PRODUKTOVÝ LIST
Sada filtrů

IDEAL AW100Med Edition
Profesionální čistička vzduchu pro hygienicky čistý
vzduch - až 100 m² velké místnosti strop 2,5m. Vysoký
výkon, sedmi stupňový filtrační systém, LCD dotykový
displej, bezdrátová konektivita a související aplikace.

Vysoce výkonné HEPA
filtry
filtr s aktivním uhlím
antimikrobiální PM 2,5
filtr
jemný CleanCel předfiltr
- pro dokonale filtrovaný
a hygienicky čistý
vzduch.
PLASMAWAVE®
vytváří pozitivní a negativní
ionty v optimálním poměru,
které spolu s hydroxyly
vlhkosti neutralizují
hydroxylové skupiny a tak
ničí viry, jako jsou chřipkové
viry, bakterie, chemické
sloučeniny, toxiny a pachy
na molekulární úrovni.
PlasmaWave® čistí vnitřní
vzduch stejným způsobem
jako v přírodě.
PlasmaWave® byl
certifikován jako prostý
ozón.

Profesionální čistička vzduchu s jednotlivě vyměnitelnými,
vysoce kvalitními filtračními prvky. Systém čištění pomocí 7stupňové filtrace, která zajišťuje záchyt znečišťujících látek,
jako je jemný prach, pyl, roztoče a další alergeny, patogeny,
jako jsou viry, bakterie a spory plísní, cigaretový kouř,
výfukové plyny, chemické výpary a pachy. Přímo na výstupu
vzduchu z přístroje nelze prakticky detekovat žádné částice.
Fáze 1: Před filtr zachycuje - částice, jako jsou prach, vlasy,
pyly a další vlákna. Fáze 2: CleanCel® zařízení - k inhibici
mikrobiálního růstu. Fáze 3: PM2,5 filtr - filtruje velmi jemné
částice znečišťující ovzduší o velikosti 2,5 mikronu. Fáze 4:
Antimikrobiální vrstva "MedShield" - odstraní 99,9% virů
způsobujících virová onemocnění, bakterie, spory plísní ze
vzduchu. Stupeň 5: Vysoce výkonný filtr s aktivním uhlím odstraní různé pachy a škodlivé plyny, jako je tabákový kouř,
pachy z potraviny, pach kyseliny octové, dezinfekční
prostředky, čpavek, formaldehyd, toluen, VOC a další. Stupeň
6: přepínatelný PlasmaWave® systém - aktivně podporuje
odstranění bakterií, virů, plísňových spor a jemných částic ze
vzduchu v místnosti.

CLEANCEL®
Plastové díly, přes které se
přenáší vzduchové částice
v předfiltru, jsou zhotoveny,
ion technologií, obsahují
aditiva na bázi stříbra. Tato
technologie CleanCel®
inhibuje růst bakterií, hub a
roztočů. Dále je bakteriální
kontaminace např.
Escherichia coli,
Staphylococcus aureus a
Salmonella Enteridis
inhibována.
MEDSHIELD
Antibakteriální "MedShield"
povlak PM2,5 filtr pro
odstranění 99,9% patogenu
viry, bakterie a spóry plísní
ze vzduchu.

PRODUKTOVÝ LIST
IDEAL AW100 Med Edition
Stupeň 7: poctivý HEPA filtr - odfiltruje 99,97% z ultra
jemných částic 0,3 mikronů, jako například zubní prach, saze.
Anti mikrobiální CleanCel® - zařízení uvnitř jednotky inhibuje
růst mikroorganismů. Nabídka funkčních režimů, jako je Auto
/ Manual / Sleep / Turbo. Monitoring v automatickém režimu s
inteligentním čidlem (senzory pro prach, plyn, zápach a prach
jas) nepřetržitě monitoruje kvalitu ovzduší a automaticky
reguluje výkon, ale můžete také ovládat a nastavovat ručně.
Intuitivní provoz čističky vzduchu se zobrazuje na 4 -palcovém
LCD dotykovém displeji funkce časovače, noční funkce,
znázornění jednotlivých filtračních stupňů, kvalitu ovzduší
včetně měřených hodnot. Uživatelské rozhraní ve třech
jazycích. Je možná integrace do sítě WLAN. Ještě rozsáhlejší
využívání a správa zařízení pomocí aplikace "IDEAL air" (k
dispozici zdarma z App Store nebo Google Play). Mobilní
aplikace pro Smartphone Android 4.12 a vyšší














Prachový HEPA filtr s vysokou účinností
Vysoce výkonný filtr s aktivním uhlím
Antimikrobiální PM 2,5 filtr
CleanCel® výkonný předfiltr
Přepínatelný PlasmaWave® System
automatický režim
LCD dotykový displej
Wi-Fi konektivita
Mobilní aplikace k dispozici zdarma
Nízká spotřeba energie
Tichý provoz
Ideální pro alergiky
ECARF certifikace










Technická data
Napájení 220-240 V, 50/60 Hz
Výkon (Watt) 10/21/41/82/200
Ventilátor 5 stupňů
Provoz (Manual / auto)
Hladina hluku (dB) 29/34/41/48/56
Průtok vzduchu až 750 m3 / h
Rozměry (V x Š x D) 1010 x 430 x 430 mm
Váha 26 kg

Stav vzduchu v místnosti
Na domovské obrazovce lze zobrazit místní počasí, znečištění
částicemi a teplotu u vybraného města. Zobrazí se centrálně
vůči stavu místnosti.

Ovládání pomocí mobilu:
Ovládání
také
pomocí
chytrého telefonu. Provoz a
správa
zařízení
i
přes
Smartphone aplikaci "IDEAL
air" i to je možné. "Ideální
vzduch" podporuje iOS 6.0 a
novější a Android 4.12 (Jelly
Bean) a vyšší.

Intuitivní ovládání
pomocí dotykového
panelu

Stav všech filtračních
vložek
V menu stavu mohou být
zobrazeny všechny filtrační
jednotky. V průměru je filtry
potřeba vyměnit po 12
měsících.
Přístroj
automaticky zobrazí potřebu
výměny jednotlivých filtrů.

