
IDEAL AP140 PRO

pure air. pure life.

140

Termékleírás

360°-os részecske szűrő

Finom előszűrő

Erőteljes turbó üzemmód

Alacsony energiafogyasztás

Ultralhalk üzemmód

Éjszakai üzemmód

Távirányító

Prémium érzékelők az automatikus üzemmódhoz

Kényelmes időzítő funkció (indítás és leállítás)

Allergiásoknak is ajánlott

Finom por ellen is hatékony
(PM10 / PM2.5 és ettől kisebb részecskék)

Az AP140 PRO óránként akár 1400 m³ tiszta levegő kibocsátásával új dimenziókat 
nyithat a mobil levegőtisztítás területén. A 360 °-os részecskeszűrő eltávolítja a 
helyiség levegőjéből a szennyeződéseket és a szennyező anyagokat, például a port, 
a finom port (PM10, PM2.5 vagy annál kisebb részecskéket), a polleneket és más 
levegőben lévő allergéneket. Az olyan kórokozókat, mint például a a baktériumok és 
penész spórák (megakadályozza szaporodásukat a szűrőben) szintén kiszűri a szoba 
levegőjéből. A mellékelt 360 °-os részecskeszűrőn kívül kiváló minőségű aktívszén 
betét is kapható. Ez különösen hatékony a kipufogógázok (beleértve az NO2-t), a 
cigarettafüst, az ózon és a kémiai gőzök (formaldehid, toluol, n-bután, VOC ...) és a 
szagok ellen. Professzionális használatra, nagy terhelésre tervezték. A szűrőbetét 
könnyen integrálható az AP140 PRO 360 ° -os részecskeszűrőjébe. Az összes 
funkciót a kiváló minőségű kezelőelem segítségével vezérelheti, pl. üzemmódok: 
automatikus, kézi vagy turbó. Automatikus módban az intelligens érzékelő 
technológia folyamatosan méri a levegő minőségét és automatikusan beállítja a 
teljesítmény szintet a körülményekhez. Turbó üzemmódban, a kiváló motor és 
ventillátor egységnek köszönhetően, a beltéri levegő nagyon rövid időn belül 
megtisztul. Az automatikus és a turbó mód mellett 3 teljesítményszintet lehet 
manuálisan kiválasztani. A kényelmes időzítő funkció lehetővé teszi, hogy bizonyos 
időszakok után elinduljon vagy leálljon. Reteszelő funkcióval a biztonságos 
működéshez, praktikus szűrőcsere kijelzés. A 360 °-os szűrőt átlagosan 12 havonta 
kell cserélni. Még szélesebb körű művelet és az üzemállapot lekérdezése az "IDEAL 
AIR PRO" alkalmazáson keresztül lehetséges. A csomag tartalmaz egy praktikus 
távirányítót is.

Professzionális légtisztító a tiszta beltéri levegőért, 
120 - 160 m² * helyiségekhez. Új 360 ° -os 
szűrőrendszer rendkívül hatékony HEPA 
részecskeszűrővel.

*  2,5 m belmagassággal számolva.

Technikai adatok

Hálózati csatlakozás 220-240 V,  50/60 Hz

Ventillátorfokozat 5

Teljesítmény (Watt) 7 – 180

Zajszint (dB) 25,2 – 60,3

Tisztító teljesítmény 1500 m³/óráig

Méretek (H x B x T) 725 x 562 x 633 mm 

Súly (kg) 51 



Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 03/2019

MAGAS MINŐSÉGŰ KEZELŐELEMEK
A be / ki, auto / kézi / turbo, időzítő, 
éjszakai üzemmód kényelmesen és intuitív 
módon vezérelhető a kezelőőelem 
segítségével.

360°-OS SZŰRŐ
A nagy teljesítményű 360 ° -os szűrő finom 
előszűrőből és egy rendkívül hatékony HEPA 
részecskeszűrőből áll. Kör alakú kialakításnak 
köszönhetően a szűrő teljes területét 
optimálisan kihasználják. A 360 ° -os 
részecskeszűrőn kívül, kiváló minőségű 
aktívszén betét is kapható.

SZÍNKÓDOK MUTATJÁK A LEVEGŐMINŐSÉGET
A pillanatnyi levegőminőség LED-en 
keresztül háromszínű kóddal jelenik meg. 
Automatikus módban az intelligens 
processzorvezérlés a levegőminőségnek 
megfelelően ellenőrzi a tisztítási teljesítményt 
és a szűrőt.

TÁVIRÁNYÍTÓ
Az AP140 PRO távirányítóval is 
kényelmesen vezérelhető. 
Mágneses - a fémházon is tárolható.

KOMPAKT TELJESÍTMÉNYCSOMAG
A beépített GreenTech EC motor akár 50% -kal 
kevesebb energiafogyasztást biztosít a 
váltóáramú megoldásokhoz képest, és még 
mindig rendkívül csendes. Ez eredményezi, hogy 
az AP140 PRO az egyik legcsendesebb és 
legerősebb légtisztító a piacon - Made in 
Germany.

LETÖLTHETŐ APP „IDEAL AIR PRO“
A légtisztító kibővített ellenőrzése és 
lekérdezése. Ingyenesen elérhető a Google 
Playből és az Apple App Store-ból.




