
pure air. pure life.

IDEAL Hercules H14
H14

Filter

DIN EN 1822-4

Product beschrijving

H14

Doorvoer en luchtverversing bij 100 m³

  m3/u  AER*/u dB(A)

Level 1 125  1,2 29,0

Level 2 250  2,5 39,5

Level 3 420  4,2 48,0

Level 4 600  6,0 57,5

Level 5 810  8,1 65,5

*lucht verversing per uur

Met zijn hoge luchtverplaatsing tot wel 810 m³ gezuiverde lucht per uur, zorgt de 

robuuste Hercules H14 voor mobiele luchtzuivering in allerlei grotere, openbare 

gebouwen – zoals kantoren, scholen, werk kantines, cafetaria‘s, fitness studio‘s, 

praktijkruimtes waar het belangrijk is om vervuilende stoffen zo snel mogelijk uit de 

binnenlucht te verwijderen. Het zeer effectieve, individueel geteste en gecertificeerde 

HEPA H14-filter verwijdert verontreinigende stoffen en onzuiverheden zoals stof, 

fijnstof (PM10, PM2.5 en kleiner), pollen en andere allergenen uit debinnenlucht. 

Pathogenen zoals virussen, bacteriën en schimmelsporen worden ook uit de binnen-

lucht gefilterd. In aanvulling op het HEPA-filter, een hoogwaardig voor voorfilter, is bij 

de levering inbegrepen. Het vangt grove vuildeeltjes en stof voordat de lucht het 

hoofdfilter binnenkomt. Dit verlengt de levensduur van het HEPA-filter. Met zijn 

gepoedercoate stevige metalen behuizing, is de Hercules H14 bijzonder robuust. En 

dankzij de uitklapbare handgreep en de rubberen, soepel lopende wielen, is het 

mobiel en flexibel in gebruik. De luchtreiniger kan zowel staand als liggend bediend 

worden. Het bedieningspaneel met robuust, stofdicht en waterdichte tuimel-

schakelaars is voor handmatige bediening van functies. 5 krachtige ventilator 

snelheden kunnen handmatig worden aangepast. Praktische geheugenfunctie: na 

uitschakelen en weer ingeschakeld, blijft de laatst geselecteerde ventilatorsnelheid 

opgeslagen. Dankzij de superieure motor en ventilatorunit, wordt de binnenlucht in de 

kortst mogelijke tijd gezuiverd. Display geeft aan wanneer het filter moet worden 

vervangen.

De robuuste, extreem krachtige luchtreiniger bewijst zichzelf in 
gebouwen waar de hoogste luchtzuivering prestaties in een korte 
tijd nodig zijn - zoals op scholen. Zeer effectief HEPA H14-filter 
systeem met individuele test en certificering volgens EN 1822.

Krachtige HEPA H14 deeltjesfilter

Voorfilter

Robuuste metalen behuizing

Mobiel gebruik

Gebruiksgemak

Manuele  bediening

Laag energieverbruik

Stille werking

Effectief tegen virussen, bacteriën, 
fijnstof, pollen en allergenen

Technische details

Stroomvoorziening 220-240 V, 50/60 Hz

Ventilatorsnelheid 5

Stroomverbruik max. 170 watt

Geluidsniveaus (dB) 29,0 – 65,5

Luchtverplaatsing tot 810 m³/u

Filterklasse H14 (min. 99,995%)

Afmetingen (hxbxd) 625 x 522 x 399 mm

Gewicht (kg)  ca.28



Technische details bij benadering. Onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving. 02/2021

HOOG PRESTEREND FILTERSYSTEEM

Het individueel geteste en gecertificeerde 
high-performance HEPA H14-filter met een 
scheiding efficiëntie van minimaal 99,995% 
filtert aerosolen, verontreinigende stoffen en 
onzuiverheden uit de kamerlucht.

MOBIEL GEBRUIK 

De uitklapbare handgreep (vergelijkbaar 
met koffer trolleys) in combinatie met grote, 
soepel lopende wielen maken de luchtreiniger 
eenvoudig te vervoeren – voor optimale 
mobiliteit.

COMPACT POWER PAKKET

De geïntegreerde stille GreenTech EC motor 
zorgt voor een laag energieverbruik. Het maakt 
de Hercules H14 een van de meest compacte en 
krachtige luchtreinigers in de markt - Made in 
Germany.

FLEXIBEL GEBRUIK 

De luchtreiniger kan staand en liggend gebruikt 
worden.

ROBUUSTE BEDIENINGSELEMENTEN

Eenvoudige handmatige bediening: de ventilator-
snelheid kan ingesteld worden op 5 niveaus 
via de robuuste tuimelschakelaars. Na het 
uit- en weer inschakelen, blijft de laatste 
geselecteerde ventilatorsnelheid opgeslagen.

PRAKTISCHE KABELOPROLLER

De kabeloproller aan de achterkant van 
het apparaat houdt de stroomkabel netjes 
opgeborgen tijdens vervoer.

Model Luchtverplaatsing
(m3/u)

EAN 
code

Artikel-
nummer

Hercules H14 tot 810 4019364987700 73300011

Vervangende filter set
HEPA H14 roetfilter 
+ voor filtervlies

4019364987717 7330099


