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Airgenic ionizadores de ar em dutos de sistemas de ar-condicionado 

Airgenic  é a empresa líder mundial em sistemas de oxigênio ativado e purificação do ar; a 
ionização bipolar do ar. Os produtos e os métodos de Airgenic são baseados nos princípios 
descobertos por Albert Einstein  e por várias décadas estes produtos têm mostrado 
resultados impressionantes na redução e neutralização de bactérias, vírus, maus cheiros, 
gases tóxicos, eletricidade estática, pólen, ácaros e mofos. 
 
A tecnologia é totalmente limpa, de baixo consumo de energia, sustentável e 
ecologicamente correta. 
 
Os dispositivos que só filtram o ar são apenas capazes de remover partículas relativamente 
grosseiras. Mesmo os sofisticados e caros filtros HEPA ou DOC captam apenas partículas 
até 0,3 mícron deixando passar os menores que são os mais perigosos para a saúde. Além 
disso, não removem gases e odores, e não têm qualquer efeito sobre os microorganismos. 
 
42.000 ácaros podem viver em somente 30 gramas de pó! Em um ambiente de 150 m2 se 
gera cerca de 20 kg. de pó por ano, hospedando 15 espécies de ácaros! 
 
O pó é um dos contaminantes mais nocivos dos ambientes, ao ar livre ou dentro de casa. 
Partículas de pó absorvem as moléculas de gases nocivos no ar, que, em seguida, são 
transportados para os nossos pulmões. Quanto mais partículas finas de poeira, mais 
perigoso à medida que passam diretamente em nossa corrente sangüínea. 
 
Em locais como cinemas, teatros, salas de festas, salas de conferências, restaurantes, 
escritórios, hotéis, indústrias etc. existem os problemas de ar viciado  (empobrecimento do 
ar e incremento de monóxido de carbono), maus cheiros e a possível contaminação por 
doenças por causa da aglomeração de pessoas e o uso público de banheiros. 
 
Os prédios fechados também são sujeitos a vapores tóxicos  dos materiais sintéticos como 
tapetes, cortinas, tintas, etc. 
 
Ademais os dutos de ar-condicionados são verdadeiras propagadoras de microrganismos, 
em especial mofos, e podem causar irritação dos olhos, alergias, infecções dos olhos, nariz 
e garganta, ataques de asma, fatiga e depressão. 
 
A ionização do ar em dutos de ar-condicionados destrói os microrganismos, desintegra 
cheiros e gases, e torna os ambientes mais limpos, assépticos e com ar fresco e saudável, 
sem cheiros. Afinal, respiramos 20.000 litros de ar todo dia... 
 
Há ainda a possibilidade de baixar a recirculação do ar e assim proporcionar uma economia 
no consumo de energia. 
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Airgenic em duto de ar-condicionado: 
 
 

 
 

Inspeção dos tubos de ionização: 
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Projeto de sistema central de ar -condicionado ; 
Airgenic dimensionado e integrado no sistema. 


