecanica a mediului la
Universitatea din Colorado, afirma in acest studiu ca “Aerul
contine virusuri la fel ca apa si suprafetele si ca trebuie să
înțelegem că este o amenintare reala pentru care este
imperios necesar să avem abordări adecvate pentru a atenua
riscul și a reduce potențialele expuneri care ar putea apărea
din cauza acumulării virusurilor in aerul din spatii inchise"
Tot el spune ca “ventilarea eficienta a spatiilor interioare
va fi provocarea acestui secol” si le atribuie aceeasi
importanta cu cele de canalizare a apelor reziduale dintr-o
cladire. 
Oameni de știință care semnează acest articol solicită OMS și
altor organisme guvernamentale să își extindă normativele
privind calitatea aerului din interior pentru a include agenții
patogeni din aer și să recunoască necesitatea de a controla
riscurile transmiterii în aer a infecțiilor respiratorii.



Experții explică faptul că această modificare a standardelor in ventilație ar trebui să fie
similară cu transformarea care a avut loc în secolul al XIX-lea, când orașele au început să
organizeze aprovizionarea cu apă potabilă și sistemele de canalizare centralizate. Studiul
expertilor reitereaza descoperirile facute in 1854 de Dr. John Snow in depistarea sursei unui
focar de holeră în apa contaminată din casele unui cartier din Londra, și pe cele ale lui Ignaz
Semmelweis, un medic maghiar, supranumit salvatorul mamelor care a descoperit că, prin
simple măsuri de igienă precum spălarea mâinilor înainte de naștere în clinicile de
obstetrică, poate fi drastic redus riscul de apariție a infecțiilor postpartum.
Studiul mai arata că desi în prezent exista normative privind calitatea aerului în
birouri și spații interioare, ele sunt in general legate doar de temperatura, umiditate
si controlul poluantilor gazosi, cum ar fi monoxidul de carbon. Inca nu există
normative globale care să reglementeze sau să ofere standarde pentru atenuarea
bacteriile sau virusurile din aerul interior rezultate din activitățile umane.
Astfel, cercetătorii solicită elaborarea și aplicarea în toate țările a unor standarde naționale
cuprinzătoare privind calitatea aerului interior (IAQ) și ca aceste informații să fie puse la
dispoziția publicului. În plus, trebuie efectuată adaptarea spațiilor interioare publice pentru
a se putea asigura o ventilație adecvată. Studiul estimează că investițiile necesare în
sistemele de control a calitatii aerului pot fi mai mici de 1% din costul de construcție al unei
clădiri tipice.
Lidia Morawska, autorul principal al articolului și directorul Laboratorului Internațional
pentru Calitatea Aerului și Sănătate de la Universitatea Tehnologică Queensland din
Australia, spune că nu trebuie să mai gândim că nu ne putem permite costul controlului,
atata timp cat costul lunar global al pandemiei de COVID-19 a fost estimat în mod
conservator la 1 trilion de dolari și că numai în Statele Unite costul gripei comune depășește
11,2 miliarde de dolari anual.

Cum se poate evita contaminarea microbiologica si in
mod particular cu coronavirus în spații închise?

 
Unul dintre fronturile pe care se duce lupta pentru reducere a infecțiilor cu COVID-19 este
cel al spațiilor interioare. Această categorie include restaurante, baruri, spații de lucru,
magazine și case, locuri în care se desfășoară o bună parte din viața noastră de zi cu zi și
unde trebuie să se acorde prioritate siguranței. Masurile de preventie cunoscute sunt de
obicei utilizarea unei măști și asigurarea distanței de siguranță.
Seful Serviciului de prevenire al Spitalului Consorci General Universitari de València, José
Luis Alfonso publica un articol in Redacción Médica in care afirma că ventilația este
măsura cheie, mult mai importanta decât menținerea distanței interumane. De fapt,
el crede că este mai probabil să fie infectat într-un spațiu interior cu distanța de siguranță
respectată, dar fără ventilație adecvată decât într-un spațiu exterior fără o distanță de
siguranță, dar care, fiind în aer liber, are ventilație naturală.



"Aerul dispersează toată acea cantitate de aerosoli. Riscul este atunci când sunt concentrați.
Deci este mult mai mare în zonele închise, chiar dacă își păstrează distanța", susține
Alfonso. Specialistul asigură că acest lucru nu înseamnă că nu trebuie respectată distanța
de siguranță, dimpotrivă, dar insistă că „dacă spațiul este închis și nu există alt mecanism
de protecție, chiar dacă se menține separarea, există mult mai mult risc decât în spațiu
deschis și fără distanță ”.

O ventilatie bine facuta împiedică acumularea și respirarea aerosolilor potential purtatori
de agenti patogeni, iar o ventilatie ideala ar trebui sa asigure reînnoirea aerului de 12 ori pe
oră, adica o dată la cinci minute. 
Si aici este de fapt marea problema a spatiilor publice. Utilizarea acestor volume mari
de aer proaspat este extrem de energofaga, cata vreme aerul proaspat trebuie racit pe
timpul verii si incalzit pe timpul iernii. Aerul proaspat modifica brutal coeficientul de
eficienta energetica al cladirilor. Majoritatea instalatiilor de ventilatie din cladirile existente,
daca au unul, au fost calculate si proiectate sa functioneze in recirculare, cu un aport de aer
proaspat de maximum 25-30%. 

Cheia este ventilatia! 
Iar experții consideră că este mult mai importanta decât distanța

interpersonală.

O solutie alternativa si moderna pentru eficientizarea
energetica a cladirilor este recuperarea caldurii din
aerul evacuat si reducerea schimburilor de aer prin
adaugarea unor sisteme de filtrare eficiente, dar si de
decontaminare biologica!
Dimensiunea foarte mica a microorganismelor
patogene si in mod special a virusurilor devine insa o
adevarata provocare pentru sistemele de filtrare,
concepute in general pentru filtrarea particulelor fine,
dar cu dimensiuni de peste 0.3 microni (pentru o
filtrare cu HEPA, de exemplu). 
Virusurile, avand dimensiuni extrem de mici, situate in
jurul valorii de 0.01 microni, nu pot fi retinute nici
macar de “faimosul” HEPA, pentru ca pur si simplu
sunt de aproximativ 30 de ori mai mici decat ar putea
retine acest mediu filtrant. 



Simpla aditionare a unor filtre mai dense, precum HEPA la sistemele de ventilatie existente
poate imbunatati calitatea aerului din punctul de vedere al particulelor poluante in
suspensie (PM 10, PM 5 si PM 2.5) insa nu poate rezolva problema microbiologica.
Imbunatatirea sectiunilor de filtrare nu este intotdeauna posibila, tocmai din cauza
densitatii acestor filtre, care aduc pierderi de presiune foarte mari pe
instalatii.Ventilatoarele sistemelor de ventilatie fie “nu pot duce” astfel de filtre, fie, daca o
pot face, o fac cu cresteri substantiale de consumuri energetice.

Filtrarea nu mai este suficienta! Si atunci, ce solutii
avem?

 Daca sistemul de ventilatie generala a unei cladiri nu se poate modifica si imbunatati usor
pentru a face fata noilor provocari, una din solutiile “la indemana” este folosirea unor
sisteme descentralizate. Acestea pot fi purificatoarele de aer. 

Desi le numim generic “purificatoare”, trebuie sa atragem atentia ca nu toate echipamentele
prezente pe piata globala sunt eficiente in retentia poluantilor. “Mic, dar puternic”, “ieftin si
eficient” nu exista. Majoritatea pot fi incadrate cu usurinta la capitolul “gadget-uri” datorita
functiilor inteligente precum controlul prin aplicatie de la distanta, butoane cu touch si
lumini ambientale, care nu au nimic de a face cu functiunea lor primordiala: filtrarea
aerului. 
Reducand totul la functia de baza, un purificator de aer este o cutie cu un ventilator si un
filtru. 

Singurele care s-ar putea califica pentru o discutie legata de purificarea aerului ar fi cele cu
filtre electrostatice sau HEPA, considerand ca vorbim despre un filtru HEPA autentic, si asta
destul de rar.
Sunteti, desigur, familiarizati cu expresii de genul: “retine 99.99% din poluanti”. Cu toate
acestea, 99.99% din purificatoare nu sunt insotite de vreun certificat care sa ateste
aceasta performanta, nu-i asa?



Stiti cum se calculeaza performanta unui purificator?

Testele de laborator presupun instalarea echipamentului in centrul unei incaperi de
dimensiuni reduse (o camera de testare), in care se introduc voluntar si masurat particule
de diferite dimensiuni, in functie de scopul testului. Se porneste echipamentul, care incepe
sa recircule aerul, fortand microparticulele sa treaca prin filtru, unde sunt retinute. Se fac
masuratori de calitate a aerului (se masoara numarul de microparticule ramase in aerul
recirculat) la intervale de timp regulate. Se noteaza valorile masurate, care evident, scad in
timp. Dupa un timp de functionare in recirculare (de obicei minim 30 de minute), se
stabileste care este procentul de retentie al echipamentului. Care, da, poate fi 99.99%. 
Aceasta este insa o situatie ideala! Pentru ca s-a plecat de la o cantitate certa de
microparticule prezenta in aerul camerei de testare, fara ca in timpul testului sa se mai
adauge alti poluanti! Daca filtrul poate retine acea dimensiune de microparticule, este firesc
ca dupa un timp de functionare, acestea sa se regaseasca in filtru. 

Intr-un spatiu inchis, fie ca este acasa sau intr-o cladire de birouri, oamenii intra si ies, usile
se inchid si se deschid, aerul se misca, deci sursele de microparticule poluante sunt intr-o
dinamica permanenta.

In “viata reala” insa, lucrurile nu se intampla asa!

Dar chiar si asa imperfect, un purificator de aer serios isi merita pe deplin investitia, cel
putin pentru ca ne poate apara de particulele de praf de mici dimensiuni, care pot provoca
afectiuni foarte grave.
Expusi la calitatea proasta a aerului din interior sunt in mod special copiii si persoanele
varstnice, mai ales cei cu boli cardiovasculare sau respiratorii, insa nimeni nu e ferit in
totalitate.
Din nefericire, studiile au dovedit ca aerul poluat din spatiile inchise pe care il respiram este
mai nociv ca cel de afara iar calitatea aerului in mediile urbane scade pe zi ce trece. 
Daca nu vom gasi o solutie rapida de a reduce poluarea din agomerarile urbane,
purificatorul de aer va fi cu certitudine un produs uzual in casele noastre, la fel ca frigiderul,
aragazul, televizorul sau climatizatorul.

Daca ne-am lamurit cum stau lucrurile cu particulele fine din aerul pe care il respiram, sa
reluam un pic situatia din viata reala, descrisa mai sus:

”Intr-un spatiu inchis, fie ca este acasa sau intr-un birou, cabinet medical, restaurant,
salon de evenimente sau orice alt spatiu public, oamenii intra si ies, usile se inchid si
se deschid, aerul se misca, deci sursele de microparticule poluante sunt intr-o
dinamica permanenta.”



Acum incercati sa va imaginati ce se intampla in viata reala cu virusurile, care sunt tot
microparticule, insa de 30 de ori mai mici decat ce poate retine filtrul HEPA al unui
purificator de aer!

Si ca anuleaza din start masura distantarii sociale, cata vreme, recirculand aerul, poate
muta un virus dintr-o parte in alta a incaperii? De la o persoana la alta chiar daca acestea
respecta distantarea sociala? 

Putem fi de acord ca, intr-o incapere in care intra si ies oameni
potential infectati, prezenta unui dispozitiv de filtrare (un
purificator de aer) care recircula aerul, dar nu poate retine
virusul, poate fi, in sine, un mijloc de propagare a virusului? 

Si asta pentru ca un purificator de aer, chiar si cu filtru HEPA,
nu poate retine virusul! 

Asta au inteles si cei de la Radic 8 cand au
cautat solutii impotriva epidemiei provocate de
Sars Cov 1 in Coreea de Sud in 2014. Ca filtrarea
nu este suficienta!  Si au reusit sa construiasca
reactorul de sterilizare pe care l-au integrat in
unitatea lor de decontaminare biologica.



Tehnologia Viruskiller a fost dezvoltata de un consorțiu format din mai multe centre de
cercetare și dezvoltare precum Universitatea Sungkyunkwan (microbiologie și chimie),
Universitatea de Aviație Hankuk (hidrodinamică), Colegiul de tehnologie Ansan (inginerie
mecanică) și alte 2 agentii guvernamentale. Radic8 detine aproximativ 50 de brevete
pentru dezvoltarea de tehnologii originale pentru asigurarea calității aerului interior,
majoritatea inglobate in VirusKiller, Viruskiller O2, OxigenBAR – un generator de oxygen si
OZwind – un uscator de corp de uz medical.

Iata ce spune Kenn Lee, CEO si fondator al grupului INBair- Radic8: 

“Intalnim foarte des, in declaratiile producatorilor de purificatoare de aer, eficiente de
filtrare sau, in cazul virusurilor, rate de distrugere de 99.99%, fara sa se mentioneze
nicaieri metodele de testare. In cazul agentilor patogeni si mai ales a virusurilor,
consideram ca singurul mod in care poti declara o rata de distrugere corecta, este sa iti
testezi echipamentul la o singura trecere a aerului prin el. Atat de simplu! Daca nu
esti capabil sa distrugi virusul la o singura trecere prin echipamentul tau, inseamna
ca ceea ce faci este sa ajuti la propagarea acestuia prin aer si sa cresti potentialul de
contaminare! Este o chestiune care poate face diferenta intre viata si moarte! 

Obiectivul cercetarii noastre este legat de sectorul medical de ultimă generație, unde nu
există loc de marketing înșelător. Ne susținem declarațiile cu rezultate ale testelor
realizate de institutii acreditate. Am efectuat mai multe teste pe gama noastră de produse
decât au efectuat vreodata orice alt produs concurent. Piața are nevoie de mai mult de o
cutie cu ventilator și filtre. Are nevoie de tehnologie de ultimă oră. Tehnologia noastră a
fost testată științific împotriva coronavirusului, virusului gripal, adenovirusului și
poliovirusului. Rezultatele arată o rată de ucidere de 99,9999% într-un singura trecere a
aerului prin echipament.”



Constructia echipamentelor Viruskiller integreaza 2 sectiuni:
-O sectiune de purificare, capabila sa retina particule de praf
pana la dimensiuni de 0.3 microni datorita unui filtru Hepa H13
cat si poluanti gazosi sau radicali liberi prin filtrarea cu carbune
activ. 
-O sectiune de decontaminare avansata, cu scopul de distrugere
definitiva a particulelor virale la o singura trecere a aerului prin
ea. Pentru a se putea obtine aceasta performanta, sectiunea
este conceputa sub forma unui reactor de sterilizare in care
sunt suprapuse doua tehnologii de sterilizare: radiatia UV si
fotocataliza dioxidului de titan (TiO2).
Constructia reactorului este absolut spectaculoasa si face
obiectul unuia dintre brevetele detinute de aceasta tehnologie.
Imaginati-va ceva asemanator unui fagure de albine, cu toate
suprafete acoperite cu o oglinda perfecta obtinuta din depuneri
de dioxid de titan. In interiorul acestei constructii sunt inserate
mai multe lampi cu UV, a caror lumina este amplificata si
reflectata in toate directiile de oglinzile peretilor acestui fagure. 
Reactorul este practic un multiplicator de radiatie luminoasa. O
explozie de lumina UV! 

Viruskiller este in prezent cea mai complexa pentru prevenirea
si controlul infectiilor aeropurtate din lume, fiind recunoscuta
ca prima tehnologie de sterilizare a aerului capabila sa distruga
incarcatura virala in proportie de 99,9999 % (log6) la o singura
trecere a fluxului de aer prin echipament.        
Aceasta caracteristica unica este atestata de numeroase
certificate obtinute de producator in urma testarilor multiple ale
echipamentelor, in diverse laboratoare independente.
Pe viruskiller.ro puteti gasi o biblioteca intreaga de rezultate ale
acestor teste.

Adaugati la asta procesul fotocatalitic la care este supus dioxidul de titan si asa veti
intelege cum este posibil sa nu scape niciun virus intrat in fluxul de aer ce trece prin
echipament! La o singura trecere!

Suntem onorati sa fim reprezentanti unici in Romania pentru Viruskiller inca din 2018.
Daca doriti sa aflati mai multe despre gama de echipamente sau sa intrati in contact cu
noi, va invitam pe viruskiller.ro

http://www.viruskiller.ro/
http://www.viruskiller.ro/

