
Bezpieczne 
powietrze w biurze

W chłodniejsze dni ponownie rośnie ilość infekcji przenoszonych drogą powietrzną. 
Zwłaszcza,  gdy w jednym pomieszczeniu przebywa kilka osób. 

Oczyszczacze powietrza IDEAL zmniejszają potencjalne ryzyko infekcji. 
Ponadto usuwają cząstki zanieczyszczeń, alergeny, pyłki, drobiny kurzu, 

zapach chemikaliów i inne nieprzyjemne zapachy. 

Więcej informacji na:
https://ideal-health.pl/
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Wyprodukowano 
w Niemczech

IDEAL zmniejsza 
ryzyko infekcji. 

Oczyszczacze powietrza z serii AP PRO
• Wysokowydajne filtry wielowarstwowe 360°
• Inteligentny czujnik powietrza
• Jakość powietrza wyświetlana za pomocą trójkolorowego wskaźnika
• Możliwość sterowania za pomocą aplikacji „IDEAL AIR PRO”

Oczyszczacz powietrza AP25
• HEPA i filtr z węglem aktywnym
• 4 prędkości pracy wentylatora
• 3-stopniowa praca automatyczna
• Wyświetlacz ze stężeniem cząstek PM 2,5
• Elementy LED z możliwością wyłączenia

Oczyszczacz powietrza AP35 
• HEPA i filtr zapachów
• 6 prędkości pracy wentylatora
• 4-stopniowa praca automatyczna
• Elementy LED z możliwością wyłączenia
•  Funkcja timera

Wielkość pomieszczenia (m2) 25 – 45

Maks. wydajność oczyszczania (m³/h) 330

Wartość CADR (m³/h) 311,5

Wielkość pomieszczenia (m2) 15 – 35

Maks. wydajność oczyszczania (m³/h) 250

Wartość CADR (m³/h) 238,1

Wydajne oczyszczacze powietrza IDEAL ograniczają rozprzestrzenianie się 
zanieczyszczeń w powietrzu. Oprócz mniejszych i większych cząstek usuwają 
również gazy i aerozole oraz patogeny chorób zakaźnych  przenoszonych 
drogą powietrzną. Dzięki wysoce wydajnym wielowarstwowym filtrom 
 skutecznie usuwają z powietrza w pomieszczeniu nawet najmniejsze 
 cząsteczki o wielkości zaledwie 0,1 mikrometra.

AP PRO AP30 AP40 AP60 AP80
Wielkość pomieszczenia (m²) 20 – 40 30 – 50 50 – 70 70 – 100

Maks. wydajność oczyszczania(m³/h) 310 440 600 800

Wartość CADR (m³/h) 300,7 433,3 561,1 675,3

Cząsteczki i zanieczyszczenia usuwane 
przez oczyszczacze powietrza IDEAL:
• Alergeny  • Pyłki  • Bakterie i wirusy

• Chemikalia  • Zapachy  • Cząstki stałe

Wewnętrzny czujnik powietrza AS10
•  Pomiary cząstek PM2,5 i PM10, lotnych 

związków organicznych, temperatury, 
wilgotności i ciśnienia powietrza

•  Aplikacja ”IDEAL AIR PRO“ umożliwiająca
 kontrolę pracy od 1 do 5 urządzeń
 AP PRO w cyklu tygodniowym 
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AS10
Jakość powietrza: 6 kolorów podświetlenia


