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CryptoScent ® je zařízení určené k regulaci vůni přes klimatizační systémy v rozsáhlých 

prostorech: letišť, divadel, kin, nákupních center, sportovních areálů, muzeí, rekreační 

ploch, fitness a wellness center, konferenčních místností, showroomů atd.  Zařízení může 

být napojeno přímo do ventilačního systému (v prostoru, kde je přívod vzduchu -  v části 

po tzv."lopatkách ventilátorů") nebo v horní části centrálního vedení klimatizace. Zařízení 

vyžaduje neustálý zdroj napájení v blízkosti místa instalace. 

 

- Provonění až 15.000m3  

- Nastavitelný začátku a konec difuze 

- 49 přednastavených programů 

- Možnost vlastní personalizace (dny a intervaly) 

 

 

 

Typ zařízení:  Omnia Cryptoscent®. 

Systém difuze studené páry tzv. cold diffusion systém. 

Patentovaná technologie Micro-diffusion AERO®(Mikro difuze). 

Průměr částic 300-1000 nanometrů rovna 1 mikronu (um). 

Napájení / Input 

Input 100 - 240 VAC  0,6 A 

Frekvence 50/60 Hz 
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Zabezpečení:  automatické vypnutí napájení  - switching. 

Interní zdroj napájení 12 VDC  1,5 A. 

Záložní baterie Lithium 3V, CR2032 #Cryptoscent®. 

Cryptoscent® lze připojit k napájení z 110V do 220V. 

Interní adaptér, CE kompatibilní, dokáže převést energii v síti v 12V v použití v jednotce.                

P.S. Spotřeba energie je velmi nízká. 

 

 

Charakteristika OMNIA Cryptoscent®: 

Výška: 36cm (33,5 cm + vývod vůně). 

Délka: 28,5cm (26,2 cm + vývod napájení). 

Šířka: 18,7cm (17,5 cm + šroubky / upevňovací štít na zeď). 

Váha: 4,8 kg. 
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Váha náplně: 1,2kg. 

Patentovaná a recyklovatelná náplň „použij a vyhoď“, která obsahuje esenciální oleje 

v exkluzivním složení Spring Air. 

 

Existují dvě základní pravidla, která je třeba dodržet při instalaci zařízení OMNIA Cryptoscent® . 

Jeho správné fungování je vždy závislé na správné poloze/umístění osvěžovače: 

- zařízení musí být vždy umístěna níže než vstřikovací trubice vývodu studené páry; 

- vstřikovací trubice pro vývod studené páry musí být natažena do co možná nejkratší vzdálenosti 

od zařízení (ne více než 20 cm). 

Pokud tento postup není možný, je nutné alespoň zkontrolovat, že neexistují žádné inflexní 

(zahnuté) body nebo jiné spojovací body potrubí, a že pára může proudit bez přerušení ze systému 

vývodu do místa vložení trubky klimatizačního systému. Je třeba, aby se vyloučila možnost 

kondenzace a shromažďování stagnujících esenciálních olejů v aktu tzn. zamezení správnému úniku 

mikro-kapiček. Trubice nesmí být umístěna vodorovně, ale šikmo (viz níže). 
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Přístroj musí být instalován svisle ke stabilní části stěny. 

 

Umístěte zařízení v požadované poloze na stabilní stěnu nebo jinou stěnu vhodnou k umístění 

klimatizačního systému. Připevněte upevňovací desku/štít, ujistěte se, že je na té správné úrovni 

dle pokynů viz níže. Před umístěním přístroje zkontroluje také předem, že se v jeho blízkosti 

nachází elektrická zásuvka nebo připojovací skříňka. Současně s rozhodnutím o montáži zařízení ke 

zdi, musíte rozhodnout bod v klimatizačním systém pro speciální dotovanou trubici. K napojení 

může dojít buď v klimatizační komoře samotné, nebo v okruhu kanalizace, ale vždy v dostatečné 

vzdálenosti od ventilátorů a nikdy před samotnými filtry.  

Jeho směr může být změněn v závislosti na proudění vzduchu, ale musí být v souladu s několika 

jednoduchými opatřeními. 

P.S. U zařízení, na záporné straně / sací ventilátor UTA, umístíme trubice se zahnutým spojem 

směřující vzhůru pod úhlem 45° tak, že nebude docházet k blokování kanálu kondenzací vracející se 

zpět do potrubí. 
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Instalace velkoplošného osvěžovače Omnia Cryptoscent® do přilehlého vstupního prostoru  

klimatizace.   

Důležité: dejte pozor na to, abyste neumístili připojovací trubici před filtry klimatizačního zařízení. 
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Instalace velkoplošného osvěžovače OMNIA Cryptoscent® přímo do distribučního kanálu 

klimatizace. 
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Vstřikovací trubice z hliníku (na obrázku „Tubo in alluminio…“), musí být vždy umístěna po 

ventilátoru přívodní jednotky (například v potrubí dostatečně vzdáleném od vrtulí). Pro maximální 

dosažení výsledku je nutné, aby byla orientována ve směru proudu vzduchu .

 

P.S. Vstřikovací  trubice musí směřovat ve směru proudění vzduchu a musí být nakloněna o 45° 

směrem nahoru. Umístěte tak trubici přímočaře, mimo průvan a turbulence, aby nedošlo k 

recirkulaci a podtlak. 
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INSTALACE VSTŘIKOVACÍ TRUBICE 

1° - Vyvrtejte otvor s hrotem o velikosti půl palce do bodu klimatizačního zařízení, do kterého 

chcete vložit vstřikovací trubici (pevná trubice z hliníku). Vložte vstřikovací trubici otvorem. 

Najděte správnou pozici vstřikovací trubice, která produkuje dobrý přívod vzduchu. 

 

2° - Před tím než připevníte natrvalo bílý štít s třemi šrouby ke stěně (zdi nebo plechu), zapněte 

zařízení a ověřte, že funguje tzn. dochází ke správné a efektivní difuzi studené páry. 

 

1. Vždy udržujte zařízení ve svislé poloze, dávejte pozor, aby zeď, kde bude přístroj upevněn byla 

pevná a stabilní. Upřednostňujte pevné povrchy, a vyhněte se montáži na výklopnými dvířky, 

odnímatelnými nebo posuvnými panely. 

2. Dbejte na to, aby byly dveře přístroje vždy dobře zavřené a uzamknuté; čelní panel může být 

otevřen pouze v případě výměny náplně, čištění a údržby nebo pro programování; 

3. Nikdy nevdechujte studenou páru vycházející z horního vývodu v její bezprostřední blízkosti. Do 

30 cm od místa difuze/vývodu, je koncentrace vonné látky  velmi vysoká a inhalace takového 

množství vůně může vyvolat zvýšenou citlivost, podráždění očí a problémy s dýcháním. 

4. Odpojte zařízení od napájení před zahájením výměny náplně, čištění ,údržby, nebo v průběhu 

programování. 

 

 



 

   9/8 
 

DŮLEŽITÉ - čtětě ještě před samotnou instalací 

Ještě před tím, než vyvrtáte otvory či umístíte přístroj, změřte důkladně prostor, kde chcete 

zařízení umístit. Důkladně zvažte vhodnou pozici umístění, převážně pro difuzi. Např. velkoplošný 

osvěžovače ARTYSCENT je nutné umístit vždy ve výšce asi 2m od země, a v jeho okolí by jste měli 

zabezpečit VOLNÝ PROSTOR, tak aby mohlo dokázat k difuzi studené páry (alespoň 1m). 

Vyhněte se překrývání se záclony, a jinými překážky, které by mohly ohrozit volné šíření vůně; 

neumisťujte zařízení v oblastech se silným proudění vzduchu, nebo v bezprostřední blízkosti sacího 

potrubí klimatizačních systémů. V případě výměny náplně se vždy  ujistěte, že osvěžovač je v 

režimu OFF (stisknutím tlačítka "PR" – viz. manuál k naprogramování). 

Tyto body jsou nejlepší zárukou pro správné, účinné a efektivní využívání zařízení AERO. Příjemnou 

vůní a příjemné OMNIA ….EMOCE! 
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