
Пречистватели на въздуха

Дишайте свободно и мислете ясно

 

Пречиствателите на въздухa IDEAL 
предотвратяват "гъстия въздух" в конферентните зали.

 

национален
център за 

след-печатни
решения



IDEAL AP30/40 PRO IDEAL AP60/80

  IDEAL AP140 PRO

IDEAL AP30/40 PRO IDEAL AP60/80

  IDEAL AP140 PRO

Средно прекарваме повече от 90% от деня в 
затворени стаи. Качеството на въздуха, който 
вдишваме тук, е изключително важно. По-специал-
но в конферентните зали, където няколко души 
седят заедно в затворено пространство, често има 
чувството, че можете да прорежете въздуха или че 
въздухът е използван.

Повече мощност в конферентната зала. 

По-спокойни срещи благодарение на 
оптималния въздух в стаята.

 

IDEAL.PRO
LANGRI.EU

-

Благодарение на високоефективните филтри на 
много нива, IDEAL пречиствателите на въздух 
премахват вредните вещества и алергените ефек-
тивно от околния въздух. Те също така създават 
много добър въздушен поток. Когато е поставен в 
стая с правилни размери, целият въздух в конфе-
рентна зала се рециркулира няколко пъти в час. За 
забележимо подобрено качество на въздуха по 
време на срещи.

Можете да вдъхнете облекчение

Не е намалената част на кислорода, която е причи-
на за умората по време на срещи, а увеличаващата 
се концентрация на издишан CO2, вредни веще-
ства, миризми и летливи органични съединения 
(ЛОС).

ЛОС: Концентрацията на ЛОС в конферентната 
зала е определяща, когато става въпрос за 
комфорт. Тези летливи органични съединения 
включват човешки пари, получени от изпотяване и 
дишане, пари от мебели, тапети и килими, метабо-
литни продукти като оцетна киселина или аромати-
те в парфюмите.

Истинската причина за умора 
по време на срещи

-

Свежа атмосфера - за повишена 
производителност и по-добри резултати

Бактерии и
вируси  

Плесени спори и 
гъбични токсини

Химикали и 
изгорели газове

Фин прах и
прахови частици

Полени и
алергени

Миризми и
изпарения

Благодарение на енергоспестяващия си безшумен 
дизайн, пречиствателите на въздух IDEAL не създа-
ват разрушителен шум по време на срещи. Фактът, 
че те са интуитивни и лесни за използване, също е 
изгоден в конферентните зали, където вероятно 
устройството ще се управлява от много различни 
хора. Пречиствателите на въздуха са от съществено 
значение за всяка конферентна зала, тъй като 
създават чиста среда, в която на хората им е 
удобни и те намират за много по-лесно да се 
концентрират и работят много по-продуктивно.
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