
             

 

 

             
 

 

 

NABÍDKA NA ČISTIČKU VZDUCHU 

IDEAL AP 140 PRO  
 
IDEAL AP 140 PRO je robustní profesionální čistička vzduchu s vyměnitelnou vysoce 
kvalitními filtračními kazetou, která zajistí hygienicky čistý vzduch v prostorách od 
120 m2 do 160 m² při výšce stropu 2,5 m.  
 
Výkonný filtrační systém 360° se skládá z jemného 
předfiltru, výkonného speciálního HEPA filtru třídy a vrstvy 
s vysoce účinnými aktivním uhlím. Odstraňuje látky 
znečišťující ovzduší s účinností 99,995L, jako jsou jemný 
prach, pyl, roztoči, alergeny, patogeny (např. spory plísní, 
bakterie atd.), chemické výpary (NO2, formaldehydy, 
tolueny) a pachy (včetně cigaretového kouře). Životnost filtru 
je cca. 12 měsíců. Potřebu jeho výměny indikuje ovládací 
panel stroje.  
 
 
Čistička se vyznačuje vysokou účinností, nízkou spotřebou energie (od 7 W) a tichým 
chodem a jednoduchým ovládáním.   
 
Ovládací panel spouští 3 režimy: auto, manuální a urbo. Umožňuje 5 stupňů výkonu: 
noční, nízký, střední, vysoký, turbo.   
Je vybavena inteligentním senzorem, který při automatickém provozu analyzuje 
čistotu vzduchu a podle toho automaticky volí výkon chodu zařízení. Při manuálním 
stupni „turbo“ dojde k rychlému vyčištění vzduchu v místnosti.  
 
Čistička má dálkové ovládání a je 
možné ji přes wifi napojit na ovládání 
z mobilního telefonu přes speciální 
aplikaci, která je dostupná ke stažení.   
 
 
 
 
 
 
 
V zařízení je použit GreenTech EC motor, který vyniká velmi 
tichým chodem a vysokou účinností. Ta umožňuje dosažení 
minimální spotřeby energie, což výrazně snižuje provozní 
náklady.  
 
 



 
 
 
 
Profesionální čistička vzduchu IDEAL AP 140 PRO je vhodným zařízením do velkých 
místností s vysokou kubaturou, kde je zvýšený výskyt nezdravých nebo patogenních 
nečistot ve vzduchu nebo pro objekty, kde je vyžadována vysoká čistota prostředí. 
Jedná se například o ordinace, čekárny, kanceláře státní správy s větším pohybem 
osob, zasedací místnosti, menší prodejny, laboratoře, apod. Zařízení 
je od německého výrobce.  
 
Technické parametry:  
 
Čistící výkon:  až 1500 m3 vzduchu za hodinu  
Dop. plocha místnosti: 120-160 m2  
Počet stupňů filtrace: 3 
Počet režimů chodu: 3 
Počet stupňů výkonu: 5  
Spotřeba el. en.:  7 až 180 W podle     
     zvoleného stupně výkonu  
Hlučnost:   25,2- 63 dB podle   
     zvoleného stupně výkonu  
Barva:    bílá s černým pruhem 
Rozměry:    725 x 562 x 633 mm  
Hmotnost:    51 kg 
Záruka:   2 roky  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


