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לנשום את
Breathe ההבדל
the difference.

בריאות טובה
Good Health
מתחילה עם אוויר נקי

Starts with Clean Air
The air
that we breathe
has a פתרונות
great impact
on our lives.
ביותר
המתקדמים
טיהור האוויר
מציעה את
IQAir
הובילו
המערכות
שלdays
המעולים
. האווירbut
לזיהום
We can
survive for
withoutהביצועים
food and water,
only
.ביותר
המאתגרות
הסגורות
בסביבות
IQAir-ב
לשימוש
a few minutes without air. The quality of the air that we
 המערכות המשמשות להגנת המתרפאים והצוותים:לדוגמא
breathe is also of essential importance for our well-being.
וכאלה
הרפואיים בפני זיהומים בבתי חולים ובמרכזים רפואיים
The less allergens,
andכימיקלים
chemicalלהסרת
polluהטכנולוגיות
. המחקרmicroorganisms
רעילים במעבדות
תולדה
 הןIQAir
משתמשת
בהןtheאוויר
לטיהור
המתקדמות
tants we
breathe,
the smaller
chance
of becoming
ill.
.האוויר
טיהור
בתחום
נסיון
שנות
50
של
Medical conditions arising from air pollution can also

indoorהחיים
air pollution.
superior
performance
of the
.שלנו
על איכותThe
גדולה
השפעה
שאנו נושמים
לאוויר
ללא
דקות
מספר
רק
אך
,
ומים
מזון
ללא
ימים
לשרוד
אפשר
systems has led to the worldwide use of IQAir in the
ככל
. לאיכות האוויר השפעה רבה על הבריאות שלנו.אוויר
most challenging indoor environments. For example, the
 כך יקטן, מזהמים כימיים וחיידקים,שננשום פחות אלרגנים
systems האוויר
are used
to protect
patients
and.למחלות
staff against
השפעה
מזיהום
הנובעות
לאלה
הסיכון
serious
infections
in critical
hospital
ימי
ואובדן
הרפואיים
הטיפולים
עלותand
 עלhealthcare
כלכלית מיידית
.עבודה
settings and to remove toxic chemicals in high-tech

have ﬁnancial consequences. Healthcare costs and lost

used by IQAir are the result of an unparallelled 50 year

productivity in the workplace cost billions each year.

track record in air puriﬁcation.

IQAir offers the most advanced air cleaning solutions for

laboratories. The advanced air cleaning technologies

זיהום אוויר וההשפעות שלו
Air Pollution and its Effects
Air pollution
can affect
health in many
waysבעיות
with both
,ריאה
מחלות לב
 אוour
כאסטמה
רפואיות
עםshort-term
ואנשים
and long-term effects. Different groups of people are affected
החשיפה
 גודל הנזק כמשך.סובלים יותר מזיהום האוויר
by air pollution in different ways. Some individuals are much more
.ומידת ריכוזם
 אווירYoung
 נישאיchildren,
לכימיקלים
,למזהמים
sensitive to pollutants
than others.
the elderly
and individuals with health problems such as asthma, heart and

אלרגנים וחלקיקים

כימיקלים וריחות

וירוסים-בקטריה ו

lung disease
oftenהבריאות
suffer moreעל
fromלהשפיע
the effectsיכול
of airאוויר
pollution.
באופנים
שלנו
זיהום
The extent to which an individual is harmed by airborne contamiאנשים
 קבוצות שונות של.שונים בטווח הקצר והארוך
nants will depend on the person’s total exposure to particulates
ישנם
.האוויר
מפגעי זיהום
 שונהofבצורה
and chemical substances,
i.e. the duration
exposureמושפעות
and the
concentration
of
the
pollutants.
 קשישים, ילדים.אנשים שרגישים יותר למזהמים מאחרים

השפעות רפואיות
טווח קצר
•תגובות אלרגיות
•דלקות עיניים
•גירוי אף וגרון
•ברונכיטיס
•דלקת ריאות
•כאבי ראש ובחילות
•קשיי נשימה
•אקזמה בעור
•התקפי אסטמה

טווח ארוך
מזהמי רכב ותעשייה

•מחלות נשימתיות כרוניות
•סרטן ריאה
•מחלות לב
•נזק למוח ולעצבים
•נזק לאיברים פנימיים
)(כבד וכליות

 האווירair
לטיהור
ביותר
האמינות והיעילות
בטכנולוגיות
מתאפיינות
IQAir systems feature the mostהסגור
reliableבחלל
and efﬁcient
cleaning
technologies
against indoor
pollutants.

IQAir מערכות

Pollen, וחלקיקים
spores, dust
mite allergens
and other
אחרים
האבק
 קרדית,נבגים
,אבקנים
particular
matter,השחת
can trigger
hay fever,
asthma
ותגובות
אסטמה
קדחת
לעורר את
יכולים
and otherטווח
allergic
reactions.
לריכוזים
קצרת
 חשיפהEven
אפילוshort-term
.אלרגיות אחרות
exposure to elevated concentrations of ﬁne partiבצורה
גבוהים של חלקיקים זעירים יכולים לתרום
cles can signiﬁcantly contribute to heart disease.
.משמעויות למחלות לב

Volatile
organicהןcompounds
(VOCs)
are gasגזיים
כימיקליים
)VOC( נדיפות
אורגניות
תרכובות
eous chemicals
industry
וחומרי
 התעשייהemitted
 ארובותfrom
, רכבvehicles,
מפליטת כלי
הנוצרים
and building
materials.
They
can be
לגרום
מסרטנות ואף
להיות
יכולות
אלוcarcino תרכובות.בניין
genic and cause damage to internal organs.
.נזק לאיברים פנימיים

בקטריה ונבגים פטריתיים
כגוןbacteria
מיקרואורגניזמים
Microorganisms
such as,וירוסים
viruses,
and
fungal
responsible
for various
, סארסspores
, שחפתare
,שפעת
:זיהומים כגון
למספרinfecאחראיים
tions like tuberculosis, inﬂuenza,
aspergillosis,
. MRSA
-אספרגילוסיס ו
MRSA and SARS.

הנשימה
מערכת
שלcan
לגירוי
לגרום
יכוליםofואוזון
Smog and
ozone
cause
irritation
the ערפיח
respiratory
tract לעורר
even atויכולים
low concentrations
.אסטמה
התקפי
אפילו בריכוזים נמוכים
and can במקומות
trigger asthma
these בעוד
,פתוחים
בעיקרattacks.
 נוצריםWhile
מזהמים אלו
pollutants are mainly generated outdoors, they
 החלונות ומערכת,הם חודרים לבניינים דרך הדלתות
enter buildings via doors, windows and ventila.האוורור המרכזית
tion systems.

בעיקר
(נמצאיםdander)
)(קשקשים
אלרגנים
Pet
allergens
areמחמד
mainlyחיות
foundשל
in saliva
and
therefore
on hair
skin השיער
of pets. גבי
When
נשימה של
.החיות
שלand
והעור
ועלtheברוק
allergens
are inhaled
they
can lead
serious
.אלרגיות חמורות
לתגובות
להוביל
יכולהtoהאלו
האלרגנים
allergic reactions.

הקרומים
יכולים לגרות
וממיסים
 ספריי, נקיון
Cleaningאת
products,
sprays
and solvents
canחומרי
irritate the
mucous
membranes
andולהחמיר
aggravate
.השחת
וקדחת
אסטמה
אלרגיות כגון
הריריים

Tobacco
contains
of chemicals
 וחלקיקיםsmoke
כימיקלים
 אלפיthousands
(סיגריות) מכיל
עשן טבק
and
particles
which
can irritate
mucous
memולהוביל
הריריים
הקרומים
 אתthe
לגרות
יכולים
אשר
branes and lead to acute and.חמורות
chronicכרוניות
diseases.
למחלות

Paints,
varnishes
and adhesives
can לכים
contain
של
גדולה
להכיל כמות
ודבקים יכולים
,צבעים
a multitude
harmful
substances.
לכאבי
לגרוםofיכולה
האדים
שאיפה שלInhaling
.חומרים מזיקים
the vapours can lead to headache, nausea and
אליהם
 חשיפה ממושכת. בחילה ותגובות אלרגיות,ראש
allergic reactions. Long-term exposure can
הארוך
יכולה לגרום למחלות כרוניות בטווח
lead to chronic
diseases.

allergies such as asthma and hay fever.

Pure Air for Best Quality of Life

American Lung Association Partnership 2004 – 2014: For 10 years running IQAir has been
the American Lung Association’s exclusive educational partner of the air puriﬁer industry.
The partnership combines the Lung Association’s 100 year commitment to promoting lung health
with IQAir’s 50 years of commitment to air cleaning excellence and to raise awareness on indoor air quality issues.

 הפתרון האידיאלי- IQAir®
IQAir – שלך
Theהאישיים
Idealלצרכים
Solution
for Your
 ככל שהפס הכחול כהה. מתאים למזהמים אותם אנחנו מבקשים לטהרIQAir הטבלה הבאה מציגה איזה דגם של
Individual
Requirements
 גבוהה יותר עבור המזהם הספציפיIQAir- כך יעילות סינון האוויר של מערכת ה,יותר
®

The following table shows which IQAir model is suitable for speciﬁc airborne pollutants. The darker the blue stripe, the better the
ﬁltration efﬁciency of the IQAir system for the respective pollutant.
) (אף וגרוןin
עליונים
במעברי
שוקעים
Deposits
upperאוויר
airway
passages
(nose and throat)
הריאות
Depositsשל
in גדולות
windpipe
and larger
branches
of the
lungs
והסתעפויות
הנשימה
בקנה
שוקעים

נשאפים
Inhalable

Deposits
in the
smaller
and the gasשוקעים
exchange regions of the lungs
הגז בריאות
חילופי
ואיזורbranches
בהסתעפיות קטנות

מחמד
אלרגנים חיות
Pet Allergens
Viruses
וירוסים

Bacteria
בקטריה
House
Dustקרדית
Mite Allergens
הבית
אבק
Pollen Fragments
 אבקנים/ Pollen

עשן
Oil שמן
Smoke

Fungalפטריתיים
Spores נבגים

 שחורBlack
פחם
Carbon

מרחף
Fly
Ash אפר

ערפיח
Smog
טומרDust
אבק
Toner

מולקולות גז
Gas
Molecules

כבדDust
אבק
Heavy
שוקעDust
אבק
Settling

טבקSmoke
עשן
Tobacco
PM 10  מיקרון10-חלקיקים נישאי אוויר קטנים מ
PM 2.5  מיקרון2.5-חלקיקים נישאי אוויר קטנים מ

חלקיקים זעירים
Ultrafine
Particles
HealthPro® 100
HealthPro® 150
HealthPro® 250
GC MultiGas™
0.0001

0.001

0.01

במיקרון
גודל חלקיקים
Particle size in microns

0.1

1

ביולוגייםairאוויר
מזהמי
Biological
pollutants

HealthPro® 100

HealthPro® 150

The Allergy Specialist

10

100

אוויר חלקיקים
מזהמים נישאי
Particulate
air pollutants

The Compact Allrounder

HealthPro® 250

The Powerful Allrounder

GC MultiGas™

The Gas & Odour Specialist

, אבק,קשקשים
,(אבקהdander,
אלרגנים
Allergens
(pollen,
)פטריתיים
נבגים
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dust, mite,
fungal
spores)
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and
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HHHHH
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כימיקלים
Chemicalsוריחות
and Odours
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ווירוסים
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Bacteria and
Viruses

HHHHH

HHHHH
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Tobacco)(סיגריות
Smoke עשן טבק

HH

HHH

HHHH

HHHHH

Matter (PM 10, PM 2.5)

H

מומלץ
לא
not recommended

HH

captures particles
andלוכד
וכימיקלים
חלקיקים
particle-bound
אבל
לחלקיקיםchemicals,
הקשורים
but not gases contained
 טבקsmoke)
לא גזים בעשן
in tobacco

מספק
satisfactory

HHH

good
טוב

HHHH

מאוד
טוב
very good

HHHHH

מצויין
excellent

1000

אוויר גזיםairנישאי
מזהמים
Gaseous
pollutants

IQAir HealthPro 250 – The Features
®

®

User-friendly
scroll-through
LC-display
קלה
מאפשרת גישה
נגללת ידידותית
תצוגה
enables easy access to unique programלתוכניות ייחודיות ואפשרויות תפריט
ming and menu options.

Intelligent
life monitor
calculates
את
מחשבתﬁlter
- חכמה
אורך–חיי מסנן
בקרת
when it is עפ"י
time toהמסננים
replace ﬁlters,
takingהזמן
השימוש
להחלפת
actual use,
fan speed
and מהירות
programmed
הזיהום
ורמות
המאוורר
,בפועל
pollution levels into account.
.המתוכנתות

שלט רחוק דקיק המאפשר שליטה על פעולת המטהר ממרחק
של מספר מטרים

Remote control – The sleek ultra-thin
remote control allows convenient operation
from several meters distance.

Advanced timer programming – allows

the system
to switch
on automatically
at
למערכת
מאפשר
- מתקדם
תכנות שעון עצר
speciﬁed times,
fanלהידלק
,ספציפיות
בשעותweekdays
 אוטומטיand
באופן
speeds.
.בימים בשבוע ובמהירויות הרצויים
6 fan speed settings allow the selection

הבחירה
 אתsuitable
מאפשרות
 מהירויות הפעלה6
of the most
performance/sound
ratio.
רעש/ביצוע
המתאימה ביותר ביחס של
3 ﬁlter life LEDs provide a visual signal

מידע
חייa ﬁlter.
 נוריות אורך3
when itמספקות
is time toהמסנן
replace
ויזואלי המצביע על הצורך בהחלפת מסנן

IQAir’s
uniqueHyperHepa
HyperHEPA technology
הייחודית של
-טכנולוגית ה
isחלקיקים
tested and
certiﬁed
to ﬁlter
ultraﬁne
לסינון
ואומתה
נבדקה
IQAir
pollution
particles
down
to
0.003
microns
 מיקרון (פי0.003 בגודל מתחת ל
זעירים
in size with a guaranteed minimum
רגילים
אוויר
שמטהרי
ממה
יותר
קטן
100
efﬁciency of over 99.5%. This is 100 times
מוירוס) ועם
10 ופיairלסנן
מסוגלים
smaller
than קטן
whatיותר
ordinary
cleaners
.99.5%
שלמעלה מ
ליעילות
can ﬁlter
and 10
times smaller
thanאבטחה
a
virus.

 של חברתHyperHepa - מסנן ה- בדוק ומאומת

 מטהרAdvanced
- וריחותgasגזים
מתקדמת של
הסרה
and odour
removal – The
במסנןIQAir
מאופיין
Air HealthPro
250
האוויר
HealthPro
250 features the
V5-Cell
– the most
advanced
gas and
odour
 ביותרﬁlter
המתקדם
והריחות
מסנן הגזים
- V5-Cell
available
in aאוויר
residential
room air puri.ביתייםﬁlter
סגורים
לחללים
במערכות טיהור
הקיים
ﬁer. The
media מורכב
consists
of a unique
פעיל וספוג
פחםgranular
מתערובת של
הגרגירי
החומר
blend of activated carbon and impregnated
להסרת מגוון
בתחמוצת אלומיניום (אלומינה) המיועד
alumina for the removal of a wide spectrum
וריחות לא נעימים
of gases and unpleasant
odours.רחב של גזים

ביןUltra-quiet
המנוע מוצב
design- –"במיוחד-"שקט
IQAir’s “fan-in- עיצוב
centre” הדופן
design.הרעש
placesאת
the הבולמים
fan motorמסננים
הכפולה
in-between
sound
ﬁlters.
.הרעש
העברת
 אתattenuating
המטהר מונעת
ביתThe
של
double-walled housing effectively reduces
ורפידות גומי מבודדות את רטט המנוע מבית
sound transmission. Rubber suspension
שקט
היא מטהר
התוצאה
.המטהר
pads אוויר
systematically
isolate
motor vibration
.שלך
השינה
לחדר
מספיק
from the air cleaner housing. The result
is

Tested and
certiﬁed
– IQAir’s
HyperHEPA
הראשון
הביתי
הבינלאומי
 הוא מסנן האווירIQAir
ﬁlter is the world’s ﬁrst residential air ﬁlter to
ביותר
המחמיר
האירופאי
התקן
שנבדק ואומת עפ"י
be tested and certiﬁed in accordance with
.
European
Norm
EN
1822
European Norm EN 1822, the industry’s - למסנני אוויר
לדרישות
ועמידה
בלתי
זה מבטיח ביצועים
most
stringent
test מתפשרים
standard for
air ﬁlters. This guarantees uncompromising
.המחמירות ביותר
performance even in the most
demanding
applications.
תעודה המאמתת
IQAir  למערכות-  נקי מאוזון100%

.שאינן מייצרות אוזון לחלוטין

100% ozone-free – IQAir systems are
certiﬁed to produce absolutely no ozone.

מנוע המאוורר בעל ביצועים גבוהים עם קצב
,לשעה
 מ"ק1200 חופשי של
 אווירhas
זרימת
The
high-performance
fan motor
a
powerful free-ﬂow
rate of
1200פעולה
m3/hour,
ושקטה
חלקה
עבור
is non-stop use approved and individually balanced for smooth and quiet operation.

an air puriﬁer quiet enough for your bedroom.

בשטח
השימוש
- עלויות
המסנן חוסך
 חייof
אורך
Long-life
ﬁlters
save costs
– The use
הסינון
שלhigh-capacity
וקיבולת גדולה
,פנים גדול
large חומר
surface,
ﬁlter media
. המסננים
means that ﬁlters last
longer.מאריכים את חיי

Certificate of Performance
IQAir Model:

Shell No.:

Testing carried out by:

HealthPro 250

1 BCE A 0 0 0 0

Test Voltage/Frequency:

Serial No.:

230 V / 50 Hz

Signed: _________________
Testing & QC Dept.

This certifies that the aforementioned air cleaning device has been tested prior to packaging at the
IQAir production facility in Switzerland. This particular device has been found to be in compliance
with the model’s published specifications for air delivery and particle filtration efficiency. This
particular device has passed the particle leakage test.

Low energy
– Outstanding
מהכלל
 יוצאתconsumption
 יעילות- נמוכה
צריכת חשמל
energy efﬁciency at all fan speeds transבתצרוכת החשמל בכל מהירויות המאוורר משפיע
lates into direct cost savings.
ישירות על חסכון בעלויות

I. Air Delivery Rate
Published Air Delivery

Actual Air Delivery

40

m3/h

Speed 1:

m3/h

Speed 2:

80

m3/h

Speed 2:

m3/h

Speed 3:

150

m3/h

Speed 3:

m3/h

Speed 4:

200

m3/h

Speed 4:

m3/h

Speed 5:

240

m3/h

Speed 5:

m3/h

Speed 6:

380

m3/h

Speed 6:

m3/h

The aforementioned device has
been tested for its air delivery
at all fan speed settings. Due
to component tolerances, a
divergence of 10% +10m3/h is
deemed acceptable.

Speed 1:

Note:
The air delivery rate refers to
the unit’s initial air delivery,
which will decrease as filters
load up with dust particles.

Measuring instrument: Alnor LoFlo Balometer.
Instrument accuracy: ± (3% + 8 m3/h).

m3/h = cubic meters per hour

1BCEA0000/0807/105.60.10.00

כפטנט
עיצוב מודולרי של בית המטהר רשום
Patented modular housing design
המסננים
שלand
ונוחה
החלפה מהירה
allows fast
comfortable
ﬁlter  מאפשרשונים
עצמאיים
שלבים
ללא צורך
replacement
without
tools..בכלים
Independent
ﬁlter stages
each ﬁlter
to be replaced
.בנפרד
מסנןallow
החלפת כל
מאפשר
למסננים
individually,
rather ועלויות
than having
to replace
.מינימליות
החלפה
מקסימלית
תשואה
entire ﬁlter blocks. This maximises
yield and minimises replacement costs.

מיישמת בקרת
IQAir
- מאומת פרטנית
Individually
certiﬁed
– IQAir
applies
the highest
quality
ואימות של
ע"י בדיקה
איכות גבוהה ביותר
control
standards
individually
עבור כל
, האווירbyואספקת
יעילות הסינון
testing
and
certifying
התוצאות נרשמותeach
.מטהר באופן פרטני
air puriﬁer for ﬁltration efﬁciency
בתעודה חתומה ידנית המאשרת אימות
and air delivery. The results are
מערכתCerביצועים לכל
recorded on a. IQAir
hand-signed
tiﬁcate of Performance supplied
with every IQAir model.

גלגלים מסופקים עם כל מערכת של

Mobility
casters
areמאפשר
supplied
של המטהר
העברה
זהas
. IQAir
standard with each residential IQAir
.לחדר
מחדר
מאמץ
system. These allow the system to ללא
be
moved effortlessly from room to room.

Pure Air for Well-Being and Balance

Awards and Reviews

ביקורות ופרסים

 אווירNo.
מטהר
אחר של
מותג
יותר
שלה
ופרסים על
בביקורות
IQAir has received more
1 product
awards
andמכל
reviews
than
any המוצרים
other air puriﬁer
brand, including:

1 . קיבלה דירוג מסIQAir

Consumers Digest “Best Buy” Award 2014 (HealthPro 250 New Edition). For the 4th time in a row, the HealthPro 250
has been named the “Best Buy” in the premium home air puriﬁer category.
Reviewboard Magazine’s “Best Buy” Award 2013 (New Edition HealthPro 100, HealthPro 250 and GC MultiGas).
For the ﬁrst time ever, Reviewboard Magazine awarded a triple "Best Buy" to a single brand.
Parent Tested, Parent Approved (PTPA) “Winner” 2013 (HealthPro Series New Edition). Independent PTPA parent
volunteers evaluated the New Edition air puriﬁers in their own homes to ensure that the award was based on merit and
consumer experience, not on commercial considerations.
Consumers Digest “Best Buy” Award 2011 (HealthPro 250). The IQAir HealthPro 250 has once again been named the
“Best Buy” in the premium home air puriﬁer category.
Consumer Search “Best Air Puriﬁer Overall” Award 2011 (HealthPro 250). The HealthPro 250 room air puriﬁer has
been named the "Best Air Puriﬁer Overall" by Consumer Search, who based its award on the system's ability to provide
high-performance air ﬁltration for large rooms, for its superior odour and chemical removal and for effectively removing
allergens. The IQAir system was also rated the best choice because, unlike many air puriﬁers, it does not emit ozone.
Parent Tested, Parent Approved (PTPA) “Winner” 2010 (HealthPro 250). The IQAir product was praised as the "world's
most advanced room air puriﬁer" by the PTPA, who coordinate a network of more than 20,000 parent volunteers. PTPA
tests and reviews new products from more than 500 companies. PTPA’s unbiased parent testers rate products based on
innovation, quality and value for money.
Consumers Digest “Best Buy” Award 2007 (HealthPro 250). The HealthPro 250 room air puriﬁer has received
Consumers Digest’s prestigious “Best Buy” award – being named the top product in the premium category. The magazine calls the HealthPro 250 “the Cadillac of air puriﬁers” and give it their top recommendation for “families with signiﬁcant allergy considerations.”
Consumer Guide “Best Buy” Award 2005 (Allergen 100*). Consumer Guide’s team of experts review thousands of products each year according to multiple criteria. The IQAir Allergen 100 received the overall mark “Excellent” and was crowned
with the prestigious “Best Buy” Award designating the best value available at a reasonable price. (* = HealthPro 100)
Reviewboard Magazine’s “Best Buy” Award 2005 (HealthPro 250). “We have had a ﬁrst here at Reviewboard. In the
8 years that we have been doing this no product in any category has ever won an Editor’s Choice Award two years in a
row. Never. The IQAir HealthPro 250 has accomplished what some companies have said is impossible; they won it twice
in a row.” “…it is the ﬁrst product that has ever qualiﬁed for our Reviewboard.com “Best Buy” Award”.
Reviewboard Magazine’s “Editor’s Choice” Award 2005 (HealthPro 250). “So for the second year in a row I am going
to have to give the 2005 Editor’s Choice Award for best air ﬁltration device to IQAir’s HealthPro 250 system. It is truly
amazing.”
Consumers Digest “Best Buy” Award 2004 (HealthPro 250). The magazine found the IQAir® HealthPro 250 to be
“ideal for allergy sufferers” and praised its ability to clean the air in large spaces.
Reviewboard Magazine’s “Editor’s Choice” Award 2004 (HealthPro 250 and GC MultiGas). “So if you are looking for
the best air ﬁltration systems for your home then the folks at IQAir have what you are looking for.” “Both of these units
are top of class, they ﬁlter and push more air around your living space than any other machine we have ever tested in the
eight years we’ve been in business here at Reviewboard Magazine.”
Stiftung Warentest “Test Winner” in Test 9/98 (HealthPro 250). In the independent test by Germany’s Consumer Test
Foundation the IQAir HealthPro 250 was the only device out of ten international air cleaners to receive the top mark “very
good” for its removal efﬁciency for airborne particles.

Removal efficiency
for particles

Removal efficiency
for gases & odours

“The IQAir HealthPro 250 model was “very good” at removing particles… That is so to say, after 15 minutes around 85%
of all dirt particles of even 0.5 to 1.5 microns in size had already been removed. The [best of the other brands] only
removed about half as many particles in comparable conditions. [One of the air cleaners] carries a seal of approval “
suitable for allergy sufferers”. However, as the test revealed… the IQAir HealthPro 250 was even better. “
“Our advice: The best air cleaning effect for airborne particles was achieved by the IQAir HealthPro 250…”
Newsweek Magazine on IQAir: “We tested it [HealthPro 250] in a basement that had been collecting dust for 20 years,
and after two days, that musty smell was gone.” The magazine commended the IQAir® as being “designed for even
larger areas, like the single ﬂoor of a house”.
Cigar Aﬁcionado Magazine on IQAir: “We tested the [GC MultiGas] in less-than-laboratory, but smokier-thanaverage condition in the Cigar Aﬁcionado ofﬁces, and found it performed admirably under the strain. The unit quickly
cleared smoke out of a small ofﬁce, and soon after the traces of cigar were unnoticeable”.
Wired Magazine on IQAir: “This Swiss-made model turns your house into a clean room. [The HealthPro 250]
produced air that contained no particles 0.3 microns or larger. Good enough to be used by Hong Kong Hospitals during
the SARS outbreak.”

Pure Air for the Whole Family

Extreme Makeover 2004 – 2012: For 6 seasons IQAir has been selected to “create America’s
cleanest homes” on ABC’s hit TV show “Extreme Makeover: Home Edition”. The cooperation started
in 2004, when IQAir was asked to install an “extreme” air cleaning system in the home of a little girl
with a weakened immune system due to a heart transplant. Since then IQAir was called upon in 12
major episodes whenever the cleanest and healthiest indoor air was of critical importance.

שכבתי מתקדםFiltration
סינון רב
Advanced Multi-Stage

 המאפשרת לצייד אותה עם טכנולוגית הסינון היעילה ביותר,  מאופיין ע"י מעטפת מודולורית בעלת פטנטIQAir כל מודל של
Each
IQAir model
a patented
housing
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the system
to be IQAir
equipped
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ﬁltration
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 מנתfeatures
ביותר על
והאמיניםmodular
היעילים
הסינוןwhich
אמצעי
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reliable long-term performance even for the most demanding and critical applications.
:סך יעילות המערכת

Totalחלקיקים
systemלסינון
efﬁciency:
99.97% -שווה מ/גדולה
≥99.97% for particles
microns
 מיקרון0.3≥0.3
-שווים מ/הגדולים
≥99.5%
for particles
≥0.003
חלקיקים
 לסינון99.5%
-מmicrons
שווה/גדולה

HealthPro 100
®

:סך יעילות המערכת

HealthPro 150
®

חלקיקיםefﬁciency:
 לסינון99.97% -שווה מ/גדולה
Total system
≥מיקרון0.3
0.3 -מ
שווים/הגדולים
≥99.97% for particles
microns
חלקיקים
לסינון
99.5% microns
-שווה מ/גדולה
≥99.5% for
particles
≥0.003
 מיקרון0.003 -שווים מ/הגדולים

 מיקרון0.003 -שווים מ/הגדולים

HyperHEPA® Filter: Hospital-grade
HEPA ﬁlter (class H12/13) for the control
:HyperHepa® מסנן
of ultraﬁne particles, allergens, bacteria,
 לבתיHepa Filter (class H12/13 ) מדורג
viruses, mould spores.
, אלרגנים,חלקיקים זעירים
חולים עבור בקרה של
Surface area: 5 m2

HyperHEPA® Filter: Hospital-grade
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. נבגים פטריתיים, ווירוסים,בקטריה

. נבגים פטריתיים, ווירוסים,בקטריה
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ﬁlter (class F8) for the control of coarse
and ﬁne dust particles.: PreMax™ מסנן
Surface
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2.8קיבולת
m2 מסנן מקדמי בעל
לבקרה על
גבוהה

.חלקיקים גסים ועדינים
. מ"ר2.8 :שטח פנים

:סך יעילות המערכת

Totalחלקיקים
systemלסינון
efﬁciency:
99.97% -שווה מ/גדולה
≥99.97% for particles
microns
 מיקרון0.3≥0.3
-שווים מ/הגדולים
≥99.5%
for particles
≥0.003
חלקיקים
 לסינון99.5%
-מmicrons
שווה/גדולה

HealthPro® 250

:סך יעילות המערכת

GC MultiGas™

Total system
efﬁciency:
חלקיקים
 לסינון99% -שווה מ/גדולה
≥ 99% for particles
≥ 0.3
מיקרון
0.3microns
-שווים מ/הגדולים
≥ 95% for חלקיקים
particlesלסינון
≥ 0.003
95%microns
-שווה מ/גדולה

 מיקרון0.003 -שווים מ/הגדולים

GC Post-Filter Sleeves: 4 electrostatically charged ﬁbre ﬁlters for the removal
of ﬁne dust. :GC Post-Filter שרוולים
להסרת
אלקטרוסטטית
Surface
area: 0.5 m2 מסנני סיבים טעונים4

 מיקרון0.003 -שווים מ/הגדולים

. נבגים פטריתיים, ווירוסים,בקטריה
. מ"ר5 :שטח פנים
V5-Cell™ MG Filter: Wide-spectrum

GC MultiGas™ Cartridge
.מ"רFilter:
0.5 :שטח פנים
4 Cartridges with wide-spectrum media
mix (activated carbon & impregnated alu: GC MulTiGas™ מסנן מחסנית
mina) for the ﬁltration of a broad range of
 מחסניות עם תערובת רחבת טווח (פחם פעיל4
chemicals and odours.
ספוג אלומינה) לסינון טווח רחב של כימיקלים
Content: 5.4 kg

HyperHEPA® Filter: Hospital-grade
HEPA ﬁlter (class H12/13) for the con:HyperHepa® מסנן
trol of ultraﬁne particles, allergens,
 לבתיHepa Filter (class H12/13 ) מדורג
bacteria, viruses, mould spores.
,אלרגנים
,זעירים
חלקיקים
Surface
area:
5 m2 חולים עבור בקרה של

.של אבק דק

MultiGas™ granular media mix for the
: V5-Cell
MG™ מסנן
control of a broad range
of chemical
רחבתpollutants
 לבקרהMultiGas™
גרגירית
תערובת
and odours.
Content:
2.5מסנן
kg

.טווח של מזהמים כימיים וריחות

.וריחות

PreMax™ Filter: High-capacity
. ק"ג2.5pre:תכולה
ﬁlter for (class F8) the control of
coarse and ﬁne dust particles.
: PreMax™ מסנן
Surface
area:
2.8קיבולת
m2 מסנן מקדמי בעל
לבקרה על
גבוהה

 ק"ג5.4 :תכולה
GC HEPA Pre-Filter: High-efﬁciency
HEPA ﬁlter (class H11) for the control of
coarse, ﬁne and ultraﬁne
dust particles,
: GC Hepa
מסנן מקדמי
allergens
and
microorganisms.
לסינון של
Hepa
(class H11) מסנן מסוג
Surface
area:, וזעירים
3.0 m2 דקים,חלקיקי אבק גסים
אלרגנים

.חלקיקים גסים ועדינים
. מ"ר2.8 :שטח פנים

IQAir’s HyperHEPA
Technology
IQAir  שלHyperHEPA®
טכנולוגית
®

.ומיקרואורגניזמים
 מ"ר3.0 :שטח פנים

. רכשה מספר של מטהרי אוויר בשוק החופשי ובדקה אותם מבחינת יעילות סינון האווירInterbasic Resources Inc. המעבדה המוכרת

The accredited test laboratory Interbasic Resources, Inc. purchased a number of room air cleaners on the open market and tested them for their
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בקטריה

עשן טבק

אלרגנים מחתולים

נבגי עובד

אבקה

טכני
 מידעINFORMATION
TECHNICAL

NE

דגם
Model

HealthPro 100

HealthPro 150

HealthPro 250

GC MultiGas

Air delivery
perכולל
fan משקל
speed in m3/h
)(בקירוב
מסננים

50 100 170 240 330 470

50 80 140 200 260 350

50 100 170 240 310 440

50 90 150 220 280 400

לשעה
מ"ק-ל
אספקת אוויר עפ"י עוצמת
Weight
incl.המאורר
filters (approx.)

12 kg

13 kg

16 kg

20 kg

חשמל
Powerצריכת
requirements / consumption

220 – 240 V, 50/60 Hz / Standby: <1 Watt, Speed 1: 20, 2: 36, 3: 54, 4: 74, 5: 105, 6: 135 Watt

המאורר
עפ"י/ power
עוצמת קול
Sound עוצמת
pressure
per fan speed

LP = 1: 22 2: 33 3: 41 4: 47 5: 52 6: 57 dB(A)

)Dimensions
(עומק רוחב גובה
מידות
(H x W
x D)

LW = 1: 32 2: 43 3: 51 4: 57 5: 62 6: 67 dB(A) (tolerance : ± 3 dB(A))

61 x 38 x 41 cm

71 x 38 x 41 cm

המאוורר
מנוע
Fan motor

centrifugal, backward curved, with thermal protector, non stop use approved

Control
שליטה
פנלpanel

4-key touch-pad with 16 character 2-line LC-display

Air intake
אוויר
כניסת

dual arches at base of unit

Air outlet
אוויר
יציאת

320° EvenFlow™ diffuser

Colour זרועות
of main
housing
/ locking
הנעילה
צבע
/ המטהר
 צבעarms

light grey / white

המטהר
חומר
Housing
material

non-offgasing, impact-resistant, UV-stabilized ABS

light grey / light blue

Efﬁciency
יעילות
)(מאומת
המטהרefficiency
(סך יעילותcertified)
Total system

≥ 99.97% for particles ≥ 0.3 microns (µm)

)(מאומת
( אווירcertified)
אספקת
Air delivery

yes

דליפה
בדיקת
Leak tested

yes

Filter Conﬁguration
המסננים
תצורת

Pre-filter
מקדמי
פילטר

PreMax™ Filter F8 (S)

PreMax™ MG Filter F8MG (S) PreMax™ Filter F8 (S)

Media: wet laid non-woven
glass microfiber, minipleated

Media: wet laid non-woven
glass microfiber, minipleated

Media: wet laid non-woven
glass microfiber, minipleated

Efficiency: ≥ 55% at 0.3 µm
(class F8)

Efficiency: ≥ 55% at 0.3 µm
(class F8)

Efficiency: ≥ 55% at 0.3 µm
(class F8)

Surface area: 2.8 m2

Surface area: 1.9 m2

Surface area: 2.8 m2
V5-Cell™ Filter MG

Media: MultiGas™ granular
activated carbon & KMn04
impregnated alumina (1 kg)

ריחות
/ גז
פילטרfilter
Gas &
odour

)HEPA-filter
GC MultiGas(
מסנן משני
/ Post-filter
(GC/Hepa
MultiGas)מסנן

≥ 99% @ ≥ 0.3 µm

Media: MultiGas™ granular
activated carbon & KMnO4
impregnated alumina
(2.5 kg)

GC HEPA Pre-Filter H11 (S)
Media: HEPA-Filter, wet
laid non-woven glass
micro-fiber, mini-pleated
Efficiency 99% at 0.3 µm
(class H11)
Surface area: 3.0 m2
GC MultiGas™ filter
cartridge set
Media: MultiGas™ granular
activated carbon & KMnO4
impregnated alumina
(5.4 kg)

HyperHEPA® Filter H12/13 (L)

GC post-filter sleeves

Media: non-woven glass microfiber, hospital-grade HyperHEPA®

Media: electrostatically
charged fiber

Efficiency: ≥ 99,97% at ≥ 0,3 μm (class H12/13)

Surface area: 0.5 m2

Surface area: 5 m2

Features
מאפיינים
שונות
בשפות
 תומךlanguages
Multiple
display

English, French, German, Italian (user-selectable)

Suitable
rooms
up to
:לשטח
 עדfor
לחדרים
מתאים

90 m2

Fan speed
settings
מאוורר
מהירויות
מס

6

המסננים
אורך חיי
בקרה חכמה
Intelligent
filter אחר
life monitor

Monitors filter life of each individual filter

מסנן
אורך
סטטוס
נוריות
Filterחייlife
status
LEDs

2

שעון עצר מתקדם

Allows programming of operating hours and weekdays

מתקדמת
מאוורר
מהירותselection
בחירת
Advanced
fan speed

Allows programming of different fan speeds for 2 different time periods (e.g. day time / night time speed)

סינון
התאמת מדדי
Adjustable
filter load indices

2 (large dust, fine dust)

נלווים
עזריםaccessories
Supplied

Remote control (incl. battery), set of casters (GC MultiGas™: deluxe casters), power cord, certificate of performance

ומאומתת
בטיחות חשמל
Electricalמאושרת
safety approved
and certified

IEC/IECEE (CB-Scheme), CE, SEV, KTL, EAC

Advanced timer

65 m2

85 m2

75 m2

3

3 (large dust, chemicals, fine dust)
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