
PŘÍPADOVÉ STUDIE A PROJEKTY 
ze sportovního prostředí

Staples Centrum
Případová studie: 20% úspora provozních nákladů na 
HVAC a 90% redukce VOC po instalaci ventilátorů.

New England Patriots
Případová studie: Menší množství léků na alergie 
pro hráče: během roční studie.

US Bank Stadion
Roční úspora okolo 200.000 USD. Ventilátory 
instalovány ve všech vzduchotechnických zařízeních.

SoulCycle
Ventilátory nstalovány ve více než 50 provozech 
fitness SoulCycle.

BIPOLÁRNÍ
PLAZMOVÁ

IONIZACE



Případová studie| Staples Centrum

Výsledek

Jednotky s technologií Bipolární plazmové ionizace jsou nainstalovány v 
centru.

Kvalita ovzduší ve Staples centru, zejména plynné prvky, VOC a 
TVOC, se po instalaci výrazně zlepšila.
Úspora energie: 21 %
PM10 redukce: 25 %
TVOC redukce: 90 %

Testy byly prováděny nezávislou laboratoří EMSL.
V důsledku instalace jednotek s technologií Bipolární plazmové 
ionizace došlo také k omezení nutnosti výměny filtrů a redukci potřeby 
větrání.

“Prokázali jsme, že technologie Bipolární plazmové ionizace
poskytuje čistší vzduch a úspory elektrické energie. 
Pomáhá nám tak v našem úsilí na cestě k udržitelnějšímu
prostředí.”

– Bill Potoroff, VP, AEG

Bipolární plazmová ionizace v Staples Centru v Los Angeles, CA.



Případová studie | Alvin Ailey American taneční divadlo

IMPLEMENTACE

Jednotky s technologií Bipolární plazmové ionizace byly instalovány v 
ve všech prostorech tanečního divadla Alvin Ailey American, jednom
z nejznámějších světových moderních tanečních zařízení. Divadlo je 
největší budova NYC věnovaná výhradně tanci. Cílem instalace bylo
snížit náklady na energie a zároveň zvýšit kvalitu ovzduší pro elitní
tanečníky.

NÁZORY

“Díky instalaci došlo ke značné úspoře nákladů na energie, filtry jsou
mnohem čistší. Všiml jsem si také 20% snížení rychlosti ventilátoru, 
protože kombinace čistších filtrů a snížení množství přívedeného vzduchu
snižuje celkový výkon. 

“Nyní máme příjemně čisté prostředí, něco, čeho bylo dříve velice náročné
ve městě jako je New York dosáhnout.”

– Mike Canarozzi, Facility Director Alvin Ailey American taneční divadlo ve městě New York



Případová studie| Dallas Cowboys

SITUACE
Dallas Cowboys – klub amerického fotbalu se snaží být proaktivní v přístupu
ke zdraví svých hráčů, zejména pokud se jedná o prostředí šaten a výskytu 
alergenů i různých nemocí spojených s přenosem bakterií i virů. Jednotky s 
technologií Bipolární plazmové ionizace byly testovány na místech poblíž
skříňek.

VÝSLEDEK
Trenéři, zaměstnanci i hráči, kteří nevěděli o instalaci těchto jednotek, začali
komentovat zlepšenou kvalitu ovzduší.

Po instalaci začali trenéři s redukcí dávek Cetirizinu, léku běžně známého
jako Zyrtec, který je určen pro potlačení alergií. Od instalace byly hlášeny
nulové případy MRSA nebo H1N1.

Následně byly jednotky instalovány po celém centru, tedy v kanceláři
trenérů, rehabilitačních oblastech, zasedacích místnostech, a také v novém
školícím centru ve Frisco, TX.

Díky instalaci jednotek také došlo ke snížení nákladů na provoz HVAC a byla
vypozorována návratnost investice do zařízení během jednoho roku.

AtmosAir a klub amerického fotbalu Dallas Cowboys



Případová studie| Sacramento Kings  
Golden 1 Centrum

SITUACE
Jednotky s technologií Bipolární plazmové ionizace byly instalovány v Golden 1 
Centru, domácím stadionu týmu NBA Sacramento Kings, a také prostoru, který je 
využíván pro nejrůznější koncerty, kulturní a zábavné akce.

VÝSLEDEK

Bylo provedeno nezávislé testování třetí stranou před a po instalaci

Předtím, než mohlo být provedeno testování po instalaci, byla Kalifornie zasažena
jedním z nejdestruktivnějších požárů v historii státu.

Navzdory tomu, že index kvality vzduchu ve venkovním prostředí byl 3krát vyšší než
normálně, vykazovaly oblasti ošetřené technologií Bipolární plazmové ionizace nižší
hladiny škodlivých částic a TVOC, než před instalací.

Golden 1 Centrum vlastní certifikát LEED a je členem Green Sports Alliance.



Případová studie| Pittsburgh Pirates šatny 
v PNC Parku

SITUACE
Systém s technologií Bipolární plazmové ionizace byl nainstalován v šatnách 
týmu Pittsburgh Pirates v PNC Parku.

Byly provedeny testy před a po instalaci.

VÝSLEDEK
Po pouhých 24 hodinách provozu byly naměřené pozoruhodné výsledky:

• 62% redukce TVOCs
• 68% redukce PM10
• 58% redukce PM5
• 50% redukce PM2.5

Testy kvality vzduchu v PNC parku po 24h provozu



Případová studie| Bridgestone Arena  
šatny Nashville Predators

SITUACE

V šatnách se velmi často vyskytují pachy, vlhkost i plísně.

Těkavé organické sloučeniny (TVOC) jsou hlavní příčinou pachů v 
šatně.

VÝSLEDEK

Před a po instalaci technologie Bipolární plazmové ionizace v šatnách 
Nashville Predators bylo provedeno testování.

TVOC byly zredukovány o více než 95 %!

Jejich snížení způsobilo změnu ve vnímání kvality ovzduší. Vzduch byl
pocitově "čerstvější" a nebyl tak "těžký".

Snížení TVOC také představuje možnost redukce větrání/přívodu
venkovního vzduchu, a tím nabízí potenciál k úspoře energie.



Případová studie| University of Southern 
California John McKay tréninkové centrum

INSTALACE
Technologie Bipolární plazmové ionizace byla nainstalována v novém
tréninkovém centru John McKay. Centrum má být silným symbolem
historie školy. I zde bylo provedeno nezávislé testování hned v pěti
různých prostorech, aby byla účinnost technologie ověřena. Oblasti
zahrnovaly fotbalové tréninkové centrum, posilovací místnost, šatnu a dva
otevřené prostory v prvním a druhém patře.

VÝSLEDEK

Díky využití Bipolární plazmové ionizace došlo k výraznému 
zlepšení kvalitu vzduchu a snížení částic PM a VOC.

VOC redukce: 90 %
PM2.5 redukce: 50 %
PM10 redukce: 95 %

Částice PM10 jsou natolik malé, aby se dostaly do plic, kde mohou 
způsobit různá onemocnění.

Jednotky s technologií Bipolární plazmové ionizace jsou nyní 
nainstalovány v celém John McKay Centru i USC Heritage Hale.

“V USC věříme, že výkoní jak na i mimo hřiště je vázán
na kvalitu vnitřního ovzduší a udržení našich studentů-
sportovců zdravých je prvořadý. Bipolární plazmová
ionizace k tomu pomohla mnoha způsoby.”

– Russ Romano, Assistant Athletic 
Director, USC

Využití technologie Bipolární plazmové ionizace v tréninkovém centru 
University of Southern California.



Případová studie| New England Patriots  
Gillette Stadion

BIPOLÁRNÍ PLAZMOVÁ IONIZACE A ZDRAVÍ HRÁČŮ

The New England Patriots vědí, jak je důležité udržovat zdravé a 
bezpečné prostředí nejen pro své hráče.

Proto byly během renovace stadionu instalovány jednotky s technologií
Bipolární plazmové ionizace do šaten, tréninkových prostorů a prostorů 
s lavičkami, aby se eliminovalo šíření bakterií a virů, které mohou 
způsobovat onemocnění jako je Staph a MRSA. Dalším cílem bylo
odstranit prach, plísně,škodlivé částice i alergeny.

Trenéři New England Patriots byli nadšeni, že díky instalaci se jim 
podařilo snížit potřebu užívání léku Certizine (Zyrtec, používaný na 
sennou rýmu a jiné alergie) . Šatna a posilovna New England Patriots



Případová studie | SOULCYCLE

SOULCYCLE INSTALACE
Spinningové centrum Soulcycle se na nás obrátilo s cílem
eliminovat pachy, infekce měkkých tkání (MRSA) a zmírnit
šíření bakterií a virů ve fitness centru i prostorech posilovny.

DNES

Technologie Bipolární plazmové ionizace je už 
nainstalována ve více než 40 centrech SOULCYCLE 

“Jsme rádi, že technologie Bipolární plazmové
ionizace poskytuje v našich spinningových centrech
členům i zaměstnancům příjemnější prostředí. 
Vzduch je čistý a svěží. Kvalita ovzduší je důležitá, 
nejen pro spinning – jednoduše skvělá technologie, 
která je na správném místě.”

– Bevin Prince, SOULCYCLE 
Instructor, NYC

Technologie Bipolární plazmové ionizace v SOULCYCLE.



Všechny uvedené případové studie jsou instalace s využitím technologie Bipolární plazmové 
ionizace společnosti AtmosAir. Zastoupení pro Českou republiku: www.bezpecny-vzduch.cz.
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Argentinská 38, 170 00 Praha 7

Tel: +420 602 312 175
Email: info@bezpecny-vzduch.cz

www.bezpecny-vzduch.cz

Pro konzultace, návrhy, řešení, instalace a 
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