
Пречистватели на въздуха
 

 

национален
център за 

след-печатни
решения

ПРОИЗВЕДЕНО В
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Летливи органични в-ва
< 0.001 µm

Вируси
0.001  – 0.1 µm

Балтерии
0.1 – 100 µm

Спори на мухъл
1 – 100 µm

Полени
10 – 100 µm

 

Повечето замърсители 
са невидими.

 

 

 

Дишате ли чист въздух? 

Въздухът на закрито 
често е по-лош, 
отколкото предполагаме. 
Много замърсители 
просто остават 
незабелязани, докато не 
ни въздействат.

Независимо дали у дома или на работното място: 
Прекарваме много време в затворени помещения. 
Рядко обръщаме много внимание на въздуха, който 
дишаме в тези помещения, въпреки че той всъщ-
ност може да бъде много по-силно замърсен от 
външния.

Прашецът, домашният прах, тютюневият дим и 
изпаренията при готвене влияят неблагоприятно 
върху качеството на въздуха по видим начин - но 
какво ще кажете за вирусите, бактериите или 
спорите на плесени? Разпределени в помещенията, 
те остават също толкова незабелязани като газове, 
прахови частици и пари от мебели, килими и 
електроника. Нашите дробове обаче не са филтри 
за замърсен околен въздух. Нещата, от които не 
можем да се защитим, ни правят слаби, губим 
концентрация или дори се разболяваме.





AP PRO

Пречиствателите на въздуха IDEAL следват примера 
на природата, но са значително по-ефективни. 
Нашите високоефективни многослойни филтри 
трайно премахват замърсителите от вътрешния 
въздух. Системата OptiFlow също улавя замърсители, 
разположени по-далеч и оптимално разпределя 
почистения въздух в помещението. У дома, в офиса и 
навсякъде другаде.



 Внесете малко чист въздух
в ежедневието си.

С високоефективните
пречистватели на въздуха от IDEAL.

Произведени в Германия.



Слой по слой
за чист въздух.

2

99,99 %
Ефективност на почистване 
при 0,2 µm в съответствие с DIN 71460-1

 

1. Предварителна филтърна мрежа. 
Предфилтриращата мрежа обхваща 
360° многослоен филтър и према-
хва замърсяванията, боклуците и 
остатъците като коса, пух и прах.

2. Предварително филтриращ слой
Предварителният филтър филтрира 
грубите прахови частици и удължа-
ва експлоатационния живот на 
HEPA филтъра.

3. HEPA слой от микрофибър
Слоят от микрофибър дори 
филтрира дишащи и ултра фини 
частици (PM2.5, PM0.3).

4. Слой с активен въглен
Активният въглен неутрализира 
дори химически вещества, NO , 
озон и най-силните миризми.

5. Покриващият слой
Покритието от руно защитава 
голяма част от активен въглен.

6. 360 ° филтър
360 ° дизайнът на патрона 
гарантира ефективно използване 
на цялата повърхност, както и 
висока пропускливост на въздуха.



Петте филтърни слоя в нашите интелигентни 
филтри улавят малки и големи частици, както и 
газове и молекули. Те също филтрират така нарече-
ния MPPS (най-проникващ размер на частиците). 
Това са най-трудните частици за отстраняване с 
размер между 0,1 и 0,3 микрометра. Кръглата 
конструкция осигурява оптимално използване на 
повърхността на филтъра.

Нашите специално разработени HEPA филтри с 
многоетапна филтрираща технология премахват 
замърсителите от вътрешния ви въздух - включи-
телно дишащи и ултра фини частици (наночастици), 
които могат да ви разболеят.

Нашият 360 ° интелигентен филтър 
с изключителни характеристики 
на почистване. 
Надежден и ефективен.

 

 

Пет слоя за върховно почистване. 

 

 

AP140 PRO  
PM 10: 100  %    PM  2.5: 100  %    MPPS  0.3: 100  %
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AP60/80 PRO  
PM 10: 100  %    PM  2.5: 99.97  %    MPPS  0.3: 99.99  %
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AP30/40 PRO  
PM 10: 100  %    PM  2.5: 99.98  %    MPPS  0.3: 99.98  %
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Филтър медия TFH 91-03:
Производителност на почистване, измерена при 100 м3/ч

съгласно DIN 71460-1 (AC фини частици 0,19–9,33 µm)

Филтър медия TFH 91-03:
Производителност на почистване, измерена при 124 м3/ч

съгласно DIN 71460-1 (AC фини частици 0,19–9,33 µm)

Филтър медия TFH 91-03:
Производителност на почистване, измерена при 300 м3/ч

съгласно DIN 71460-1 (AC фини частици 0,19–9,33 µm)

 



Шшшт ...
Чувате ли това? Не?
Тогава това е IDEAL.

 
 

Идеален за спални
и детски стаи

 

Тихо като шепот 

AP60 PRO 
16.5  – 56.6 dB

AP30 PRO 
16.7  – 54.2 dB

AP80 PRO 
18.7  – 63.4 dB

AP40 PRO
16.7  – 61.7 dB

AP140 PRO
25.2  – 60.3 dB

0 db 140 db

Нашите пречистватели на въздуха съчетават 
най-доброто представяне с изключително тиха 
работа. Оптимизираният въздушен поток и 
високоефективният вентилатор осигуряват 
висока производителност дори при най-ниското 
ниво на филтриране.

В случаите, когато всеки шум може да бъде 
проблем, нощният режим позволява на вашия 
IDEAL пречиствател на въздуха да работи много 
тихо във фонов режим.

на български език

WWW.IDEAL.PRO
WWW.LANGRI.EU





 Чистият въздух
е красив



 

Нашите тонове варират
от хладни до топли и

могат да бъдат в хармония
с всяка цветова гама.

 

Вътре: Изключителна технология.

Отвън: Вашият любим цвят.

Независимо дали е минималистичен или пълноцветен: 
нашите пречистватели за въздух се предлагат в цвят по 
ваш избор и се вписват във всеки стил на дизайна. 
Компактните устройства от серията AP30 PRO и AP40 
PRO не са по-големи от кошче за отпадъци и със сигур-
ност ще се поберат навсякъде. Ако все пак искате да 
промените нещо, просто премахнете капака на филтъра.



AP30 PRO | AP40 PRO  

Компактен, но мощен.
Професионално пречистване на въздуха за всички.

 
 

Компактните високоефективни пречистватели на въздуха 
AP30 PRO и AP40 PRO съчетават елегантен дизайн с 
ефективно пречистване на въздуха, като същевременно 
се отличават и с много тих ход, и ниска консумация на 
енергия. 360° интелигентна филтърна система с 
дълготраен HEPA филтър и особено висок дял на активен 
въглен гарантира висока скорост на пропускане на 
въздуха и оптимално филтриране - при което замърсите-
лите и примесите са надеждно отстранени. Те са перфек-
тен за апартаменти, домашни офиси и други помещения.



AP40 PRO

AP30 PRO

 
 

 

A EASY-TOUCH контролен бутон
За лесно и интуитивно управление.

Нива на пречистване
Автоматичен режим, турбо функция, три ръчни нива.

Индикатор за състоянието
Показва качеството на въздуха с трицветен код
(зелено, жълто, червено).

Нощен режим
За супер-тиха работа във фонов режим.

IDEAL AIR PRO APP
За работа, запитване и 
настройка на устройството
чрез смартфон.

 

 

 
 

 

 
 

 

Оптимален въздушен поток
360 ° интелигентната филтрираща 
система също улавя частици, 
най-отдалечени от всички ъгли. 
На чист въздух - в цялата стая.

Компактна мощност
Въпреки компактните размери на 
устройството, той гарантира 
най-високата пропускливост на 
въздуха и оптималните показате-
ли за почистване.

Ниски разходи за обслужване
Това означава, че дълготрайният 
филтър трябва да се сменя 
приблизително на всеки 12 
месеца.





Вентилация
с едно 

натискане
на бутон

 

С нашите
високопроизводителни 
пречистватели на въздуха,
лошото качество 
на въздуха в офиса
е минало.

 

Конферентните зали и (отворените офиси) 
помещават голям брой служители и срещи, така че 
качеството на въздуха може бързо да се влоши. Не 
само липсата на кислород, но и замърсяването от 
принтери, сървъри, компютри и в много случаи 
също вируси и бактерии влияят неблагоприятно на 
качеството на въздуха и по този начин на работата. 
Нашите високоефективни пречистватели на въздуха 
AP60 и AP80 PRO спомагат за осигуряването на 
постоянно чист въздух във всяка работна среда - за 
спокойно и фокусирано работно място. Необходимо 
е само едно докосване на бутона и това е всичко .
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AP60 PRO | AP80 PRO  
 Предопределено ефективно 

почистване на въздуха.

Поддържането на въздуха в големи и често посещавани помещения чист си е 
истинско предизвикателство. Всички компоненти на нашите пречистватели на 
въздуха си взаимодействат перфектно. Технологията на филтриране, вентила-
торите и сензорната технология в IDEAL AP60 PRO и AP80 PRO са проектирани 
да осигуряват изключително високи скорости на пропускане на въздух и 
максимална почистваща ефективност, като в същото време поддържат нисък 
шум и вибрации. Многослойният комбиниран филтър е разработен специално 
за моделите AP-PRO и осигурява ефективна защита от замърсители във вътреш-
ния въздух благодарение на високоефективната филтърна среда. Здравият, 
висококачествен метален корпус се съчетава дискретно във всяка среда - 
идеален за (отворени) офиси и конферентни зали във всички индустрии.

A

B
Логически структуриран контролен панел
За лесна и интуитивна работа.

Нива на пречистване
Автоматичен режим, турбо функция, три ръчни нива.

Индикатор за състоянието
Показва качеството на въздуха с трицветен код
(зелено, жълто, червено).

Функция таймер
Възможност за предварително избор на 
таймер за стартиране и спиране (1, 2, 4 или 8 часа).

Нощен режим
За супер-тиха работа във фонов режим.

IDEAL AIR PRO APP
За работа, запитване и 
настройка на устройството
чрез смартфон.



D

С

E

Максимална мощност
Оптимизираният въздушен поток 
и високоефективният радиален 
вентилатор осигуряват висока 
пропускателна способност и 
отличен контрол.

Почти безшумен 
За супер тиха работа на заден 
план. В нощен режим всички 
светлини на дисплея също са 
затъмнени.

Перфектен таймер
С функцията на «таймер», уредът 
се включва или изключва автома-
тично въз основа на предвари-
телно избраното време на изпъл-
нение.



Лошият въздух 
струва скъпо



 

Лошото качество на въздуха
означава по-високи нива 
на отпуск по болест и 
по-големи разходи за поддръжка - 
всичко това може да се избегне.

Абразивни материали от картонени опаковки, гуми, спирачки и 
земята, както и отработените газове от превозните средства за 
превоз на товари, натрупаният и завихрен прах по време на 
производствените и поддръжните работи ... въздухът в произ-
водствените халета, цеховете и складовите помещения съдържа 
множество замърсители, които са вредни както за хората, така и 
за машините. Можете да намалите разходите за почистване и 
поддръжка и да защитите нашите служители с AP140 PRO.



A
B

C
D

E

AP140 PRO  
Мощен, гъвкав, с ниска поддръжка. 
За по-чист въздух и 
по-здравословна работна среда

IDEAL AP140 PRO е проектиран за промишлени приложения като складове и 
логистични центрове или печатница. Многоетапната филтрационна технология 
надеждно премахва замърсителите, примесите и патогените - по този начин 
защитава служителите, машините, електронните системи и чувствителните 
стоки денонощно и напълно гъвкаво. Също така пречиствателят е идеален и за 
офиси с отворен план, хотелски приемни и подобни области на приложение.



За площи до 160 кв. метра
AP140 PRO надеждно поддържа 
залите, работилниците и други 
много големи помещения без 
примеси и замърсители.

Готов за употреба незабавно.
Пречиствателят на въздуха може 
да се използва по всяко време от 
всяко място, без да е необходимо 
преобразуване. Просто го преме-
стете до желаното място за 
поставяне за работа.

Висока пропусквателна способност
Изключително големите входове, 
изходи, както и гигантския вентилатор 
гарантират капацитет до 1500 м3 / ч.
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Логически структуриран контролен панел
За лесна и интуитивна работа.

Нива на пречистване
Автоматичен режим, турбо функция, три ръчни нива.

Индикатор за състоянието
Показва качеството на въздуха с трицветен код
(зелено, жълто, червено).

Функция таймер
Възможност за предварително избор на 
таймер за стартиране и спиране (1, 2, 4 или 8 часа).

Нощен режим
За супер-тиха работа във фонов режим.

IDEAL AIR PRO APP
За работа, запитване и 
настройка на устройството
чрез смартфон.
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AP30 PRO AP40 PRO

20 – 40 30 – 50

до 310 до 440

10 11

5 5

5 – 30 5 – 75

16.7  – 54.2 16.7  – 61.7

—

 (чрез апликация)  (чрез апликация)

360° филер 360° филтер

Прибл. на всеки 12 месеца Прибл. на всеки 12 месеца

Пластмаса Пластмаса

398 x 255 x 298 398 x 255 x 298

3,6 3,6

 
 

* С височина на помещението 2,50 m.

За помещения с размери от * (м2 )

Производителност на почистване до (м³/ч)

Скорост на въздухообмен * (мин.)

Нива на вентилатора

Мощност (ватове)

Ниво на шума (dB)

Дистанционно управление

Управление с акликация (iOS и Android)

Автоматичен режим

Таймер

Сензор за летливи химикали

Сензор за частици

HEPA филтер

Филтър с активен въглен

Тип филтър

Преп. смяна на филтъра (месец)

Материал на корпуса

Размери (В x W x Д), мм

Тегло (кг)

Високопроизводителните
пречистватели на въздуха от IDEAL 
с най-добрата технология за чист въздух. 
Произведени в Германия.

Компактни пречистватели 
на въздуха за чист 
вътрешен въздух до 50 
квадратни метра. 
С издръжлив HEPA филтър и 
много висок дял активен 
въглен.

ПРОИЗВЕДЕНО В
ГЕРМАНИЯ

национален
център за 

след-печатни
решения

на български език

www.ideal.pro



AP60 PRO AP80 PRO

50 – 70 70 – 100

до 600 до 800

12 13

5 5

6 – 90 6 – 175

16.5  – 56.6 18.7  – 63.4

360° филтер 360° филтер

Прибл. на всеки 12 месеца Прибл. на всеки 12 месеца

Метал Метал

668 x 468 x 275 668 x 468 x 275

15 15

AP140 PRO

120 – 160

до 1500

13

5

7 – 180

25.2  – 60.3

Опция

360° филтер

Приблизително на всеки 12 месеца

Метал

725 x 562 x 633

51

За помещения с размери от * (м2 )

Производителност на почистване до (м³/ч)

Скорост на въздухообмен * (мин.)

Нива на вентилатора

Мощност (ватове)

Ниво на шума (dB)

Дистанционно управление

Управление с акликация (iOS и Android)

Автоматичен режим

Таймер

Сензор за летливи химикали

Сензор за частици

HEPA филтер

Филтър с активен въглен

Тип филтър

Преп. смяна на филтъра (месец)

Материал на корпуса

Размери (В x W x Д), мм

Тегло (кг)

За помещения с размери от * (м2 )

Производителност на почистване до (м³/ч)

Скорост на въздухообмен * (мин.)

Нива на вентилатора

Мощност (ватове)

Ниво на шума (dB)

Дистанционно управление

Управление с акликация (iOS и Android)

Автоматичен режим

Таймер

Сензор за летливи химикали

Сензор за частици

HEPA филтер

Филтър с активен въглен

Тип филтър

Преп. смяна на филтъра (месец)

Материал на корпуса

Размери (В x W x Д), мм

Тегло (кг)

Професионални пречиства-
тели на въздуха за чист 
вътрешен въздух, за 
помещения до 100 
квадратни метра. 
Иновативна 360 ° филтраци-
онна система с устойчив 
HEPA филтър и много висок 
дял активен въглен.

Нашият най-мощен 
пречиствател на въздуха за 
чист въздух на закрито до 
160 квадратни метра. 
Иновативна 360 ° филтраци-
онна система с издръжлив 
HEPA филтър.

* С височина на помещението 2,40 м.

* С височина на помещението 2,40 м.

национален
център за 

след-печатни
решения
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