
NASA Tarafından Onaylı ActivePure®

Teknolojisinin, SARS-CoV-2 Virüsünü %99.98
Oranında Etkisiz Hale Getirdiği Kanıtlanmıştır.



ActivePure® Teknolojisi ile Oyunun
Kuralları Yeniden Yazılıyor



 Ofisinizde toplantı yaparken, spor
salonunda spor yaparken, sınıfta

ders çalışırken, restoranda yemeğinizi
yerken, ActivePure® teknolojisi ortamı

her an temizler.

Ortamda bulunan astım ve çeşitli
alerjilere neden olabilecek alerjenleri

ve bulaşıcı maddeleri azaltır.

Bulunduğunuz ortamda havadaki
ve yüzeydeki virüs, bakteri, mantar,
küf ve kokuları daha havadayken

inaktif eder.

Havadaki kir, toz, duman ve uçucu
organik bileşikleri (VOC) yok ederek

kullanıldığı alanı sürekli temizler.

ActivePure® teknolojisi ile üretilen en güçlü yüzey
ve hava temizleme cihazı Beyond by Aerus oyunu değiştiriyor!

Yüzey ve Hava Temizleme
Çözümlerinde Dünya Lideri



ActivePure® uzay endüstrisi için üretilmiş, NASA ve
Space Foundation tarafından onaylanmış ve Hall of
Fame tarafından ödüllendirilmiş yeni teknoloji ürünüdür.

Cihaz sürekli çalışırsa hem havadaki hem de tüm yüzeylerdeki
virüs, bakteri, mantar, küf ve kokuları yok eder.

ActivePure®

Teknolojisi

NASA Onaylı Uzay Teknolojimiz ActivePure® tüm yüzey ve 

hava kirleticilerinin (Covid-19, RNA ve DNA Virüsler dahil)

 %99’undan fazlasını daha havadayken ortadan kaldırmaktadır. 

Sertifikalı uzay teknolojisi ortamı devamlı temizler ve korur.



COVID-19 ÜZERİNDEKİ ETKİSİ BİLİMSEL OLARAK
 KANITLANMIŞ İLK VE TEK HAVA VE YÜZEY TEMİZLEYİCİSİ

Yapılan araştırmalar sonucunda ActivePure® teknolojisinin havada ve yüzeyde
bulunan SARS-CoV-2 virüsünün %99.98’ini etkisiz hale getirdiği kanıtlanmıştır.

ActivePure® teknolojisine sahip cihazlarının ürettiği süper oksidanlar hava ve tüm
yüzeylerdeki zararlı mikroorganizmaları içeride insanlar varken dahi etkisiz hale getirir.

Tüm kapalı alanlarda gündelik yaşantınıza güvenle devam etmenizi sağlar.

BİZE ULAŞIN



Daha Temiz ve
Güvenli Ortamlar

Bulunduğu ortamdaki havayı ve yüzeyi 7/24 virüsten arındırır. 

Evler, hastaneler, restoranlar, okullar, spor salonları, oteller
gibi aklınıza gelebilecek tüm kapalı alanlarda kesintisiz

temiz havaya kavuşmak mümkün.

Hastaneler

Okullar

Restoranlar

Oteller Ofisler

Spor
Salonları

Evler



Çevreye Duyarlı, Sağlıklı ve
Sürdürülebilir Bir Yaşam

 Herhangi bir kimyasal
kullanmadan ve ozon

salınımı yapmadan çalışır.

Alerjiye veya astıma
sebep olacak ya da

bağışıklık sistemi zayıf
olan insanlara zarar

verebilecek maddeleri
elimine eder.

Taşınabilir özelliğe sahiptir,
herhangi bir yere kurulmasına

gerek yoktur.

3 yıl garantilidir.
(Şartlar ve koşullar altında)

İyon üretimi, HEPA filtresi,
ActivePure® teknolojisini

kullanarak 0.01 mikrona kadar
küçük parçacıkların %99.98’ini

etkisiz hale getirir.

Tamamen sessiz bir şekilde
çalışır ve havayı 7/24 arıtabilir.



En güvenilir, En hızlı, En güçlü zemin ve hava temizleme teknolojisi

Pozitif ve Negatif Çok Noktalı
RF İyon Oluşumu

Fan İçin Farklı Hız Ayarları

LCD Ekran

Bakım Zamanları İçin Uyarı Özelliği

Değiştirilebilir ActivePure® Üniteleri

Çıkarılabilen Arka Filtre

HEPA ve Aktif Karbon Filtreleri



www.nettibbi.com.tr

@activepurebyaerus
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