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Воздухот во затворените простории често е многу 
позагаден од надворешниот воздух. Бидејќи ние го 
минуваме поголемиот дел од нашето време во затворен 
простор, нашата изложеност на лош квалитет на воздухот 
не става во ризик за голем  број  на заболувања, вклучувајќи 
алергии, астма и респираторни проблеми. Користењето 
на прочистувач на воздух ќе помогне да се создаде 
почист, поздрав воздух во вашиот дом или канцеларија.

Нашиот тим, расположен да Ви излезе во пресрет Ве 
очекува.
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Прочистувачи за воздух
Прочистувачи на воздух со AEON Blue® систем за прочистување 
– го почистува внатрешниот воздухот поефективно во 
споредба со скоро секој друг прочистувач. Во IDEAL се 
вклопени HEPA и плазма филтерот во еден компактен дел. 
Успешно ги елиминираат честичките од воздухот како што 
се: прав, полен и други алергенси, вируси и бактерии, спори 
од мувла, влакна од животни, дим од цигари како и хемиска 
пареа и мириси. Дополнително, го збогатува воздухот со 
негативно наелектризирани јони. Прочистен и јонизиран 
воздух – едноставен и природен принцип со освежувачки 
резултати: животворни ефекти на умот и телото, зајакнување 
на имолошкиот систем како и заштита од оштетување на клетки 
и предвремено стареење, замор или заболувања. И сето ова 
во еден апарат кој работи со многу ниска потрошувачка на 
енергија и е многу тивок – оптимален за употреба на пример во 
канцеларија, спална соба или медицински практики – каде и да 
барате идеален внатрешен воздух.

1. HEPA филтер за прав
2. Активен јаглероден филтер за мирис
3. Јонизатор со можност на избор
4. Микробиолошка заштита
5. Автоматска работа
6. Технологија на интелигентен сензор
7. Ниска потрошувачка на енергија
8. Тивка работа
9. Препорачано за особи со проблеми со алергии

Модел IDEAL                                        AP 15                  AP 30                       AP 45
Површина на просторија                     15 м²                    30 м²                        45 м²
Проток на воздух                                  40 – 170 м³/h       65 – 330 м³/h           85 – 500 м³/h
CARD* Вредности на прочистување
                     -дим                                  98                         197                           298
                     -прав                                98                          197                          291
                     -полен                              103                        214                          343
Брзина на вентилатор                         4 брзини               4 брзини                 4 брзини
Јачина на мотор ( W )                         4  /  6 / 10 / 40       4  / 10 / 25 / 60       11 / 20 / 40 / 110
Бучава при работа ( dB )                    26 / 35 / 43 / 52     26 / 35 / 46 / 55       27 / 38 / 50 / 60
Шифра                                                 I415                       I416                         I417 
Е.М.                                                      пар.                       пар.                         пар. 
Цена со ддв                                        20410                    24250                      30138                   

ЛЕСНА ПРОМЕНА НА ФИЛТЕР
Промената на филтрите гарантира константен квалитет на 
воздухот. Касетата со филтри може да се смени лесно и брзо.

Димензии / Тежинa
470х350х210мм  / 6 кг
550х415х220мм  / 7 кг
650х440х260мм  / 8 кг

Идеал филтер                                AP 30                AP 45                   
Шифра                                             f314                   f315     
Е.М.                                                  пар.                   пар.                 
Цена со ддв                                     7065                 8820           
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Идеалниот систем за прочистување: AEON 
Blue® - Тоа значи ефикасна технологија на 
филтрирање плус јонизатор за природен, 
свеж воздух во внатрешноста.

PLASMAWAVE™ ТЕХНОЛОГИЈА
Јонизатор со можност за избор за активно 
прочистување на воздухот – без штетни 
озонски емисии. Плазма системот создава 
милиони негативно наелектризирани јони во 
прочистувачот. Ова го оптимизира балансот 
помеѓу позитивно и негативно јони во 
воздухот со две причини:

1.Виталност

Дополнителни ефекти на енергија 
и стимуланс на метаболизмот и на 
имунолошкиот систем.

2.Чистење

Негативно наелектризираните јони ги 
уништуваат штетните субстанци во воздухот 
( бактерии  и спори од мувла ). 
Дополнителен ефект е што и најмалите 
честички (<0.3 µm) се врзани едни со други 
од електростатското полнење и такви се 
закачуваат на HEPA-филтерот.

ФУНКЦИИ

ПРЕД ФИЛТЕР
Ги филтрира поголемите честички како 
прав, волна и влакна од животни, и го 
пролонгира работниот век на HЕPA- 
филтерот

HEPA ФИЛТЕР ЗА СИТЕН ПРАВ
Овој високо ефективен филтер задржува 
до 99,97% од сите материи создадени во 
воздухот ситен од прав и ултрамали 
честички од 0,3 микрони. Високо ефективен 
во отстранување на мувла, бактерии, 
вируси, полен, прашински грини, 
воздушни микроби и алергенси.

АКТИВЕН ЈАГЛЕРОДЕН ФИЛТЕР
Ефикасно и трајно ги апсорбира мирисите, 
димот од цигари, испарливи органски 
соединенија (VOC) како што се хемикалии,
формалдехид, итн.

CLEANCEL
Целата касета на филтри и предфилтер 
финално се премачкани со патентиран, 
антибактериски CleanCel™ премаз, кој 
спречува создавање на бактерии, мувла и 
габи.

Интелигентен сензор за квалитет на воздухот 
Ги мери честичките, мирисите или гасовите и 
го одредува квалитето на воздухот.

Автоматско функционирање
Го следи квалитетот на воздухот со 
технологијата на интелигентниот сензор и ги 
контролира автоматски перформансите на 
вентилаторот.

Селективен јонизатор
Со притискање и задржување од 3 секунди 
на копчето Auto го вклучува или исклучува 
PlasmaWave јонизаторот.

Брзини на работа
Брзината на вентилаторот мануелно се 
подесува во 4 брзини. Turbo функцијата е  
за брзо прочистување на воздухот со  
голема брзина.

Сензор за светлина
Кога ќе се стемни, прочистувачот се префрла 
на ноќна работа со низок степен на бучава 
(во автоматска работа). Овој начин на работа 
може да биде избран и мануелно.
  
Активен осветлен екран
Го покажува квалитетот на воздухот во 
просторијата.

ОПТИМАЛЕН ПРОТОК
Ги задржува и најмалите 
цестички од прав или дим и 
дистрибуира свеж воздух 
оптимално низ просторијата.

ДАЛЕЧИНСКИ УПРАВУВАЧ
Ги олеснува дополнително 
секојдневните операции.
За одалеченост до 6 метри.

*CARD вредност (вредност на испорака на прочистен воздух):
Колку е повисока вредноста, толку побрзо е прочистен воздухот 
oд дим, прав и полен. Тестирано и сертифицирано од AHAM.

Заштитете 
се од:



Одлучете се за БРЕНД на кој може да му верувате.

тел.: 02/3298-699

е-mail: contact@klever.com.mk

ул. K. Битољану бр. 2  1000 Скопје, Македонија


