
Filtr cylindryczny 3600 FREUDENBERG

Od 5 do 9 poziomów pracy wentylatora

Tryb turbo o wysokiej wydajności

Niskie zużycie energii

Tryb nocny - ultra cicha praca

Pilot, WiFi + aplikacja mobilna

Niezależne czujniki pyłu, gazu i zapachu

Wyłącznik czasowy „timer” (start i stop)

Wskaźnik jakości powietrza

Skuteczny w stosunku do chemikaliów i zapachów

Pochłania cząstki PM2,5, PM10 i benzo(a)pireny

Skuteczny wobec dwutlenku azotu (NO2)

Zaprojektowany i wyprodukowany w Niemczech 

Jakość potwierdzona certyfikatami z Polski i Europy

Opis produktu:

AP 60 Pro to profesjonalny oczyszczacz powietrza z wysokowydajnym, wielowarstwowym 

filtrem 360° (odpowiadającym klasie H14), wyprodukowanym przez światowego lidera w branży filtracyjnej, firmę 

FREUDENBERG. Niemiecka technologia, jakość wykonania, wysoki współczynnik oczyszczania oraz bogate wyposażenie 

gwarantują długie użytkowanie na najwyższym poziomie potwierdzone zdobytymi certyfikatami.

Unikalne, wydajne urządzenie skutecznie filtruje zanieczyszczenia takie jak: kurz, roztocza, sierść zwierząt, drobny 

pył (PM10, PM 2.5 i mniejsze – główne składniki smogu), alergeny, patogeny - bakterie i zarodniki pleśni, dym pa-

pierosowy, spaliny, opary chemiczne (formaldehydy, toluen, n-Butan, LZO i inne) oraz wszelkie zapachy z powietrza. 

Wielostopniowa filtracja usuwa zanieczyszczenia w 99,99%.

Nowatorska budowa filtra pozwoliła na uzyskanie całkowitej powierzchni aktywnej węgla na poziomie 

1 340 000 m2 ! Dodatkowo filtr wyposażono w chip z unikatowym kodem, który zapamiętuje całą historię pracy syste-

mu filtracji oraz zapewnia bezpieczeństwo poprawnej instalacji filtra i pracy urządzenia. Przeciętna żywotność filtra 

360° to 6-18 miesięcy ciągłej pracy, w zależności od poziomu zanieczyszczenia powietrza. Urządzenie automatycznie 

informuje użytkownika o konieczności wymiany filtra.

Panel sterowania umożliwia wybór pomiędzy 3 trybami pracy: automatycznym / ręcznym / turbo. W trybie automa-

tycznym AP 60 Pro stale monitoruje jakość powietrza, dzięki inteligentnym czujnikom jakości powietrza i automa-

tycznie steruje wydajnością oczyszczacza. W trybie ręcznym pracę oczyszczacza można regulować na 5 poziomach 

wydajności: nocnym – bardzo cichym, 1, 2, 3 oraz turbo, który pozwala na błyskawiczne usunięcie zanieczyszczeń.

Urządzenie posiada funkcję blokady panelu sterowania przed dziećmi – „child lock”, wyłącznik czasowy (timer) oraz 

kolorowy wskaźnik jakości powietrza.

Oczyszczacz wyposażony jest w łączność WiFi i komunikuje się poprzez aplikację mobilną „IDEAL AIR PRO”, dzięki 

której m.in. istnieje możliwość regulacji dwóch trybów wydajności (2 i 3). W przypadku każdego z nich możliwe jest 

podniesienie wydajności oczyszczania o dwa poziomy i dostosowania skuteczności oczyszczacza do indywidualnych 

preferencji użytkownika albo warunków w pomieszczeniu. 

Urządzenie może być opcjonalnie wyposażone w wózek z kółeczkami ułatwiający przemieszczanie lub w specjalny 

uchwyt do montażu oczyszczacza na ścianie.

Każdy gotowy egzemplarz AP 60 Pro jest sprawdzany na specjalnej stacji testowej.

Dane techniczne:

Zasilanie   220-240V, 50/60 Hz

Moc w trybie czuwania (W) 1.2 

Prędkość wentylatora 5 poziomów

Moc (W)   6 / 9 / 12 / 23 / 90

Poziom hałasu [dB]  16.5 / 26.5 / 33.6 /

   42.9 /  56.6

Wartość CADR*                          560 m3/h

CADR (formaldehyd)  274 m3/h

Przepływ powietrza (m3/h) 60/125/180,245,279/     

dla trybów (nocny/1/2/3/turbo)  300,474,549/600                                      

Wymiary (W x S x G)  668 x 468 x 275 mm

Waga netto (kg)  15

Wartość Współczynnika Oczyszczania (dla 60 m2) 4,0*

Zalecany do powierzchni          50 - 80 m2

Obudowa                   stal i plastik najwyższej jakości

* 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 zanie-
czyszczenia, 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 AP60 Pro
Profesjonalny oczyszczacz powietrza zapewniający 
czyste powietrze w pomieszczeniu o wielkości do 80 m². 
Nowatorski, pięciowarstwowy filtr cylindryczny 360 ° 
o długiej żywotności, zawierający m.in.: filtr HEPA oraz 
wysokiej jakości filtr węglowy. 

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 60 Pro 600 16,0 12,0 9,6 8,0 6,9 6,0 5,3 4,8 4,4 4,0 3,4 3,0 2,7 2,4 2,2



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.
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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: 
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Dane techniczne przybliżone. Mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. 09/2019

Aplikacja wifi

Umożliwia zdalną kontrolę urządzenia. 
Aplikacja dostępna w Google Play i Apple 
App Store.

Wózek do swobodnego przemieszczania 
oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO

Podstawa do zawieszenia oczyszczaczy 
IDEAL AP 60 / 80 PRO.

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.  


