
CleanZone SL
Powerful, high-efficency air cleaning at its quietest

• Specially developed for the control of airborne infectants and particulate matter
• Combines high-efficiency performance with ultra-low noise design
• Wall mount options save valuable floor space
• Guaranteed high-efficiency filtration of:

- fine & ultrafine particulates (PM10, PM2.5)
- airborne bacteria, viruses and mould spores
- a wide range of gaseous chemical contaminants (optional)

Swiss Made

®

פותח במיוחד לשליטה על מזהמים וחלקיקים נישאי אוויר.	 
משלב יעילות וביצועים גבוהים עם עיצוב ייחודי הבולם רעש.	 
אפשרויות לתלייה על הקיר לחסכון בשטח רצפה.	 
 סינון בעל יעילות גבוהה מובטח עבור:	 

 )PM10 , PM2.5( חלקיקים קטנים וזעירים -
     - חיידקים נשאי אוויר, וירוסים ונבגי עובש

     - סינון מגוון רחב של מזהמים, כימיקלים וגזיים

עוצמה, יעילות מירבית ואוויר נקי תוך שמירה על השקט



For over 50 years, the IQAir Group has been an industry leader for indoor air quality. 
With the introduction of the IQAir room air purifier range in 1998, the Swiss-based Group redefined the
term "high-performance" for stand-alone air cleaning systems. IQAir’s engineers have now achieved 
yet another quantum leap in air cleaning performance. In developing its latest product line, IQAir set 
itself a complex challenge: to create a device that’s immensely powerful, yet so quiet you almost forget
it’s there. A device that cleans the air you breathe with the highest efficiency, but uses very little energy
even at the top fan speed. The job is done. We are proud to present the CleanZone SL Series.

The leading air filtration specialist

Finally an air purifier that truly delivers on its promises… 
No matter how you use it!

The market is flooded with air purifiers promising users the best of all worlds without
ever delivering the claimed features all at the same time. Claims of "near silent perfor-
mance" are worthless if they refer only to the lower fan speed settings where the system
delivers only a fraction of the advertised maximum clean air delivery rate. Similarly, any
theoretical filtration efficiency claims are deceptive if the real-life efficiency of the air puri-
fier is nowhere close to 99% at the highest fan speed setting. 

By contrast, the CleanZone SL with its unique Silencer Module, guarantees that you will
have ALL key performance features available ALL of the time. Even if you run it at the
highest fan speed, we guarantee that you will get 99% particle-free air at a sound level
not exceeding 50 dB(A) and a power consumption of less than 75 watts.

Powerful commercial-grade air cleaning
The effectiveness of the CleanZone SL was tested in a 70 m3 office environment. The system achieved a 93% particle reduction
after only 10 minutes of operation. After another 10 minutes, the particles within the room were reduced by 97%. These results
were achieved in a non-sealed room where the central ventilation system brought in a constant stream of particulate pollutants.
In protected environments, the CleanZone SL can achieve actual particle reductions of up to 99% which represents a 100-fold air
quality improvement.
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החברה המובילה בטיהור אוויר

 סוף, סוף מטהר אוויר שבאמת מקיים את מה שהבטיח....
לא משנה איך אתה משתמש בו!

מהטר אוויר עוצמתי

הסגורים.  בחללים  האוויר  טיהור  תעשיית  את  מובילה   IQAir קבוצת  שנה,  מ-50  יותר  במשך 
המונח:  את  מחדש  הגדירה  הקבוצה   ,1998 בשנת  לחדרים  האוויר  מטהרי  סדרת  הצגת  עם 
אתגר  לעצמה  הציבה   IQAir עצמאיות.  אוויר  טיהור  מערכות  עבור  גבוהים"  "ביצועים 
בקיומו. תרגישו  ולא  שכמעט  שקט  כה  זאת  עם  יחד  אך  ביותר  עוצמתי  מוצר  לייצר   מורכב: 
מירבי  חסכנון  תוך  ביותר  הגבוהה  ביעילות  נושמים  שאנחנו  האוויר  את  מטהרת   IQAir 
בסדרת  גם  מיושמים  העקרונות  אותם  ביותר.   הגבוהות  ההפעלה  במהירויות  אפילו   באנרגיה 

. CleanZone SL-ה

השוק מוצף במטהרי אוויר המבטיחים למשתמשים את הטוב שבעולם מבלי אפילו לספק את 
המאפיינים וההוכחות התומכות בהבטחות. הצהרות כמו למשל-"כמעט ללא רעש" אינן אמינות 
אם הן מתייחסות רק למצב ההפעלה הנמוך של מהירות המאוורר בו המערכת מספקת רק 
חלקיק משעור סינון האויר שהובטח. כך גם כל טענה ליעילות תאורטית של הסינון מטעה, אם 

היעילות האמיתית של מטהר האוויר לא קרובה ל 99% סינון במהירות הגבוהה ביותר.

להבדיל, ה- CleanZone SL עם המודול השקט הייחודי, מבטיח שכל מאפייני הביצוע יהיו 
זמינים כולם יחד. גם אם יופעל במהירות הגבוהה ביותר, מובטח 99% של אוויר נקי מחלקיקים 

וברמת רעש שלא עולה על dB(A)  50 וצריכת חשמל של פחות מ 75 וואטס. 

היעילות של ה- CleanZone SL נבדקה בסביבה משרדית של 70 מ"ק. המערכת השיגה 93% הפחתה של חלקיקים אחרי 10 דקות 
של הפעלה. אחרי 10 דקות נוספות, החלקיקים בחדר פחתו ב 97%. תוצאות אלו הושגו בחדר לא אטום כאשר מערכת האוורור המרכזית 
החדירה פנימה זרימה רציפה של חלקיקים מזהמים. בסביבות מוגנות, ה-  CleanZone SL יכול להשיג הפחתה של חלקיקים עד 

ל-99% .

בדיקת הפחתת חלקיקים



One modular design, but dozens of configuration options that meet
your needs exactly

Features overview

Silencer Module (optional)
enables unrivalled low-noise performance

Digital Control Panel
user-friendly control panel with LCD for easy access to unique 
programming and menu options

Gas-Phase Filter (optional)
targeted gas-phase filtration with granular media cartridges:
- VOC (volatile organic compound control)
- MultiGas™ (wide spectrum gas & odour control)
- ChemiSorber (formaldehyde, hydrogen sulfide, nitric oxide and sulfur

dioxide control)
- AM (ammonia and amines control)
- AcidPro (acid vapour control)

Silencer Louvers
adjustable for ideal air circulation

HyperHEPA® SL-H11 Filter
• Advanced Micro-Fibre (AMF) technology
• effective filtration of coarse, fine and ultrafine particles
• 13,3 m2 surface area maximises filter life

Heavy Duty Casters (optional)
• for easy relocation and quick emergency deployment

• lockable for secure positioning

Air Outlet Diffuser
maximum distance from air intake ensures high air cleaning 
effectiveness

CleanZone® SL

Air Intake
• maximum distance from air outlet for the best air circulation

Dual-Fluted High Performance Fan
• high airflow rate
• high energy efficiency
• ultra quiet operation 

Powder-Coated Steel Housing

The smart modular design of the SL Series allows you to customise the
system to reflect your individual air cleaning needs and to suit your specific
indoor environment. Options include wall-mounting, casters or positioning
the system flush against a wall. 

A selection of five optional gas phase filter cartridges, each optimised to
deal with a specific range of chemical pollutants and odours, helps you to
take effective control over a wide range of chemicals and odours. Whether
it’s allergens, toxic chemicals, traffic pollution, PM2.5, PM10, airborne bacte-
ria, mould spores, viruses or odours you wish to deal with, the many 
CleanZone configurations empower you to take control of your unique air
cleaning needs.

סקירת מאפיינים

עיצוב מודולרי אחד, אבל עשרות אפשרויות המתאימות לצרכים שלך

פתחי יציאת האוויר המטוהר

תריסים בולמי רעש

מאוורר עוצמתי

HyperHepa® SL-H11 מסנן

צג שליטה דיגיטלי

 שלדת פלדה מצופת אבקה

פתח כניסת אוויר

גלגלים עמידים )אופציונלי(

מודול "שקט" )אופציונלי(

מסנן גז )אופציונלי(

מרחק מירבי מפתח כניסת האוויר מבטיח יעילות טיהור אוויר גבוהה

צג שליטה לגישה קלה לאפשרויות תכנות ייחודיות ואפשרויות תפריט

מתכווננים לזרימת אוויר אידאילית

מאפשר ביצועים מופחתי רעש ללא תחרות

שעור זרימת אוויר גבוה	 
יעילות אנרגטית גבוהה	 
פעולה שקטה במיוחד	 

מבוסס על טכנולוגית מיקרופייבר )AMF (  מתקדמת	 
סינון יעיל של חלקיקים גסים, דקים וזעירים	 
פני שטח של 13,3 מ"ר המאריכים את חיי המסנן	 

להזזה קלה ומהירה בזמן חירום	 
נעילה לעמידה בטוחה	 

במרחק מירבי מפתחי יציאת האוויר הנקי לזרימת אוויר טובה 	 
יותר

מסננים לסינון גזים -  עם מחסניות פחם פעיל גרגיגי ב-5 אפשרויות :
VOC - שליטה בתרכובות אורגניות נישאות אוויר	 
™MultiGas - שליטה במגוון רחב של גזים וריחות	 
גופרתי', 	  מימן  בפורמלדהיד,  שליטה   -  ChemiSorber 

   תחמוצת חנקן ו- דו תחמוצת גופרית
AM - שליטה באמוניה ואמינים - תרכובות פחמן	 
AcidPro -  שליטה באדי חומצה	 

המערכת  את  להתאים  מאפשר   SL-ה סדרת  של  החכם  המודולרי  העיצוב 
על  תלייה  כוללת  האפשרויות  שלך.  האישיים  והסביבה  האוויר  טיהור  לצרכי 

הקיר, גלגלים או הצבה צמודה כנגד הקיר.
בחירה של 5 שרוולי מסננים אפשריים של גז מסייעת לך בטיהור האוויר ממגוון 
רחב של כימיקלים וריחות. בין אם מדובר באלרגנים, כימיקלים רעילים, זיהום 
וירוסים או ריחות. אפשרויות  מכלי תחבורה, חיידקים נישאי אוויר, נבגי עובש, 
טיהור  צרכי  על  ובקרה  לשליטה  מושלם  כלי  לך  מספקות  השונות  ההרכבה 

האוויר הייחודיים שלך.



• 5 fan speed settings

• programmable daily/weekly timer

• intelligent filter life monitor

• key-lock function

• programmable pollution index

• programmable daytime/nighttime fan 

speed settings

• filter replacement LEDs

• remote control

Digital Control Panel

The control console of the SL Series comes with a range of intuitive programming options which give you total control over the
system's performance. An advanced timer allows you to set the unit to switch on and off at specific times. A powerful remote control
enables full command from several meters’ distance. 

Advanced Controls that put YOU in Control

At IQAir we design and manufacture our own high-performance replacement filters. We only use high-quality media which not only
outperforms other filters, but which also last longer. Each system also features an Intelligent Filter Life Monitor which takes your
particular air quality situation and actual usage into account to calculate each filter's remaining life span. This helps you to get the
most out of each filter and save money. This is in stark contrast to other air cleaners that require you to change filters at fixed 
6-month intervals, regardless of your selected fan speed, actual usage or pollution levels.

Filter Replacements at Fixed Periods? — Not Practised Here!

Advanced Micro-Fibre Filtration
The CleanZone SL’s HyperHEPA filter features Advanced
Micro-Fibre (AMF) technology. AMF fibers are 10 times thinner
than conventional filter fibers. This allows air to pass easily through
the filtration media while the ultrafine threads create an almost impene-
trable barrier for pollution particles. AMF filter technology in the CleanZone
allows the air to pass through the filtration media with less resistance and tur-
bulence, adding to its ultra-low noise performance.

Exceptional Pollution Control
The IQAir CleanZone SL stand-alone air purifier was developed for offices, schools, hospi-
tals and other commercial sites negatively affected by elevated levels of air pollution. The
CleanZone’s HyperHEPA filter removes more than 99% of all particles 0.3 microns or larger
and is proven to filter ultrafine particles down to 0.003 microns in diameter, the smallest
particles that exist. Diesel soot, allergens, viruses and all other airborne particulates are 
filtered with high-efficiency.

Image:
Hazel pollen, mould spores, toner dust and diesel soot 
caught on an IQAir air filter.

צג שליטה דיגיטלי

מסנן מיקרו-פייבר מתקדם

בקרת מזהמים יוצאת מהכלל

תכנות מתקדם  המעניק לך בקרה על המערכת.
המערכת. ביצועי  על  מלאה  שליטה  לך  המעניקים  לתכנות  אפשרויות  מגוון  כוללת   SL-ה סדרת  של  הפיקוד   מערכת 
שעון עצר מתקדם מאפשר לכוונן את היחידה להדלקה וכיבוי בזמנים קבועים. השלט הרחוק מאפשר שליטה מלאה ממרחק 

של מספר מטרים.

המסננים להחלפה מיוצרים בחברת IQAir . החברה משתמשת בחומרים בעלי איכויות גבוהות המאריכים את זמן השימוש 
במסננים. לכל מסנן מערכת ניטור חכמה העוקבת אחר אורך חיי המסנן כשהיא לוקחת בחשבון את איכות האוויר הספציפית, 
והשימוש בפועל על מנת לחשב את הזמן השארי לכל מסנן בנפרד. הניטור החכם מאפשר לך לחסוך כסף ולקבל את המירב 
מכל מסנן. תכונה זו מעניקה יתרון מוחלט ל-IQAir אל מול מערכות טיהור אוויר אחרות הדורשות החלפת מסננים בזמנים 

נתונים )כל 6 חודשים( ללא קשר למהירות הפעלת המערכת, השימוש בפועל ורמות הזיהום.

מיקרו-פייבר  בטכנולוגית  מתאפיין   HyperHEPA-ה מסנן 
מתקדמת )AMF(. סיבים אלו הדקים פי 10 מסיבים רגילים 
אחרים, מאפשרים לאוויר לעבור בקלות דרך אמצעי הסינון 
יוצרת חסם כמעט בלתי עביר עבור  , בעוד שרשת זעירה 
פייבר מאפשרת  המיקרו  סינון  טכנולוגית  מזהמים.  חלקיקי 
ומוסיפה  ומערבולות,  התנגדות  ללא  כמעט  לעבור  לאוויר 

פעולה שקטה במיוחד.

מטהר האוויר העצמאי IQAir CleanZone SL פותח עבור משרדים, בתי ספר, גני 
ילדים, בתי חולים ואתרים מסחריים נוספים המושפעים מרמות גבוהות של זיהום אוויר. 
מסנן ה-HyperHepa מסיר יותר מ-99% מכל החלקיקים בגודל 0.3 מיקרון ונבדק גם 
בהסרת חלקיקים זעירים מתחת ל-0.003 מיקרון )החלקיק הכי קטן הקיים(. פיח דיזל, 

. SL-אלרגנים ווירוסים אף הם בין המסוננים ביעילות גבוהה ע"י סדרת ה

5 מהירויות הפעלה	 
שעון עצר הניתן לתכנות יומי/שבועי	 
ניטור חכם של אורך חיי המסננים	 
פונקצית נעילה	 
נתוני  זיהום אוויר מתוכנתים	 
מהירויות הפעלה הניתנות לתכנות יום/	 

לילה
נוריות התראה על המסננים	 
שלט רחוק	 

החלפת מסננים בזמנים קבועים? - לא אצלנו

 בתמונה:
אבקת אגוז, נבגי עובש, אבקת טונר ופיח דיזל, 

IQAir כפי שנתפסו במסנן של



CleanZone® SL

Exeptionally Quiet
No other high-efficiency air purifier comes close to matching
the quiet, unobtrusive operation of the IQAir CleanZone SL. 
Its two powerful fans move large quantities of air with minimal 
vibration and turbulence. IQAir’s Advanced Micro-Fibre tech-
nology allows more air to pass through the CleanZone SL 
filters than is possible with conventional filters, while also
maintaining high efficiency filtration.

High Airflow
The CleanZone SL has an exceptional airflow capacity of up 
to 820 m3/h while meeting the most stringent noise standards
and providing unequalled air filtration. The system delivers up
to ten times more clean air than a typical air filtration system at
similar noise levels. The high capacity of the CleanZone SL
enables it to provide up to three complete air changes per
hour in a 100 m2 room. 

Studies Confirm Effectiveness
A study of air quality in classrooms was conducted by the Uni-
versity of California. Results demonstrated that the IQAir
CleanZone SL system removed 90% of black carbon particles
and 94% of ultrafine particles. Other government studies of
IQAir systems have yielded similar results, clearly showing the
superior filtration capabilities of IQAir's HyperHEPA filtration
technology.

Energy Efficient
The IQAir CleanZone SL costs very little to operate. In fact,
running at maximum fan speed, it consumes no more power
than a conventional light bulb. At the core of this powerful, yet
economical commercial-grade air purifier is a dual-fluted high
performance fan with four air inlet openings.

זרימת אוויר גבוהה

שקט באופן יוצא מהכלל

מחקרים הוכיחו יעילות

יעילות אנרגטית

למטהר CleanZone SL יכולת זרימת אוויר יוצאת מהכלל, 
820 מ"ק לשעה, ויחד עם זאת עומד בתקני הרעש המחמירים 
מספקת  המערכת  תחרות.  ללא  אוויר  סינון  ומספק  ביותר 
באותן  אוויר  טיהור  נקי מכל מערכת  אוויר  יותר   10 לפי  עד 
 CleanZone SL-רמות רעש. היכולת הגבוהה של מערכת ה
מאפשרת לה לספק מעל לשלושה סבבים של החלפת אוויר 

לשעה בחדר בגודל 100מ"ר

לשקט  שמתקרבת  נוספת  אוויר  טיהור  מערכת  קיימת  לא 
. IQAir CleanZone SL -ולפעולה הרציפה של מערכת ה

שני המאווררים העוצמתיים שלה מניעים כמויות גדולות של 
אוויר עם רטט ומערבולות מינימליות. טכנולוגיית המיקרו פייבר 
המתקדמת מאפשרת לאוויר רב יותר לעבור דרך המסננים , 

הרבה יותר שאפשרי בכל מסנן רגיל. 

באוניברסיטת  נערך  בכיתות  האוויר  איכות  בנושא  מחקר 
  CleanZone SL ה-  הציגו שמערכת  התוצאות  קליפורניה. 
הסירה 90% חלקיקי פחם שחור ו-94% של חלקיקים זעירים. 
מחקרים ממשלתיים נוספים הראו תוצאות דומות המציגות את 
  HyperHepa  יכולות הסינון הגבוהות של טכנולוגית הסינון

. IQAir של חברת

נמוכה   CleanZone SL האוויר  עלות ההפעלה של מטהר 
לא  צורכך  ביותר  הגבוהה  במהירות  למעשה, הפעלה  מאוד. 
יותר חשמל מאשר נורה רגילה. במרכזה של מערכת טיהור 

האוויר מאוורר רב עוצמה בעל 4 פתחי אוויר.



Advanced Filtration of Chemical Substances and Odours (Optional)

CleanZone® SL – Designed to Meet Your Specific Needs
The unique modular design of the CleanZone® SL allows the system to be configured and installed according to your individual
needs. Here are just some configuration options that are possible:

VOC: for higher molecular gaseous pollutants, including a broad variety of odour-causing organic compounds
(e.g. dimethylamine), VOCs (e.g. benzene, toluene, xylene), solvents (e.g. cyclohexane, carbon disulphide, turpentine,
trichloroethylene), alcohols (e.g. methanol, propanol), aromatic hydrocarbons (e.g. naphthalene, styrene), alkenes,
esters (e.g. ethyl acetate) and ozone, etc.

ChemiSorber: for a broad range of chemical pollutants including many lower molecular aldehydes (e.g. formaldehyde)
and organic acids (e.g. acrylic acid, acetic acid), sulfuric oxides (e.g. sulfur dioxide, sulfur trioxide) and nitrogen oxides
(e.g. nitrogen monoxide, nitrogen dioxide), etc.

MultiGasTM: for a broad spectrum of gaseous pollutants and odours, including hydrocarbons, volatile organic compounds
(VOCs), sulfuric oxides, formaldehyde, hydrogen sulphide, lower molecular aldehydes and organic acids, nitrogen oxi-
des, higher molecular gases, odours, ozone, etc.

AM: for ammonia, amines (e.g. methylamine, triethylamine), etc.

AcidProTM: for sour gases including caproic acid, caprylic acid,
chlorine, formic acid, hydrobromic acid, hydrochloric acid, nitric
acid, dinitrogen monoxide, sulfuric acid, etc.

When the silencer module is fitted, the CleanZone system can be optionally equipped
with IQAir’s unique GCX filter technology. The cylindrical shape of the GCX cartridges 
allows for optimum contact between the contaminated air and the filter media, thus en-
suring maximum removal efficiency.

A choice of five GCX gas phase-filter cartridge sets that hold up to 14 kg of granular
media, is available to target either a very specific range of chemical pollutants (such as
formaldehyde, VOCs) or to control a wide range of gaseous contaminants and odours:  Silencer module with GCX cartridges

סינון מתקדם של כימיקלים וריחות

CleanZone® SL - עוצב על מנת לתת תשובה מדויקת לצרכי טיהור האוויר שלך

ניתן לבחור בין 5 סטים של שרוולי סינון המכילים עד 14 ק"ג של פחם פעיל 
גרגירי. כל שרוול מיועד "לתקוף" מגוון ספציפי של מזהמים כימיים )כפורמלדהיד, 

וכימיקלים נישאי אוויר( או לשלוט במגוון רחב של מזהמי גז וריחות:

 toluene , xylene בנזין,   ,  dimethylamine-כ אוויר  נישאות  אוויר מגזים שמקורם בתרכובות אורגניות  VOC: לטיהור  מסנני ה- 
פרופנול,  מטנול,  כ-  אלכוהולים  חמצני.  דו  פחמן   ,cyclohexane, trichloroethylene  ,כטרפנטין בממיסים  שמקורם  וריחות   ,

aromatic hydrocarbons )נפטלין(, ethyl acetate , אוזון ועוד.

מסנני ה-ChemiSorber: לטיהור אוויר ממגוון רחב של גזים וריחות הנגרמים מחומרים אורגנים כ- אלדהידים , פורמלדהיד וחומצות 
אורגניות , תחמוצות חנקן וכו'

וריחות כ-מימנים, תרכובות אורגניות נדיפות,  יכולת טיהור אוויר מגזים  מסנני ה-MultiGas: לטיהור אוויר בעלי טווח רחב מאוד של 
תחמוצות גופרתיות, פורמלדהיד, מימן גופרתי, חומצות אורגניות, תחמוצות חנקן ואוזון.

העיצוב הייחודי המודולרי של מטהר האוויר CleanZone SL מאפשר התאמה והתקנה בהתאם לצרכים האישיים שלך. בתמונה ניתן לראות מספר 
אפשרויות התקנה:

 methylamine-כ אמינים  מאמוניה,  אוויר  לטיהור   :AM ה-  מסנני 
triethylamine  ועוד.

מסנני ה- ™AcidPro: לטיהור אוויר מגזים ככלור, חומצה קפרילית, חנקנים 
, חומצה הידרו-כלורית, חומצה חנקתית, חומצה גופרתית ועוד.

מערכת ה-CleanZone יכולה להצטייד במסנני GCX בעלי טכנולוגיה ייחודית. 
העיצוב הגלילי של מחסניות הסינון מאפשר מגע מירבי בין האוויר המזוהם לבין 
אמצעי הסינון דבר המבטיח יעילות רבה בהסרת מזהמים )אם מחלקיקים ואם 

מגזים(.



CleanZone® SL

One Air Cleaner, Thousands of Applications
The CleanZone SL offers an excellent cost-performance ratio for larger indoor spaces where powerful performance at minimal
noise levels is required. It is ideal for environments where airborne particulate matter, microorganisms or chemical contaminants
have to be removed effectively, but also as silently as possible. Typical applications of the CleanZone SL include:

Medical & Healthcare

•  medical practices, clinics, hospitals
•  microbiological, research & IVF labs
•  protective isolation rooms
•  containment isolation rooms
•  emergency & field medical care units
•  waiting rooms

Commerce & Hospitality

•  bars, restaurants, hotels, casinos
•  offices, open-plan offices
•  print shops, workshops
•  data centres, network server rooms
•  nail & beauty salons
•  fitness studios, wellness centres

Public & Institutional

•  classrooms
•  kindergartens
•  nursing homes
•  archives, libraries, museums
•  places of worship
•  smoking lounges

Open-plan offices, call centres... Offices, conference & meeting rooms...

Protective isolation rooms... Hospital wards...

Classrooms, training centres... Kindergartens, learning centres...

 מערכת טיהור אוויר אחת, לאין סוף יישומים
ה- CleanZone SL מציעה מערכת בעלת ביצועים גבוהים, למקומות סגורים בהם נדרשת רמת רעש נמוכה. המערכת אידאלית לסביבות בהן 

חלקיקים נישאי אוויר, מיקרואורגניזמים או מזהמים כימיקלים נדרשים להסרה יעילה אבל בשקט עד כמה שניתן. יישומים אופיניים כוללים:

מרכזים רפואיים
מרפאות, בתי חולים	 
מעבדות מחקר מיקרוביולוגיים	 
חדרי בידוד נקיים	 
יחידות חירום ורפואת שדה	 
חדרי המתנה	 

ציבורי וממשלתי
כיתות לימוד	 
גני ילדים	 
טיפות חלב	 
ארכיונים, ספריות, מוזאונים	 
מבואות עישון	 

מסחר וארוח
ברים, מסעדות, בתי מלון	 
משרדים, מרחבים פתוחים	 
בתי דפוס, סדנאות	 
חדרי שרתי תקשורת ומרכזי מידע	 
מכוני יופי ועיצוב צפרניים	 
חדרי כושר, מרכזי בריאות	 



                                                               

Description
High-performance air cleaning system for the 

powerful control of particulate matter and 
microorganisms                                     

Ultra-quiet high-performance                      
air cleaning system for the powerful control of 

particulate matter and microorganisms

Airflow Rate per fan speed *

Sound Power Level per fan speed * 25 / 32 / 41 / 50 / 56 23 / 29 / 35 / 42 / 48 

Total System Efficiency for:
Fine Particles and allergens (≥ 0.3 μm)

Ultrafine Particles, bacteria and viruses (<0.1 μm)

Particulate Matter (PM 2.5, PM10)

Dimensions (LxWxD) excl. casters or wall-stand 112 x 73 x 25 cm 182 x 73 x 25 cm 

Weight incl. filters * 32 kg 45 kg (58 kg with optional GCX Filter Set)**

Power Consumption per fan speed *

Electrical Configuration

Particle Filter

Gas Phase Filter † (Not included. Optional upgrade.)

Optional upgrade requires:                      
Silencer Module                                     

GCX Cartridge Filter Set                             
GCX Post-Filter Sleeve Set                           
Cartridge Mounting Plate

Optional upgrade requires:                      
GCX Cartridge Filter Set                             

GCX Post-Filter Sleeve Set                           
Cartridge Mounting Plate

Media Options:
for higher molecular gaseous pollutants, including a broad variety of odour-causing 
organic compounds, VOC, solvents, alcohols, aromatic hydrocarbons, alkenes, esters 
and ozone

for a broad spectrum of gaseous pollutants and odours, including hydrocarbons, 
VOC, sulfuric oxides, formaldehyde, hydrogen sulphide, lower molecular aldehydes 
and organic acids, nitrogen oxides, higher molecular gases, odours, ozone

for a broad range of chemical pollutants including many lower molecular aldehydes 
(e.g. formaldehyde) and organic acids, sulfuric oxides and nitrogen oxides 

for ammonia, amines (e.g. methylamine, triethylamine) and other base substances

for acidic gases including caproic acid, caprylic acid, chlorine, formic acid, 
hydrobromic acid,  hydrochloric acid, nitric acid, dinitrogen monoxide, sulfuric acid

Post-Filter (Not included. Only required, if GCX Cartridge Filter Set is selected)

Maximum Air Changes per Hour

  25 m2 room size (volume:   65 m3) 12.6 12.6  (with GCX: 6.2)

  50 m2 room size (volume: 130 m3) 6.3 6.3  (with GCX: 3.1)

  75 m2 room size (volume: 195 m3) 4.2 4.2   (with GCX: 2.1)

100 m2 room size (volume: 260 m3) 3.2 3.2   (with GCX: 1.5)

Warranty

Scope of supply

HyperHEPA® SL-H11 Filter                           
Remote control                                     

Wall-mount                                         
Power cord

 Silencer module                                    
HyperHEPA® SL-H11 Filter                           

Remote control                                     
Wall-mount                                         
Power cord

Optional Accessories

* tolerance: ±10%;     ** based on MultiGas™ media. Weight may vary depending on installed gas phase media type.     adding GCX gas phase filtration will reduce airflow by approx. 50%. †

Caster Kit, Wall-Stand Kit

220V-240 V / 50-60 Hz

12 / 16 / 50 / 60 / 74 Watt 

≥ 99%

≥ 99%

≥ 99%

2 years (excluding filters)

GCX VOC Cartridge Filter Set                                                                                
7.8 kg activated carbon

GCX MultiGas™ Cartridge Filter Set                                                                         
9.8 kg activated carbon & impregnated aluminaFi
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240 / 320 / 450 / 640 / 820 m3/h †

GCX ChemiSorber Cartridge Filter Set                                                                   
14.6 kg impregnated alumina

GCX AM Cartridge Filter Set                                                                             
9.8 kg impreg. activated carbon

GCX AcidPro Cartridge Filter Set                                                                         
9.8 kg impreg. activated carbon

GCX Post-Filter Sleeve Set                                                                                 
high-efficiency post-filtration of fine and ultra fine particulate matter

HyperHEPA® SL-H11 Filter                                                                              

high-efficiency particle filter with high-capacity media surface area (approx. 13.3 m2)

CleanZone SL CleanZone SLS

© 2012-2016 IQAir® Group. All rights reserved. IQAir®, CleanZone® and HyperHEPA® are the registered trademarks of the IQAir® Group. MultiGas™ is trademarks of the IQAir® Group.
Technical specifications are subject to change without prior notice. 


