AEON Blue® – oznacza skuteczną technologię filtrowania
wraz z jonizacją w celu uzyskania w pomieszczeniu
naturalnego, zdrowego powietrza

IDEAL AP 15

IDEAL AP 30

IDEAL AP 45

do 15 m2

do 30 m2

do 45 m2

Wartości WSOP*

D 98 K 98 P 103

D 197 K 197 P 214

D 298 K291 P 343

Wydajność wentylatorów w m3/min

0,7 / 1,3 / 2 /2,8

1,1 / 2,5 / 4 / 5,5

1,4 / 3,1 / 5 / 8,2

4 / 6 / 10 / 40

4 / 10 / 25 / 60

11 / 20 / 40 / 110

470 x 350 x 210

550 x 415 x 220

650 x 440 x 260

6

7

8

Dane techniczne
Wielkość pomieszczenia

Moc** [W]
Wymiary (W x S x G) [mm]
Waga netto [kg]

AP 60 Pro
Profesjonalny oczyszczacz powietrza przeznaczony
do pomieszczeń do 60 m² . Nowy wieloetapowy system filtracji
z filtrem HEPA o dużej żywotności oraz specjalistycznym filtrem
z węglem aktywnym.
Dane techniczne

IDEAL AP 60 Pro

Pobór mocy

220 - 240 V, 50/60 Hz

Moc**[W]

5 / 7 / 10 / 19 / 85

Poziom hałasu [dB]

19 / 27 / 33 / 42 / 55

Wymiary (W x S x G) [mm]

668 x 468 x 275 mm

Waga netto [kg]

15 kg

Funkcje dostępne
również za pomocą
pilota: włączanie,
wyłącznik czasowy,
blokada
rodzicielska,
tryb nocny.

Wydajny
wentylator
przeznaczony do
pracy ciągłej.
Najcichszy
oczyszczacz na
rynku.

Jakość powietrza
w pomieszczeniu
pokazuje
trójkolorowy
wyświetlacz.

NOWO

ŚĆ

Wysokiej
wydajności filtr
360 ° składający się
z filtra wstępnego,
filtra HEPA, oraz
filtra węglowego.

* 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 (D), kurz (K) czy pyłki (P). Sprawdzone i certyfikowane przez AHAM (z ang. Association of Home Appliance Manufacturers - Stowarzyszenie Producentów Sprzętów Gospodarstwa Domowego).
** Wartości dotyczą odpowiednio trybów: niski, średni, wysoki oraz turbo.

AP 40 Med Edition
Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie
czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 40 m².
Oryginalny system filtracyjny z filtrem HEPA oraz z powłoką
antybakteryjną i filtrem przeciwzapachowym.
Dane techniczne

IDEAL AP 40

Pobór mocy

220 - 240 V, 50/60 Hz

Moc**[W]

5 / 8 / 13 / 28 / 90

Poziom hałasu [dB]

28 / 30 / 35 / 44 / 56

Wymiary (W x S x G) [mm]

600 x 415 x 245

Waga netto [kg]

8,5 kg

Sensor

Kodowanie z
użyciem koloru

Klapy powietrza

Filtry powietrza

AW 60 Med Edition
Oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym urządzeniu
z przeznaczeniem do pomieszczeń o wielkości do 60 m2.
Oryginalny system filtracyjny z filtrem HEPA oraz z powłoką
antybakteryjną i filtrem przeciwzapachowym.
Dane techniczne

IDEAL AW 60

Pobór mocy

220 - 240 V, 50/60 Hz

Moc**[W]

5 / 7 / 9 / 18

Prędkość wentylatora

4 poziomy

Wydajność nawilżacza

od 0 do 500 g/h

Poziom hałasu [dB]

30 / 30 / 38 / 45

Pojemność pojemnika na wodę

5 litrów

Wymiary (W x S x G) [mm]

450 x 345 x 345

Waga netto [kg]

8,5 kg

Technologia
ClenCelTM
zapobiegająca
rozwojowi pleśni
oraz grzybów

Prosta wymiana
filtra

Akcesoria do
nawilżacza

Intuicyjny panel
sterowania

NOWO

ŚĆ

Oczyszczacze Ideal skutecznie usuwają alergeny,
oczyszczają i nawilżają powietrze!
Zapotrzebowanie człowieka na dobę:
+ ok. 0,8-1,5kg żywności
+ ok. 1,6-3 litrów napojów
+ ok. 20-30kg (>20 000 litrów) powietrza

Źródła zanieczyszczenia
Źródła naturalne
+ Erozja gleby
+ Pyłki
+ Pożary lasów
+ SMOG

Źródła antropogeniczne
+ Procesy produkcyjne
+ Lokalne ciepłownie
+ Transport
+ Rolnictwo
+ Przemysł budowlany
+ Generowanie energii dla gospodarstw domowych

Cząstki neutralizowane przez filtr HEPA
Cząsteczki

Wielkości

Wirusy

0,001 – 0,4 μm, influenza virus = 0,1 μm

Dym papierosowy i aerozole

0,01 – 1 μm

Bakterie

0,5 – 5 μm, MRSA = 0,8 und 1,2 μm.

Zarodniki pleśni

5 – 15 μm

Kurz

60 – 20.000 μm

Drobny pył

Cząsteczki umożliwiające inhalację < 10 μm (PM10)
Cząsteczki respirowane < 2,5 μm (PM2,5)

Zanieczyszczenie w pomieszczeniach zamkniętych może powodować
+ Bóle głowy, choroby układu odpornościowego, podrażnienia oczu i dróg oddechowych, zaburzenie pracy nerek i wątroby
+ Przewlekłą obturacyjną chorobą płuc (POChP), najczęstsze objawy to duszność i kaszel
+ Alergię lub jej objawy, które mogą się wzmagać w zanieczyszczonym powietrzu
+ Rozwijanie zarodników pleśni, może to powodować wiele objawów: zapalenie oskrzeli, gorączkę, zwiększoną podatność na infekcje, itp.

PlasmaWave™
Wytwarza ujemne jony powietrza
o rewitalizującym działaniu, które dodatkowo
wspomagają filtrowanie najdrobniejszych
cząstek (<0,3 µm)

CleanCel™
Powłoka antybakteryjna, która zapobiega
rozwojowi pleśni, grzybów oraz bakterii
odpowiedzialnych za wytwarzanie brzydkich
zapachów

Filtr wstępny
Odfiltrowuje z powietrza większe cząstki
i jednocześnie zwiększa żywotność filtra HEPA

OptiFlow
Wychwytuje nawet oddalone cząstki pyłu lub dymu
i optymalnie rozprowadza świeże powietrze
w pomieszczeniu

Filtr drobnego pyłu HEPA
Oczyszcza powietrze w aż 99,97%
Filtr z węglem aktywnym
Skutecznie i trwale absorbuje zapachy,
dym tytoniowy i lotne związki organiczne (LZO)
BEZ
SZKODLIWEGO
OZONU

Certyfikat Rady ds.
Zasobów Powietrza

* 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 (D), kurz (K) czy pyłki (P). Sprawdzone i certyfikowane przez AHAM
(z ang. Association of Home Appliance Manufacturers - Stowarzyszenie
Producentów Sprzętów Gospodarstwa Domowego).

ECARF - Rekomendowany dla alergików. Z uwagi na wysoką jakość filtracji, certyfikowany jako
hypoalergiczny przez European Centre for Allergy Research Foundation “ECARF”
(Fundacja Europejskiego Centrum Badań Alergii).

Twój dostawca:

www.opus-zdrowie.pl

