
Kompaktowy oczyszczacz powietrza przeznaczony 
do pomieszczeń o powierzchni 25-40 m2. 
Wielowarstwowy system filtracyjny 360°
z filtrem HEPA i z największą ilością węgla 
aktywnego. 

Dane techniczne:

Zasilanie   220-240V, 50/60 Hz

Prędkość wentylatora 5 poziomów

Moc (W)   5 / 6 / 7 / 9 / 30

Poziom hałasu [dB]  16.7 / 18.5 / 23.6 /

   33 /  54.2

Wartość CADR*                          270m3 / h 

Przepływ powietrza (m3/h) 50/70/90,122,140          

dla trybów (nocny/1/2/3/turbo)    /130,205, 238/300

Wymiary (W x S x G)  398 x 255 x 298 mm

Waga netto (kg)  3,6 

Wartość Współczynnika Oczyszczania (dla 30 m2) 4,0*

* Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile 
razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefil-
trować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru 
przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo 
ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio 
wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji 
i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się za-
nieczyszczenia, zabezpieczając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania do 
powierzchni pomieszczenia (ok. 3—5 x/h).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczysz-
czacz spełnia swoją funkcję.

www.opus-zdrowie.pl

WSPÓŁCZYNNIK WO p o w i e r z c h n i a  p o m i e s z c z e n i a  ( m 2) ,  p r z y  w y s o k o ś c i  2 , 5  m

model wydajność (m3/h) 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 110

IDEAL AP 30 Pro 310 8,3 6,2 5,0 4,1 3,5 3,1 2,8 2,5 2,3 2,1 1,8 1,6 1,4 1,2 1,1

Filtr 360o FREUDENBERG (HEPA + węgiel aktywny)

Tryb pracy turbo

Niskie zużycie energii

Ultra cicha praca

Tryb nocny

Połączenie WiFi + aplikacja mobilna

Dwa osobne czujniki jakości powietrza

Pochłania opary chemiczne i zapachy

Pochłania cząstki pyłu zawieszonego PM2,5, PM10 

i benzo(a)pireny

Polecany alergikom

Opis produktu

Nowoczesny, dizajnerski oczyszczacz powietrza AP30 PRO to wyjątkowo efektywne i ciche urządzenie, które 
dodatkowo charakteryzuje się bardzo niskim zużyciem energii.
Konstrukcja oczyszczacza zapewnia optymalne filtrowanie powietrza przy jego maksymalnym przepływie. 
Wielowarstwowy filtr powietrza HEPA 360° firmy FREUDENBERG, światowego lidera w produkcji filtrów, wy-
chwytuje m. in. takie zanieczyszczenia jak: kurz, roztocza, sierść zwierząt, drobny pył (PM10, PM 2.5 i mniej-
sze – główne składniki smogu), alergeny, patogeny - bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny, 
opary chemiczne (formaldehydy, toluen, n-Butan, LZO i inne) oraz wszelkie zapachy z powietrza.
 Nowatorska budowa filtra pozwoliła na uzyskanie całkowitej powierzchni aktywnej węgla na poziomie 
740 000 m2 (w każdym filtrze IDEAL AP30 PRO znajduje się aż 370 g węgla aktywnego najwyższej jakości, 
a każdy gram ma powierzchnię aktywną na poziomie 2000 m2!) 
Zastosowany system filtracji 360° daje blisko 100% skuteczność w walce z zanieczyszczonym powietrzem - 
filtr HEPA odpowiada klasie H14 (99,998% skuteczności filtracji).
Dodatkowo filtr wyposażono w chip z unikatowym kodem, który zapamiętuje całą historię pracy systemu fil-
tracji oraz zapewnia bezpieczeństwo poprawnej instalacji filtra i pracy urządzenia. Przeciętna żywotność filtra 
360° to 12-24 miesięcy pracy, w zależności od częstotliwości używania i poziomu zanieczyszczenia powietrza. 
Urządzenie automatycznie informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra.
Filtr oczyszczacza AP30 PRO można osłonić pokrowcem, który będzie stanowić dodatkowy filtr wstępny jak 
również element dekoracyjny dopasowany kolorystycznie do pomieszczenia-do wyboru pokrowce w kolorach: 
szary, niebieski, czerwony, zółty, zielony.
Dużym atrybutem urządzenia jest wysoka jakość plastikowych elementów, prostota, minimalizm i możliwość 
personalizacji. AP30 PRO to efektywne urządzenie z możliwością dopasowania do każdego wnętrza oraz 
łatwego przemieszczania pomiędzy pomieszczeniami (waga – 3,6 kg).
Centralny panel sterowania typu EASY-Touch umożliwia wybór jednym przyciskiem różnych trybów pracy oraz 
informuje o aktualnej jakości powietrza. Inne funkcje, takie jak: timer, blokada rodzicielska, status filtra lub 
personalizacja trybu auto można wybierać za pomocą aplikacji „IDEAL AIR PRO”. 
Wszystkie urządzenia PRO dysponują pięcioma trybami pracy (nocny, 1, 2, 3, TURBO) ustawionymi standardo-
wo zgodnie z parametrami technicznymi prezentowanymi przez producenta. Dodatkowo tryby 2 i 3 można 
regulować podnosząc dwustopniowo ich wydajność (m3/h) w zależności od potrzeb i warunków 
 w pomieszczeniu. Dzięki precyzyjnym czujnikom, na bieżąco monitorującym otoczenie, urządzenie może 
także pracować w trybie automatycznym.

Wszystkie oczyszczacze IDEAL seria PRO są projektowane i produkowane w 100% w Niemczech.

Dane techniczne:

Zasilanie   220-240V, 50/60 Hz

Prędkość wentylatora 5 poziomów

Moc (W)   5 / 6 / 7 / 9 / 30

Poziom hałasu [dB]  16.7 / 18.5 / 23.6 /

   33 /  54.2

Wartość CADR*                          300 m3 / h 

CADR (formaldehyd)  126 m3/h

Przepływ powietrza (m3/h) 50/70/90,122,140          

dla trybów (nocny/1/2/3/turbo)    /130,205, 238/310

Wymiary (W x S x G)  398 x 255 x 298 mm

Waga netto (kg)  3,6 

Wartość Współczynnika Oczyszczania (dla 30 m2) 4,1*

* Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile 
razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie wymienić/przefil-
trować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru 
przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5 m. To wyjątkowo 
ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio 
wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia najwyższą jakość filtracji 
i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się za-
nieczyszczenia, zabezpieczając użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania do 
powierzchni pomieszczenia (ok. 3—5 x/h).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczysz-
czacz spełnia swoją funkcję.

www.ideal-health.pl

IDEAL AP30 Pro



Wysokiej jakości regulacja

Intuicyjna i komfortowa regulacja EASY-
Touch. Funkcje: Włącz/wyłącz (On/Off), Auto, 
poziom prędkości wentylatora Level 1 / 2 / 3, 
Turbo, tryb nocny Nightmode.

Jakość powietrza sygnalizowana kolorami

Aktualna jakość powietrza jest pokazywana 
na panelu sterowniczym Easy-Touch, 
sygnalizowana za pomocą LED w trzech 
kolorach.

Aplikacja “Ideal Air Pro”

Oferuje dodatkowe funkcje. Dostępna 
w Google Play & Apple App Store. 

Wielowarstwowy filtr 360 °

Wysokowydajny filtr 360o składa się 
z siatkowego filtra wstępnego, filtra HEPA 
i warstwy bardzo aktywnego węgla. 
Technologia RFID zapewnia komfortową
wymianę wkładki filtracyjnej. Opcja: 
pokrywa z materiału

Tekstylny pokrowiec dekoracyjny do 
AP30/40 PRO

Wysokiej jakości regulacja

Intuicyjna i komfortowa regulacja EASY-
Touch. Funkcje: Włącz/wyłącz (On/Off), Auto, 
poziom prędkości wentylatora Level 1 / 2 / 3, 
Turbo, tryb nocny Nightmode.

Jakość powietrza sygnalizowana kolorami

Aktualna jakość powietrza jest pokazywana 
na panelu sterowniczym Easy-Touch, 
sygnalizowana za pomocą LED w trzech 
kolorach.

Aplikacja “Ideal Air Pro”

Oferuje dodatkowe funkcje. Dostępna 
w Google Play & Apple App Store. 

Wielowarstwowy filtr 360 °

Wysokowydajny filtr 360o składa się 
z siatkowego filtra wstępnego, filtra HEPA 
i warstwy bardzo aktywnego węgla. 
Technologia RFID zapewnia komfortową
wymianę wkładki filtracyjnej. Opcja: 
pokrywa z materiału

Tekstylny pokrowiec dekoracyjny do 
AP30/40 PRO

Technical details approximate. Subject to change without prior notice. 09/2016

HIGH-QUALITY CONTROL PANEL

Control in an intuitive and comfortable way. 
Functions: on/off, automatic/manual/turbo, 
timer, night mode

360° MULTI LAYER FILTER

The high performance 360° filter consists 
of a fine mesh prefilter, true HEPA filter and 
Acticve Carbon filter. Equipped with RFID 
intelligence for a comfortable filterchange 

SENSOR SYSTEM

Monitors the air quality with a fine dust sen-
sor, gas and odour sensor - for perfect indoor 
air in automatic mode. Enabling AP60 Pro to 
ensure perfect indoor air quality in auto mode.

COLOUR CODES INDICATE THE AIR QUALITY

The current quality of the indoor air is indicated 
by colour-coded 3-level RGB LED. It is also 
suitable as dimmed ambient or night light.

REMOTE CONTROL

Comfort functions also available with the 
remote control such as: start timer / stop 
timer, child lock, night mode.

MADE IN GERMANY

SILENT PERFORMANCE

The powerful „made in Germany“ Motor & Fan 
combination is designed for continous operation.
The most quite air purifier in the market. Feel the 
power of the turbo mode as well.

Wysokiej jakości panel kontrolny

W intuicyjny i wygodny sposób pozwala 
na włączenie, wyłączenie urządzenia, wybór 
trybu: automatyczny, ręczny, turbo, nocny 
oraz wybór opcji wyłącznik czasowy.

Jakość powietrza określona jest za pomocą 
kolorów

Aktualna jakość powietrza jest wskazywana 
za pomocą diody LED RGB. Dioda może być 
również wykorzystana jako światło nocne.

System czujników

Monitoruje jakość powietrza dzięki 
czujnikom kurzu, gazu i zapachu, 
zapewniając idealne powietrze w trybie 
automatycznym. Włącz AP 60 Pro w tryb 
automatyczny aby zapewnić doskonałą 
jakość powietrza w pomieszczeniu.  

FILTR POWIETRZA 360 °

Filtr o wysokiej wydajności 360 ° składa 
się z drobnego filtra wstępnego,  filtra HEPA 
i filtra z węglem aktywnym. Informacja 
o wymianie filtra oparta o system RFID.

PILOT zdalnego sterowania

Wiele funkcji jest dostępnych z pilota np: 
wyłącznik czasowy, zabezpieczenie przed 
dziećmi, tryb nocny. 

Cichy i wydajny

Wyprodukowany w Niemczech silnik 
i wentylator przeznaczony jest do pracy 
ciągłej. Najcichszy oczyszczacz na rynku. 

Technische Daten annähernd. Änderungen vorbehalten. 07/2017

HOCHWERTIGES BEDIENELEMENT

Über das Bedienelement lassen sich die 
Funktionen On/Off , Auto/Manuell/Turbo, 
Timer, Nachtmodus komfortabel und intuitiv 
bedienen.

360°-FILTER  

Der Hochleistungs-360°-Filter besteht aus 
einem Fein-Vorfilter, HEPA-Filter und einem 
extra hohen Aktivkohleanteil. Ausgerüstet  
mit RFID-Intelligenz für einen rechtzeitigen 
Filterwechsel.

SENSOR-SYSTEM

Überwacht die Luftqualität mit Feinstaub-
sensor und VOC-Geruchssensor: für perfekte 
Innenraumluft im Automatik-Modus.

FARBCODES ZEIGEN DIE LUFTQUALITÄT

Die aktuelle Luftqualität wird mit einem Drei-
farb-Code über LED angezeigt. Im Automatik-
Modus kontrolliert die intelligente Prozessor-
steuerung die Reinigungsleistung und den 
Filter entsprechend der Luftqualität. 

FERNBEDIENUNG

Der AP60 Pro lässt sich auch bequem mit der 
Fernbedienung steuern. Sie ist magnetisch – 
zur Aufbewahrung am Metallgehäuse.

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Der verbaute GreenTech EC-Motor sorgt für bis 
zu 50 % weniger Energieverbrauch im Vergleich 
zu AC-Lösungen und ist dabei noch ultraleise. Er 
macht den AP60 Pro zu einem der leisesten und 
leistungsstärksten Luftreiniger auf dem Markt – 
Made in Germany.

WYPRODUKOWANO 
W NIEMCZECH

Dane techniczne przybliżone. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 02/2018

Suitable for the medical sector
Microbiologically and mycologically tested and also 
tested regarding filtering of particulate matter and 
other particles. No acoustical impairments due to 
quiet operation. Devices can easily be cleaned and 
disinfected.

Dane techniczne przybliżone. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 09/2019
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HIGH-QUALITY CONTROL PANEL

Control in an intuitive and comfortable way. 
Functions: on/off, automatic/manual/turbo, 
timer, night mode

360° MULTI LAYER FILTER

The high performance 360° filter consists 
of a fine mesh prefilter, true HEPA filter and 
Acticve Carbon filter. Equipped with RFID 
intelligence for a comfortable filterchange 

SENSOR SYSTEM

Monitors the air quality with a fine dust sen-
sor, gas and odour sensor - for perfect indoor 
air in automatic mode. Enabling AP60 Pro to 
ensure perfect indoor air quality in auto mode.

COLOUR CODES INDICATE THE AIR QUALITY

The current quality of the indoor air is indicated 
by colour-coded 3-level RGB LED. It is also 
suitable as dimmed ambient or night light.

REMOTE CONTROL

Comfort functions also available with the 
remote control such as: start timer / stop 
timer, child lock, night mode.

MADE IN GERMANY

SILENT PERFORMANCE

The powerful „made in Germany“ Motor & Fan 
combination is designed for continous operation.
The most quite air purifier in the market. Feel the 
power of the turbo mode as well.

Wysokiej jakości panel kontrolny

W intuicyjny i wygodny sposób pozwala 
na włączenie, wyłączenie urządzenia, wybór 
trybu: automatyczny, ręczny, turbo, nocny 
oraz wybór opcji wyłącznik czasowy.

Jakość powietrza określona jest za pomocą 
kolorów

Aktualna jakość powietrza jest wskazywana 
za pomocą diody LED RGB. Dioda może być 
również wykorzystana jako światło nocne.

System czujników

Monitoruje jakość powietrza dzięki 
czujnikom kurzu, gazu i zapachu, 
zapewniając idealne powietrze w trybie 
automatycznym. Włącz AP 60 Pro w tryb 
automatyczny aby zapewnić doskonałą 
jakość powietrza w pomieszczeniu.  

FILTR POWIETRZA 360 °

Filtr o wysokiej wydajności 360 ° składa 
się z drobnego filtra wstępnego,  filtra HEPA 
i filtra z węglem aktywnym. Informacja 
o wymianie filtra oparta o system RFID.

PILOT zdalnego sterowania

Wiele funkcji jest dostępnych z pilota np: 
wyłącznik czasowy, zabezpieczenie przed 
dziećmi, tryb nocny. 

Cichy i wydajny

Wyprodukowany w Niemczech silnik 
i wentylator przeznaczony jest do pracy 
ciągłej. Najcichszy oczyszczacz na rynku. 
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HOCHWERTIGES BEDIENELEMENT

Über das Bedienelement lassen sich die 
Funktionen On/Off , Auto/Manuell/Turbo, 
Timer, Nachtmodus komfortabel und intuitiv 
bedienen.

360°-FILTER  

Der Hochleistungs-360°-Filter besteht aus 
einem Fein-Vorfilter, HEPA-Filter und einem 
extra hohen Aktivkohleanteil. Ausgerüstet  
mit RFID-Intelligenz für einen rechtzeitigen 
Filterwechsel.

SENSOR-SYSTEM

Überwacht die Luftqualität mit Feinstaub-
sensor und VOC-Geruchssensor: für perfekte 
Innenraumluft im Automatik-Modus.

FARBCODES ZEIGEN DIE LUFTQUALITÄT

Die aktuelle Luftqualität wird mit einem Drei-
farb-Code über LED angezeigt. Im Automatik-
Modus kontrolliert die intelligente Prozessor-
steuerung die Reinigungsleistung und den 
Filter entsprechend der Luftqualität. 

FERNBEDIENUNG

Der AP60 Pro lässt sich auch bequem mit der 
Fernbedienung steuern. Sie ist magnetisch – 
zur Aufbewahrung am Metallgehäuse.

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Der verbaute GreenTech EC-Motor sorgt für bis 
zu 50 % weniger Energieverbrauch im Vergleich 
zu AC-Lösungen und ist dabei noch ultraleise. Er 
macht den AP60 Pro zu einem der leisesten und 
leistungsstärksten Luftreiniger auf dem Markt – 
Made in Germany.

WYPRODUKOWANO 
W NIEMCZECH

Dane techniczne przybliżone. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 02/2018

Suitable for the medical sector
Microbiologically and mycologically tested and also 
tested regarding filtering of particulate matter and 
other particles. No acoustical impairments due to 
quiet operation. Devices can easily be cleaned and 
disinfected.

Urządzenie uzyskało atest higieniczny PZH. Spełnia wszystkie wyma-
gania instytutu i jest polecane do użycia w pomieszczeniach, 
w których bezpieczeństwo i jakość powietrza ma największe znacze-
nie, w tym w pomieszczeniach medycznych, szkołach, przedszkolach, 
żłobkach itd. 
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HIGH-QUALITY CONTROL PANEL

Control in an intuitive and comfortable way. 
Functions: on/off, automatic/manual/turbo, 
timer, night mode

360° MULTI LAYER FILTER

The high performance 360° filter consists 
of a fine mesh prefilter, true HEPA filter and 
Acticve Carbon filter. Equipped with RFID 
intelligence for a comfortable filterchange 

SENSOR SYSTEM

Monitors the air quality with a fine dust sen-
sor, gas and odour sensor - for perfect indoor 
air in automatic mode. Enabling AP60 Pro to 
ensure perfect indoor air quality in auto mode.

COLOUR CODES INDICATE THE AIR QUALITY

The current quality of the indoor air is indicated 
by colour-coded 3-level RGB LED. It is also 
suitable as dimmed ambient or night light.

REMOTE CONTROL

Comfort functions also available with the 
remote control such as: start timer / stop 
timer, child lock, night mode.

MADE IN GERMANY

SILENT PERFORMANCE

The powerful „made in Germany“ Motor & Fan 
combination is designed for continous operation.
The most quite air purifier in the market. Feel the 
power of the turbo mode as well.

Wysokiej jakości panel kontrolny

W intuicyjny i wygodny sposób pozwala 
na włączenie, wyłączenie urządzenia, wybór 
trybu: automatyczny, ręczny, turbo, nocny 
oraz wybór opcji wyłącznik czasowy.

Jakość powietrza określona jest za pomocą 
kolorów

Aktualna jakość powietrza jest wskazywana 
za pomocą diody LED RGB. Dioda może być 
również wykorzystana jako światło nocne.

System czujników

Monitoruje jakość powietrza dzięki 
czujnikom kurzu, gazu i zapachu, 
zapewniając idealne powietrze w trybie 
automatycznym. Włącz AP 60 Pro w tryb 
automatyczny aby zapewnić doskonałą 
jakość powietrza w pomieszczeniu.  

FILTR POWIETRZA 360 °

Filtr o wysokiej wydajności 360 ° składa 
się z drobnego filtra wstępnego,  filtra HEPA 
i filtra z węglem aktywnym. Informacja 
o wymianie filtra oparta o system RFID.

PILOT zdalnego sterowania

Wiele funkcji jest dostępnych z pilota np: 
wyłącznik czasowy, zabezpieczenie przed 
dziećmi, tryb nocny. 

Cichy i wydajny

Wyprodukowany w Niemczech silnik 
i wentylator przeznaczony jest do pracy 
ciągłej. Najcichszy oczyszczacz na rynku. 
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HOCHWERTIGES BEDIENELEMENT

Über das Bedienelement lassen sich die 
Funktionen On/Off , Auto/Manuell/Turbo, 
Timer, Nachtmodus komfortabel und intuitiv 
bedienen.

360°-FILTER  

Der Hochleistungs-360°-Filter besteht aus 
einem Fein-Vorfilter, HEPA-Filter und einem 
extra hohen Aktivkohleanteil. Ausgerüstet  
mit RFID-Intelligenz für einen rechtzeitigen 
Filterwechsel.

SENSOR-SYSTEM

Überwacht die Luftqualität mit Feinstaub-
sensor und VOC-Geruchssensor: für perfekte 
Innenraumluft im Automatik-Modus.

FARBCODES ZEIGEN DIE LUFTQUALITÄT

Die aktuelle Luftqualität wird mit einem Drei-
farb-Code über LED angezeigt. Im Automatik-
Modus kontrolliert die intelligente Prozessor-
steuerung die Reinigungsleistung und den 
Filter entsprechend der Luftqualität. 

FERNBEDIENUNG

Der AP60 Pro lässt sich auch bequem mit der 
Fernbedienung steuern. Sie ist magnetisch – 
zur Aufbewahrung am Metallgehäuse.

KOMPAKTES KRAFTPAKET

Der verbaute GreenTech EC-Motor sorgt für bis 
zu 50 % weniger Energieverbrauch im Vergleich 
zu AC-Lösungen und ist dabei noch ultraleise. Er 
macht den AP60 Pro zu einem der leisesten und 
leistungsstärksten Luftreiniger auf dem Markt – 
Made in Germany.

WYPRODUKOWANO 
W NIEMCZECH

Dane techniczne przybliżone. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 02/2018

Suitable for the medical sector
Microbiologically and mycologically tested and also 
tested regarding filtering of particulate matter and 
other particles. No acoustical impairments due to 
quiet operation. Devices can easily be cleaned and 
disinfected.


