IDEAL AP40 Med Edition
Légtisztító a tiszta levegőért az Ön helységében.
Új HEPA szűrőrendszer antibakteriális bevonattal
és szageltávolító szűrővel.
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Antimikrobiális HEPA porszűrő
Szén szagmegszüntető szűrő
CleanCel® Finom előszűrő
Kapcsolható PlasmaWave® rendszer
Kiváló minőségű érintő kapcsoló
Csekély áramfogyasztás
Csendes üzemelés
Éjszakai üzem
Automatikus üzemmód
Praktikus időzítőr
Allergiásoknak ajánlott
ECARF-tanusítvánnyal rendelkezik

Technikai adatok

Termékleírás
220-240V, 50/60 Hz
5 / 8 / 13 / 28 / 90
5 fokozat
(manuálisl / Auto)
28 / 30 / 35 / 44 / 56
480 m3/óráig
600 x 415 x 245 mm

		
* 2,50 m belmagasságnál.

8,5 kg

Profi légtisztító egyenként cserélhető, kiváló minőségű szűrő elemekkel. A szűrők
segítségével a levegőből olyan szennyező anyagokat szűr ki, mint a finom por,
pollen, poratka és más allergének, patogének, mint például vírusok, baktériumok
és gombaspórák, cigarettafüst, kipufogógáz, vegyi gőzök. A készülék
antimikrobiális CleanCel® berendezése és a HEPA szűrő antimikrobiális
"MEDShild" bevonata gátolja a mikrobák növekedését és eltávolítja a
kórokozókat. Kapcsolható PlasmaWave® technológia támogatja a baktériumok,
vírusok és gombaspórák eltávolítását a levegőből. A készülék automatikusan
lezárja a kimeneti nyílást, ha ki van kapcsolva, így tartja a készülék belsejét még
kikapcsolt állapotban is tisztán. Kiváló minőségű érintőképernyő az intuitív
kezeléshez. Üzemmódok: Auto / Manual / Sleep / Turbo. A szenzorok automata
módban, mint intelligens érzékelők (por, gáz, szag és fényerő) folyamatosan
figyelemmel kísérik a levegő minőségét, és automatikusan szabályozzák az
energiaszintet. További kezelési lehetőségek: a ventillátor sebessége 5 lépésben
állítható (alvó / kis / közepes / magas / Turbo). A PlasmaWave® rendszer be és
kikapcsolható. Az időzítővel tetszőlegesen 1, 4 vagy 8 óra működési idő állítható
be. Gyerekzár. Praktikus funkció kijelzők bármikor megmutatják az aktuális
állapotot. A szűrőcsere kijelző megmutatja, hogy a szűrőt mikor kell kicserélni.
Átlagosan a szűrőt 12 hónap után kell kicserélni.
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Könnyű érintő kezelés

Levegő kifúvó

A színkódok mutatják a levegő minőségét

Az AP40 egy gombnyomással egyszerűen és
kényelmesenkezelhető. Funkciók: On / Off,
/
kézi
léptetés,
időzítő,
automatikus
PlasmaWave®,
billentyűzár,
szűrő
visszaállítása.

A levegő kifúvó segítségével a megtisztított
levegő optimálisan oszlik el térben. Ha a gép ki
van kapcsolva, a szárnyak automatikusan
záródnak annak érdekében, hogy az AP40
tiszta maradjon.

Az aktuális a beltéri levegő minőséget a 3
fokozatú LED kijelző mutatja a színkódokon
keresztül. Ez alkalmas halvány jelző, ill.
éjszakai fénynek is.

Csaknem 100%-os tisztítás

Szenzorok

Az antimikrobiális True HEPA porszűrő, a
szén-dioxid szagtalanító szűrő és CleanCel®
finom előszűrő higiénikusan tiszta levegőt
biztosít a szoba számára.

A részecske-érzékelő, a gáz- és szag
érzékelő, valamint a fényerő érzékelő tökéletes működést biztosít autamatikus
üzemmódban.

PLASMAWAVE®
PlasmaWave® kialakítja a pozitív és negatív
töltésű ionok optimális arányát, amelyek a
levegő páratartartamával hidroxilcsoportokat
képeznek. Ezek hidroxilcsoportok semlegesítik
és elpusztítják a vírusokat, pl. az influenza
vírusát, a baktériumokat, kémiai vegyületeket,
toxinokat és szagokat molekuláris szinten.
PlasmaWave® ugyanúgy tisztítja a beltéri
levegőt, mint ahogyan a természet tisztítja a
levegőt. PlasmaWave® hitelesítetten nem
termel ózont.

CLEANCEL®

MEDSHIELD

A levegőt vezető részek és az előszűrő ezüst
alapú ion bevonattal vannak ellátva. Ez a
CleanCel® technológia gátolja a baktériumok,
gombák és atkák szaporodását. Továbbá az
olyan bakteriális szennyeződést, mint például
az Escherichia coli, Staphylococcus aureus és
Salmonella Enteridis.

A HEPA szűrő antibakteriális "MedShield"
bevonata
eltávolítja a levegőből a
betegségeket okozó vírusok, baktériumok és
gombaspórák 99,9%-át.

A technikai változtatás jogát fenntartjuk. 01/2016

