
IDEAL AP140 PRO

pure air. pure life.

140

Productomschrijving 

360° deeltjes filter

Fijnmazige voorfilter

Top-presterende turbo modus

Laag energie verbruik

Nachtstand

Afstandsbediening 

Hoogwaardige sensoren voor 
automatische stand

Handige timer (start & stop)

Aanbevolen voor allergie patiënten

Aanbevolen tegen PM 10 / PM2,5 deeltjes 
(en minder)

Technische gegevens

Netspanning 220-240 V,  50/60 Hz

Ventilatorsnelheden 5

Stroomverbruik (watt) 7 – 180  

Geluidsniveaus (dB) 25,2 –60,3

Luchtuitlaat tot 1400 m3/h

Afmetingen (HxBxD) 725 x 562 x 633 mm 

Gewicht (kg) 51 

De AP140 PRO is een professionele luchtreiniger met een hoog presterend 360º 
meerlaags filter. De filters reinigen stoffen zoals stof, fijnstof (PM10, PM2,5 en 
minder), pollen en acarid allergieën, ziekteverwekkers zoals bacteriën en 
schimmelsporen, en sigarettenrook uit de binnenlucht. Naast het meegeleverde 
360° fijnstoffilter, is een hoogwaardige actieve koolstoffilter-inzet als optie verkrijg-
baar. Deze filterinzet is effectief tegen chemische dampen, chemische gifstoffen en 
geuren. Het is eenvoudig te integreren in het 360° fijnstoffilter van de AP140 PRO. 
Hoog kwalitatief bedieningspaneel verzorgt functie instellingen zoals Auto/manueel/
turbo. In de auto-stand, controleert en meet de AP140 PRO constant de lucht-
kwaliteit door middel van technisch intelligente sensoren en tevens controleert deze 
de netvoeding. In de turbo stand reinigt de AP140 PRO de binnenlucht in een snel 
tempo. Aanvullend op de automatische en turbo afstelling kan de ventilatorsnelheid 
manueel op 3 standen worden ingesteld en tevens ook op een geluidsarme nacht-
stand. De tijdsklok kan vooraf worden ingesteld op de “timermodus” of op de 
“stop-timermodus”. De vergrendelfunctie, filterstatus of de instelling van de auto-
matische modus kunnen worden bediend via de bijbehorende App “IDEAL AIR PRO”. 
De AP140 PRO geeft automatisch aan wanneer het filter dient te worden vervangen. 
Gemiddeld dient de 360º filter na 12 maanden te worden vervangen, afhankelijk van 
de intensiteit van het gebruik. Mobiel op wielen.

De professionele luchtreiniger voor zuivere binnenlucht – voor ruimtes 
van 120 tot 160 m2*. Novel 360º meerlaags filtersysteem voorzien 
van een zeer effectief HEPA filter.

* kamerhoogte 2,50 m.



De technische gegevens zijn benaderend en onderhevig aan wijzigingen. 01/2019

AFSTANDSBEDIENING

Comfortabel door het gebruik van de 
afstandsbediening voor het instellen van 
aan/uit, tijdsklok, vergrendelfunctie en 
nachtstand.

APP. ”IDEAL AIR PRO“

Voor controle en bediening van het apparaat. 
Beschikbaar via Google Play & Apple App 
Store.

KWALITEITS-BEDIENINGSPANEEL

Controleert zelfsturend en eenvoudig. 
Functies: aan/uit, automatisch/manueel/
turbo, timer, nachtstand.

KLEURCODERING

De huidige kwaliteit van de binnenlucht wordt 
aangegeven door middel van kleurcode 3 
standen RGB LED. Afhankelijk van de lucht 
kwaliteit, in de automatische modus, de 
intelligente bedieningsregelaar regelt de 
reinigingsprestatie en bestuurt het filter. 

360° MEERLAAGSFILTER 

De hoogkwalitatieve 360° filter bestaat uit 
een fijngaas voorfilter en een zeer effectief 
HEPA filter. Door het ronde ontwerp wordt 
het volledige filteroppervlak optimaal benut.
Naast het meegeleverde 360 ° fijnstoffilter, is 
een hoogwaardige actieve koolstoffilter-inzet 
als optie verkrijgbaar.

GELUIDSARME WERKING

De geïntegreerde GreenTech EC-motor zorgt 
voor tot 50% lager energieverbruik vergeleken 
met AC oplossingen. Hij maakt de AP140 PRO 
een van de stilste en meest krachtige lucht-
reiniger op de markt.


