
 

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Захранване   5 V микро USB кабел

Консумация на енергия  макс. 500 mA

Интервал на измерване  1 секунда

Интервал на предаване  60 секунди

IP рейтинг   IP20

Интервал за калибриране 24 месеца

Размери (В х Ш х Д)   65 х 65 х 65 мм

Тегло     150 грама

www.langri.eu
www.ideal.pro

национален
център за
следпечатни
решения

IDEAL AS10

Параметри на изделието

 Сензорът за вътрешен въздух IDEAL AS10 измерва състава на 
въздуха, климата в помещенията и възможните въздействия върху околната 
среда - всичко това в реално време. Устройството изпълнява три основни 
функции: 
 1. Измерване и показване на качеството на въздуха: IDEAL AS10 
измерва праховите частици PM2.5 и PM10, както и ЛОС (Летливи Органични 
Съединения), температурата, влажността на въздуха и налягането на въздуха. 
Всички тези стойности се показват в свързаното приложение за мобилни 
телфони „IDEAL AIR PRO“. Електронната станция за контрол IDEAL AS10 също 
така показва качеството на въздуха чрез самото устройство с шестстепенна 
цветова схема. Тази цветова схема варира от зелено ("добро") до тъмно 
виолетово ("опасно").
 2. Автоматично управление на свързани пречистватели на въздуха, 
модел IDEAL AP PRO: в автоматичен режим IDEAL AS10 може да следи всички 
свързани пречистватели на въздуха IDEAL AP PRO. Благодарение на 
приложението за смартфони "IDEAL AIR PRO", което лесно и удобно се 
инсталира. Приложението е безплатно за сваляне и ползване.
 3. Всички пречистватели на въздуха IDEAL AP PRO могат да бъдат 
контролирани онлайн чрез приложението „IDEAL AIR PRO“, както и да се 
получава статистика (по часове, дни, месеци и години). 
 За да работи станцията за контрол на въздуха IDEAL AS10, тя трябва да 
бъде свързана към постоянно захранване (чрез 5 V micro USB кабел). 
Сензорът за прахови частици вграден в станцията за контрол на въздуха 
трябва да бъде калибриран на всеки 24 месеца. За повече информация, 
приложението "IDEAL AIR PRO" предоставя подходяща информация за този 
процес.  Пречиствателите на въздуха IDEAL са сертифицирани и препоръчани 
от ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) и немският институт 
Schwarzkopf за немския медицински сектор.
 Krug&Priester произвежда във високотехнологична и екологична 
фабрика всички пречистватели на въздуха. Ние имаме опит и цялостна 
програма за научни изследвания и развитие. Нашите дейности включват 
изследвания, разработка, инженеринг, монтаж, продажби и след-продажбени 
услуги. Ние сме чист източник на качествени решения за чист въздух!

 

 

ПРОИЗВЕДЕНО В
ГЕРМАНИЯ

Сензор за измерване на частици PM2.5 и PM10

Измерване на ЛОС (Летливи органични съединения)

Измерване на околната температура

Измерване на влажността и налягането на въздуха

6-цветен/6-степенен екран за качеството на въздуха

Авт. управление на IDEAL AP PRO устройства

Онлайн дистанционно управление

на IDEAL AP PRO устройства

Екран, показващ качеството на въздуха

чрез приложението "IDEAL AIR PRO

Станция за измерване с вътрешен въздушен датчик за 
измерване и показване на качеството на въздуха и 
свързване към нея пречистватели за въздуха IDEAL AP PRO.
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IDEAL AS 10
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Ние произвеждаме във високотехнологична и 
екологична фабрика всички пречистватели на 
въздуха. Krug&Priester има опит и цялостна програма 
за научни изследвания и развитие в тази област.

IDEAL AS10 измерва праховите частици PM2.5 и PM10, 
както и ЛОС, температурата, влажността и налягането на 
въздуха. Показва чрез себе си качеството на въздуха 
чрез 6-степенна цветова схема. Тя варира от зелено 
("добро") до тъмно виолетово ("опасно").

Пречиствателите на въздуха IDEAL са сертифицирани и 
препоръчани от ECARF (European Centre for 
Allergy Research Foundation) и немският институт 
Schwarzkopf за немския медицински сектор.

За да работи станцията за контрол IDEAL AS10, тя 
трябва да бъде свързана към постоянно захранване. 
Сензорът за прахови частици вграден в станцията за 
контрол на въздуха трябва да бъде калибриран на 
всеки 24 месеца.

ВСИЧКИ ПОКАЗАТЕЛИ НА ЕДНО МЯСТО

КАЧЕСТВО И ДЪЛГОТРАЙНОСТ ПЪЛЕН КОНТРОЛ И СТАТИСТИКА

СЕРТИФИЦИРАНИ И ПРЕПОРЪЧНИ МАЛЪК, КОМПАКТЕН И ПОЛЕЗЕН

Всички пречистватели на въздуха IDEAL AP PRO могат 
да бъдат контролирани онлайн чрез приложението 
„IDEAL AIR PRO“, както и да се получава статистика (по 
часове, дни, месеци и години). 

СИСТЕМА ЗА
БЕЗОПАСНОСТ

И ЗАЩИТА

ПРОИЗВЕДЕНО
В 

ГЕРМАНИЯ
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• Вътрешна безжична точка за конфигуриране.
• Може да бъде свързана към всяка безжична мрежа.
• Push известия на мобилно устройство със 
съответните препоръчани действия.

КОМУНИКАЦИЯ И ВРЪЗКА

ИЗМЕРВАНИ СТОЙНОСТТИ

Летливи органични съединения (ЛОС)
Диапазон:   0–32,768 (ppb) частички на милиард 
Разделителна способност:   500 (ppb)  частички на милиард 

PM2.5/PM10 фини прахови частици
Обхват:    0–1000 µg/м³
Разделителна способност:  1 µg/м³

Температура
Диапазон:    -10 to +50 °C
Разделителна способност:   1 °C

Относителна влажност
Диапазон:   20–90%
Разделителна способност:   1%

Атмосферно налягане
Обхват:    20–110 hPa
Разделителна способност:  ± 0.4 hPa

При доставка комплекта ще съдържа: IDEAL AS10 сензор за 
въздух на закрито, микро USB кабел, инструкции за работа.




