
Israelilainen tekniikka antaa koronavapaan ilman 
 
Israelilainen ilmanpuhdistustekniikka on osoittautunut erittäin tehokkaaksi covid-19-
partikkeleiden poistamisessa ilmasta. Tekniikkaa levitetään eri maihin maailmalla.  
Israel tulee käyttämään tekniikkaa mm turistibusseissa, saadakseen turistit palaamaan maahan. 
 
Jerusalem Post kirjoittaa verkkolehdessään, että Aura Air, yritys joka sijaitsee Tel Avivissa, on 
asentanut ilmanpuhdistuslaitteen 400 turistibussiin, joita tullaan käyttämään Iso-Britanniassa ja 
Irlannissa yhteiskunnalle tärkeiden ihmisten kuljettamiseen.  
 
Aura Airin menestys ilmanpuhdistuksessa on myös hyödyllinen tekniikka koronapandemian aikana. 
Tekniikkaa on testattu Tel Hashmoerin korkeatasoisessa sairaalassa, Sheban lääkinnällisessä 
keskuksessa Israelissa. Tulokset osoittivat, että laitteen teho oli 99.9%, kun kyse oli covid-19-
partikkeleiden desinfioimisesta ilmasta. Tekniikka ei ainoastaan desinfioi viruksia ilmasta, vaan 
lisäksi bakteereja, loisia ja hometta. Laite myös mittaa ilmanlaadun ja välittää tiedon aplikaatioon, 
josta matkustajat voivat lukea tiedot puhelimillaan. 
 
 

Nopeasti kasvava yritys 
 
Sillä välin kun ihmisten huomio on pitkään kiinnittynyt ulkoilman laatuun saasteiden vuoksi, on 
koronapandemia siirtänyt huomion sisäilman laatuun, sanovat Aura Airin perustajat, veljekset 
Aviad ja Eldar Schnaiderman. He sanovat, että ”covid-19 on tehnyt yrityksellemme sen, että se on 
lisännyt tietoisuutta sisäilmaston tärkeydestä.” 
 
Viime vuoden maaliskuussa Aura Airilla oli asiakkaita vain kolmessa eri maassa. Joulukuussa 
lukumäärä oli ohittanut 50 ja samassa kuussa yhtiö allekirjoitti 30 miljoonan dollarin sopimuksen 
japanilaisen turvallisuusratkaisujen jakelijan kanssa. Japanilaiset selittivät, että he tulevat 
käyttämään israelilaista ilmanpuhdistustekniikkaa maan suosituissa karaokebaareissa, jotta ne 
voidaan pitää auki pandemian aikana.    
 
 

Voidaan myös asentaa busseihin 
 
Aura Airin ilmanpuhdistustekniikka perustuu neljään eri tapaan puhdistaa ilmaa. Ensin yhteen 
suodattimeen tarttuu suuria partikkeleita, kuten pölyä, siitepölyä, hyönteisiä ja eläinten karvoja, 
sekä pahaa hajua ja jossain määrin viruksia ja bakteereja. Toinen suodatin neutralisoi bakteereja, 
viruksia ja loisia. Sen lisäksi on komponentti, joka desinfioi ilmaa UVC-säteilyllä, ja lopuksi on 
sterionisaattori, joka puhdistaa ilman ionisaation avulla. 
 
Israelissa Aura Air työskentelee ensisijaisesti turismiyritysten kanssa, mutta yritys käy nyt 
neuvotteluja kolmen suuren toimijan kanssa saadakseen laitteita asennettua joukkoliikenteen 
busseihin. Aura Airin tekniikka on ratkaisevaa aloille, kuten kuljetus, joissa turvallinen ympäristö on 
erityisen tärkeää ihmisille. 
 
 

 



Turvallinen sisäympäristö 
 
- Näimme, että ihmiset pelkäsivät käyttää busseja ja joukkoliikennettä. Meidän tekniikkamme on 
ratkaisu ilman puhdistamiselle sekä turvallisen ja terveen ympäristön luomiselle. Lisäksi näytämme 
reaaliaikaista dataa, joka antaa tietoa siitä, että ympäristö jossa olet, on puhdas ja turvallinen. 
Kuluttajien luottamuksen lisääminen on tärkeä askel turismielinkeinon jälleenrakentamisessa 
Israelissa, missä turistit yleensä viettävät paljon aikaa busseissa, sanovat Aviad ja Eldar 
Schnaiderman. 
 
- Israelin turistimäärä laski vuoden 2019 neljästä miljoonasta nollaan vuonna 2020.  
Jos tahdomme palata entisiin lukuihin, meidän tulee luoda turvallinen ympäristö, sanoo Samuel 
Smadja, Jerusalemin Sar-El toursin omistaja ja toimitusjohtaja.  
Hän lisää, että he ovat asentaneet tämän uuden tekniikan 25 bussiin. 
 
- Meillä tulee olemaan covid-19 vapaa ympäristö busseissa. Yksi asia on varma, se tulee 
poistamaan pelon 30 tai 40 henkilön olemisesta samassa bussissa, sanoo Smadja Jerusalem 
Postille. 
 
Tekniikka antaa ihmisille lisää turvallisuutta, koska he voivat luottaa tieteeseen, joka varustaa 
heidät henkilökohtaisesti tiedolla. Ei riitä, että minä sanon ilman olevan puhdasta tai, että 
bussikuski jättää ikkunat auki. Asiakas tahtoo voida tarkistaa bussin ilmanlaadun itse.   
Ei tarvitse luottaa minuun tai bussikuskiin, vaan tekniikkaan. Tahdomme tarjota asiakkaille 
mahdollisuuden tuntea itsensä turvallisiksi.    


