Idealne
powietrze.
Dla Twojego
zdrowia,
komfortu
i przyjemności.

Nasz Ideal.
Natura.
Nic nie może zastąpić spaceru w lesie,
nad morzem lub w górach. Bo nic nie jest
ważniejsze niż czyste i świeże powietrze,
którym oddychamy.
IDEAL życzy Ci zdrowia.
Dlatego też dostarczamy technologiczne
rozwiązania będące odpowiedzią
na wyzwania naszych czasów.
Technologie, które czerpią pomysły
z natury. Produkty marki IDEAL zawsze
są synonimem jakości,
niezawodności i ekologi.

Oczyszczacze powietrza
w technologii AEON Blue®

Oczyszczacze powietrza IDEAL dopasowane są do
pomieszczeń o wielkości 15 m2, 30 m2 i 45 m2 .

W domu i w pracy.
Zdrowe powietrze w Twoim
pomieszczeniu.

Dlaczego czujemy, że powietrze w lesie, nad morzem
lub w górach jest niezwykle świeże i czyste?
Ponieważ nigdzie indziej powietrze nie jest tak
czyste, a stężenie jonów tak wysokie. Ten naturalny
stan powietrza jest odtwarzany przez innowacyjną
technologię AEON Blue®: wysokowydajne, wielostopniowe
filtry oczyszczają powietrze ze szkodliwych substancji,
a prawie 100% poniższych, niebezpiecznych dla naszego
zdrowia i samopoczucia substancji, jest usuwanych
z powietrza w pomieszczeniu.

Wirusy i bakterie

Pyłki

Sierść zwierzęca

Opary chemiczne

Kurz

Zapachy

Dym papierosowy

Pleśń

Aerozole

Drobny pył

Chemia budowlana

Spaliny

Technologia AEON Blue®
Nasze płuca ciężko pracują,
dobrym pomysłem jest
o nie zadbać.

6-stopniowy system oczyszczania powietrza AEON Blue®
filtruje z zanieczyszczonego powietrza prawie 100%
najmniejszych cząstek i patogenicznych zarodków zanim
dotrą one do naszych dróg oddechowych. Dodatkowo,
czyste powietrze może być wzbogacone o ujemne jony.
Oczyszczone i zjonizowane powietrze jest prostym
i naturalnym sposobem zachowania zdrowia i świeżości.
Tak, jak w najlepszym, naturalnym otoczeniu.

PlasmaWave™
Jonizer do aktywnego oczyszczania powietrza
bez szkodliwej emisji ozonu. Układ plazmowy
wytwarza w oczyszczanym powietrzu miliony
ujemnie naładowanych jonów. To optymalizuje
równowagę pomiędzy ujemnymi, a dodatnimi
jonami i powoduje:
1. Witalizację
Energetyzacja i stymulacja metabolizmu
i systemu immunologicznego.
2. Oczyszczanie
Ujemne naładowane jony niszczą zawarte
w powietrzu szkodliwe substancje (bakterie
i zarodniki pleśni).
Poza tym, nawet najdrobniejsze cząstki
(<0.3 μm) sczepiają się ze sobą pod wpływem
ładunku elektrostatycznego i dzięki temu
są wychwytywane przez filtr HEPA.
OptiFlow
Wychwytuje nawet oddalone cząstki pyłu
lub dymu i optymalnie rozprowadza świeże
powietrze w pomieszczeniu.

Filtr wstępny
Wychwytuje większe cząstki, takie jak pył,
włosy i sierść zwierzęcą zwiększając żywotność
filtra HEPA.
Filtr drobnego pyłu HEPA
Jest to bardzo skuteczny filtr wychwytujący
z powietrza do 99,97% drobnego pyłu i ultra
małych cząstek o wymiarach do 0,3 mikrona.
Filtr usuwa skutecznie pleśń, bakterie, wirusy,
pyłki, drobiny pyłu, mikroorganizmy i alergeny.
Filtr z aktywnego węgla
Skutecznie i trwale absorbuje zapachy, dym
tytoniowy i lotne związki organiczne (LZO),
takie jak chemikalia, formaldehyd itp.
CleanCel™
Cała kaseta filtracyjna wraz z filtrem
wstępnym są pokryte opatentowaną powłoką
antybakteryjną CleanCel™, która
zapobiega rozwojowi bakterii odpowiedzialnych
za wytwarzanie brzydkich zapachów,
pleśni oraz grzybów.

Czy lubisz leśne powietrze?
Tylko od Ciebie zależy czy z każdym nowym
oddechem poprawisz jakość swojego życia.
Twój IDEALny odświeżacz powietrza
naszpikowany jest najnowszą technologią,
a obsługa urządzenia jest dziecinnie prosta.

Inspirowane przez naturę.
Zoptymalizowane dla człowieka.
W naturze wszystko ma swoje miejsce i funkcję.
Ta zasada również ma zastosowanie w oczyszczaczach
powietrza firmy IDEAL. Obsługa tego urządzenia sprawi
Ci radość. Łatwość użytkowania, inteligentne funkcje
i duża wydajność są dostępne przez cały czas.

A Inteligentny czujnik jakości powietrza

wykrywa zapachy i cząstki powietrza,
determinuje jakość powietrza
A

B Tryb automatyczny

monitoruje jakość powietrza i reguluje
wydajność
C Aktywny, podświetlany wyświetlacz

pokazuje jakość powietrza
w pomieszczeniu
D Regulowane oczyszczanie

z funkcją turbo
E Inteligentny czujnik oświetlenia

pozwala na cichą pracę w nocy w trybie
automatycznym
F Optymalizacja aerodynamiki

zapewnia ultara cichą pracę i optymalną
cyrkulację powietrza

B

Poręczny pilot zdalnego sterowania
Prosta obsługa staje się jeszcze
bardziej wygodna. Zasięg do 6 m.

Łatwa wymiana filtra
Wyświetlacz wymiany filtra
gwarantuje stałą jakość powietrza.
Praktyczna kaseta filtracyjna może
być szybko i łatwo wymieniona.
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Charakterystyki oczyszczaczy
powietrza firmy IDEAL

WSOP – Współczynnik Szybkości Oczyszczania Powietrza
AP 15: dym 98, kurz 98, pyłki 103
AP 30: dym 197, kurz 197, pyłki 214
AP 45: dym 298, kurz 291, pyłki 343

Możemy być dumni z wartości współczynników WSOP.
Niezależna agencja ratingowa AHAM (z ang. Association
of Home Appliance Manufacturers - Stowarzyszenie
Producentów Sprzętu Gospodarstwa Domowego)
potwierdziła wysoką skuteczność oczyszczaczy
powietrza firmy IDEAL.
Eliminacja bakterii i pleśni
w CFU/I powietrza

Oczyszczacz powietrza IDEAL

Naturalna degradacja

Eliminacja pyłków
w ppm/l powietrza

Minuty

Eliminacja formaldehydu
w ppm

Oczyszczacz powietrza IDEAL

Oczyszczacz powietrza IDEAL

Minuty

Eliminacja dymu i zapachów
Stężenia w mg/m³

Minuty

Oczyszczacz powietrza IDEAL

Co to jest współczynnik WSOP?
WSOP – Współczynnik Szybkości Oczyszczania Powietrza (z ang.
CADR - Clean Air Delivery Rate). Wartość ta informuje o skuteczności
oczyszczaczy powietrza. Im jest ona wyższa, tym szybciej są usuwane
z powietrza zanieczyszczenia takie jak dym, kurz czy pyłki. Wartości
WSOP zostały wyznaczone przez niezależne jednostki badawcze
dlatego też są najprostszym sposobem na porównanie różnych
modeli oczyszczaczy powietrza.

Otwarte okno
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Powietrze ma
największy udział
(74%) we wszystkich
substancjach, które
codziennie
konsumujemy.

90
Praca, sen, TV, komputer

Jak powietrze, którym oddychamy wpływa na nasze zdrowie?
Każdy człowiek wykonuje codziennie około 10 000 oddechów,
co odpowiada zużyciu 12 kg powietrza, podczas gdy spożywana
żywność to tylko 4 kg na dzień. Pomimo tego o wiele bardziej
dbamy o to co pijemy i jemy. Czyste i zdrowe powietrze jest cenne
i najważniejsze dla życia!
Gdzie jest zdrowe powietrze?
Największą część dnia spędzamy w pomieszczeniach. Powinniśmy
pomyśleć o tym, jak utrzymać w nich wolną od zanieczyszczeń
atmosferę. Powietrze w pomieszczeniach może być do 100 razy
bardziej zanieczyszczone niż powietrze na zewnątrz. Powinniśmy
zadbać o ludzi, którzy są wrażliwi na zanieczyszczenia powietrza.
Kto jest najbardziej narażony na zanieczyszczenia powietrza
w pomieszczeniach?
Astmatycy i alergicy natychmiast odczuwają negatywne skutki
zanieczyszczenia powietrza. Ale dotyczy to także np. wszystkich ludzi
w biurach, pacjentów w poczekalniach, lekarzy, uczniów
w gimnazjum i wszystkich we własnych domach. We wszystkich
pomieszczeniach, w których przebywają ludzie stale rosnące
zanieczyszczenie powietrza może ujemnie wpływać na ich
samopoczucie.

Spacer, sport, jazda, etc.

Do 90% naszego czasu
spędzamy wewnątrz
pomieszczeń, w których
jakość powietrza jest
często gorsza niż na
zewnątrz.

Czy powietrze w pomieszczeniu może być przyczyną choroby?
Obecnie lekarze mówią o syndromie powstania choroby
- (z ang. Sick Building Syndrome - SBS). Istnieje wiele tego przyczyn,
ale najważniejszą z nich jest zanieczyszczone powietrze
w pomieszczeniach. Substancje chemiczne ulatniające się z tworzyw
sztucznych, z dywanów, ścian, mebli, drukarek i kopiarek zwiększają
poziom pyłków i alergenów. Może to być przyczyną takich
symptomów SBS jak podrażnienie oczu, gardła i nosa, skóry,
zaburzenia węchu i smaku, choroby zakaźne, alergie lub problemy
z układem nerwowym i ogólnym stanem zdrowia.
Jak można poprawić jakość powietrza w pomieszczeniach?
Jakość powietrza w pomieszczeniach można polepszyć poprzez
otwarcie okna. Jednakże nie jest to możliwe w każdym miejscu
i o każdej porze. Najłatwiejszym sposobem uzyskania czystego
i zdrowego powietrza w domu i w biurze jest zastosowanie
urządzenia oczyszczającego powietrze z takimi funkcjami jak ciągły
pomiar poziomu zanieczyszczenia i automatyczne nastawianie
intensywności procesu oczyszczania. Ważny jest dobry system
filtrowania składający się z filtra drobnych cząstek HEPA i filtra
z węgla aktywnego. Do kompletu powinien należeć także układ
jonizacji.

Porównanie wielkości
trzech modeli AP 15, AP 30,
AP 45

Jakie jest oddziaływanie jonów na powietrze w pomieszczeniu?
Jony mają nie tylko dobry wpływ na jakość powietrza
w wyniku wspomagania neutralizacji bakterii i pleśni,
ale oddziałują pozytywnie także na nasz system nerwowy
i krążeniowy. Badania wykazały, że ujemne jony w powietrzu,
którym oddychamy, powodują wzrost poziomu tlenu w naszej krwi.
Zafunduj sobie terapię jonową za pomocą własnego oczyszczacza
powietrza z układem jonizacyjnym.

Gdy powietrze jest dobre,
czujemy się lepiej.

Niskie zużycie energii
Energooszczędne i płynnie
pracujące silniki elektryczne
w połączeniu
ze zoptymalizowanymi
pod względem przepływu
powietrza wentylatorami
zapewniają bardzo niskie
zużycie energii elektrycznej
(około 4 W w automatycznym
trybie nocnym).

Cicha praca jak szept
Oczyszczacze powietrza IDEAL
charakteryzują się bardzo
niskim, ledwie słyszalnym
poziomem hałasu w czasie
pracy (26 dB (A)). Dlatego
nadają się one idealnie
do sypialni.

Dla pomieszczeń o różnej
wielkości
Oczyszczacze powietrza IDEAL
są dostępne w trzech wersjach.
Kasety filtracyjne i wydajność
urządzeń jest dostosowana
do pomieszczeń o powierzchni:
15m², 30m² i 45m².

ideal-health.eu

Dane techniczne są przybliżone. Zastrzega się prawo zmian. 04/2015

