
How to Choose the Right Air Purifier
A guide to selecting the best air purifier for your home
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How to Choose the Right Air Purifier 

Table of Contents

Why Indoor Air Quality (IAQ) is important
Indoor air is often more polluted
Poor IAQ is a serious health risk

What’s in the air? 
Particles vs. Gases
Particles and why size matters
Let’s talk about gases

How air purifiers work
Technologies for removing particles
Technologies for removing gases, odors and chemicals 

Which ratings should you trust?
Clean Air Delivery Rate (CADR)
CADR rating system weakness
HyperHEPA Technology
Is “True HEPA” truly the gold standard?
HyperHEPA filtration technology

Why choose IQAir?

1

2
3

4

5
6
9

10

11
14 

20

21
22
25
27
28

29

מדוע איכות האוויר בתוך הבית כל כך חשובה?

מה יש באוויר שאנו נושמים?

כיצד מטהרי האוויר עובדים?

על איזה דירוג כדאי להסתמך?

 ?IQAir-מדוע לבחור ב

תוכן עניינים

האוויר שבתוך הבית לרוב מזוהם יותר

חלקיקים לעומת גזים

סוגי החלקיקים ומדוע הגודל כן קובע?

בואו נדבר על גזים

טכנולוגית סינון חלקיקים

)CADR-Clean Air Delivery Rate( דירוג העברת אוויר נקי

מה דירוג העברת אוויר נקי לא לוקח בחשבון?

HyperHepa טכנולוגית

האם מסנן Hepa אמיתי הוא הסטנדרט לבחירת מטהר אוויר יעיל?

HyperHepa טכנולוגית סינון

טכנולוגית סינון גזים, ריחות וכימיקלים

איכות אוויר נמוכה בבית מהווה סיכון רציני לבריאותנו
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Why Indoor Air Quality (IAQ) is important?כל כך חשובה )IAQ-Indoor Air Quality( מדוע איכות האוויר בתוך הבית



How to Choose the Right Air Purifier | 2

Indoor air is often more polluted
Most of us spend about 90% of our time indoors, whether at home, school or work. Indoor 
air is generally 2 to 5 times more polluted than the air outside. In the worst cases, it can be 
as much as 100 times more polluted.

Indoor air is generally 2 - 5 times more polluted than outdoor air.

In other words, as unhealthy as the air may be outside, it’s l ikely to be even 
more unhealthy indoors. The indoor air we breathe can be fi l led with chemicals, 
particles, mold, viruses and other contaminants that can make us sick. Or worse. 
According to leading health agencies such as the World Health Organization (WHO), 
household air pollution prematurely kil ls mill ions of people every year.

Why Indoor Air Quality (IAQ) is important?מדוע איכות האוויר בתוך הבית כל כך חשובה

האוויר שבתוך הבית לרוב מזוהם יותר

רובנו מבלים בסביבות 90% מהזמן בתוך הבית, במשרד או בבית הספר. זיהום האוויר בפנים הוא לרוב 
פי 2-5 מזיהום האוויר שנמצא בחוץ. במקרים חמורים יותר, רמת זיהום האוויר יכולה להגיע עד כ-100 

פעמים גבוהה יותר מזו שבחוץ.

זיהום האוויר בפנים הוא לרוב פי 2-5 מזיהום האוויר בחוץ.

במילים אחרות, עד כמה שהאוויר שבחוץ יכול להיות לא בריא, האוויר שבפנים יכול להיות לא בריא אף 
יותר. האוויר שאנו נושמים בבית, במשרד, בכיתה יכול להיות מלא בכימיקלים, חלקיקים, עובש, ווירוסים 
ומזהמים אחרים המזיקים לבריאותנו. גרוע מכך, על פי ארגון הבריאות העולמי, יותר ממליון בני אדם 

בשנה נהרגים בגלל רמות זיהום אוויר גבוהות בבית. 
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Poor IAQ is a serious health risk

Why Indoor Air Quality (IAQ) is important

Negative health effects caused by breathing polluted indoor air can occur quickly. 
These short-term health effects often arise after a single exposure to a pollutant. 
Examples include

• Headaches
• Dizziness
• Irritation of the eyes, nose and throat

It’s critical to take action to reduce indoor air pollution, 
even if you aren’t currently experiencing any symptoms.

Long-term health effects of indoor air pollution, including respiratory 
diseases, heart disease and even cancer, may show up only after its 
prolonged and continued exposure. This is why it’s critical to take action 
to reduce indoor air pollution, even if you aren’t currently experiencing 
any symptoms.

מדוע איכות האוויר בתוך הבית כל כך חשובה?

יכולות להתרחש במהירות.  אוויר מזוהם  השפעות בריאותיות שליליות הנגרמות משאיפת 
השפעות בריאותיות בטווח קצר אלה לרוב מופיעות לאחר חשיפה בודדת למזהמים באוויר.

השפעות אלה כוללות:

כאבי ראש	 
סחרחורות	 
גירוי של העיניים, האף והגרון	 

הורדת רמות זיהום האוויר בתוך הבית היא קריטית עבורנו, גם 
אם כרגע איננו חווים את הסימפטומים הנלווים להן.

מחלות  כוללות  הבית  בתוך  אוויר  מזיהום  הנגרמות  הרחוק  לטווח  בריאותיות  השפעות 
ממושכת  חשיפה  לחאר  להופיע  יכולות  אלו  סרטן.  ואפילו  לבביות  מחלות  נשימתיות, 
למזהמים באוויר. זוהי הסיבה לכך שהורדת רמות זיהום האוויר בתוך הבית היא קריטת 

עבורנו, גם אם כרגע איננו חווים את הסימפטומים הנלווים להן.

איכות אוויר נמוכה בבית מהווה סיכון רציני לבריאותנו
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What’s in the air?

מה יש באוויר שאנו נושמים?
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Particles vs. Gases
There are two distinct types of pollutants in indoor air: 
particles and gases. 
Both can be dangerous to breathe. Particles have a solid or liquid physical 
state. The smallest particle is approximately 0.003 microns in diameter. 
Gases can be substantially smaller than 0.003 and maintain a gaseous 
physical state. Some pollutants — such as tobacco smoke — are made 
up of both particles and gases. The technology for removing particles 
and gases are different. Therefore, even if the sole pollutant is cigarette 
smoke, there needs to be two technologies to remove cigarette smoke 
from the air.

This guide categorizes air cleaners by what they are designed to remove or 
impact: particles or gases.

What’s in the air??מה יש באוויר שאנו נושמים

חלקיקים לעומת גזים?
ישנם שני סוגים מובחנים של מזהמים בתוך הבית: 

חלקיקים וגזים

ישנו מבנה פיסיקלי מוצק או  יכולים להיות מסוכנים לנשימה. לחלקיקים  שניהם 
הגזים  בקירוב.  מיקרון   0.003 של  בגודל  הוא  שקיים  ביותר  הקטן  החלקיק  נוזלי. 
בלבד.  גז  הוא  שלהם  הפיסיקלי  והמבנה  מיקרון   0.003 מ-  קטנים  להיות  יוכלים 
ישנם מזהמים, כגון עשן סיגריות, המכילים הן חלקיקים והן גזים. טכנולוגית סינון 
בשתי  צורך  ישנו  סיגריות,  עשן  כמו  במקרה  ולכן  שונה,  הינה  והגזים  החלקיקים 

הטכנולוגיות לסינון העשן מאוויר הבית. 
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Particles and why size matters
Airborne particles (also referred to as “particulate matter”) include particles that are “aerosolized,” or light enough to be carried in the air. Most 
airborne particles are invisible to the naked eye.Airborne particles are categorized into three sizes: coarse, fine, and ultrafine. For comparison, the 
diameter of a single human hair ranges from 17 to 181 microns.

What’s in the air??מה יש באוויר שאנו נושמים

סוגי החלקיקים ומדוע הגודל כן קובע?

חלקיקים נישאי אוויר, הידועים גם כ- "Particulate Matter" הינם חלקיקים מזעריים וקלים דיים בכדי לרחף באוויר. חלקיקים אלו מסווגים לשלוש 
קבוצות לפי גודלם: גסים, דקים, מזעריים. לצורך השוואה, גודלה של שערה אחת מראשנו נע בין 17-181 מיקרון. 

50-17 מיקרון
גודל שערה

90 מיקרון
גרגר חול דק

2.5 מיקרון
חלקיקי בערה, תרכובות 
אורגניות, מתכות וכדומה

10 מיקרון
אבק, אבקה, עובד וכדומה



Particles and why size matters 
(continued)

Coarse particles (PM10) range 2.5 to 10 microns in diameter and represent less 
than 1% of all airborne particles. Examples include pollen, mold spores and insect 
parts. Coarse particles affect the nose, eyes and throat, but they generally are not 
inhaled directly into the lungs.

Fine particles (PM2.5) are smaller than 2.5 microns in diameter and represent about 
9% of all airborne particles. Examples include household dust, bacteria and pet 
dander. Fine particles penetrate deep into the lungs.

Ultrafine particles (UFPs) represent about 90% of all airborne particles. The primary 
source of UFPs is combustion from motor vehicles, refineries, industrial plants and 
even cooking. Viruses, tobacco smoke and diesel soot are also ultrafine particles. 
The small size of UFPs enables them to be easily inhaled, deposited into the lungs 
and absorbed into the blood. 

Once absorbed into the blood, these pollutants are able 
to travel throughout the body to other organs.

What’s in the air?
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מה יש באוויר שאנו נושמים?

סוגי החלקיקים ומדוע הגודל כן קובע?
)המשך(

נישאי האוויר.  1% מכלל החלקיקים  ומייצגים פחות מ-  2.5-10 מיקרון  בין  נעים  גסים:  חלקיקים 
חלקיקים אלה כוללים אבקה, עובש וחלקי חרקים. לחלקיקים הגסים השפעה על האף, העיניים 

והגרון, אך לרוב אינם נשאפים ישירות לריאות. 

האוויר.  נישאי  החלקיקים  מכלל   9% ומייצגים  מיקרון   2.5 מ-  הקטנים  חלקיקים  דקים:  חלקיקים 
חלקיקים אלה כוללים אבק הבית, בקטריות וקשקשת חיות. לחלקיקים הדקים יכולת לחדור עמוק 

לריאות.

נישאי  90% מכלל החלקיקים  כ-  מייצגים   :)UPFs-Ultra Fine Particles( חלקיקים מזעריים 
זיקוק, בתי  ופליטה של כלי רכב, בתי  גזים  האוויר. המקור העיקרי לחלקיקים אלה הוא שריפת 
חרושת ואפילו בישול. ווירוסים, עשן סיגריות ופיח דיזל, גם הם חלקיקים מזעריים. גודלם המזערי 

של חלקיקים אלה מאפשר להם להישאף בקלות, להתמקם בריאות ולהיספג לזרם הדם.

ברגע שהחלקיקים המזעריים נספגים לתוך זרם הדם, מזהמים 
אלה יכולים להגיע לכל איברי הגוף שלנו
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Why particle size matters

What’s in the air?

Pet Dander
Tobacco Smoke Soot

Viruses

Pollen

Mold Spores

Eyes Nose Throat Lungs

Eyes Nose Throat

Heart Brain Kidney Liver

AFFECTED ORGANSCOARSE 
PARTICLES
Approximately 
1% of all 
airborne 
particles

FINE
PARTICLES
Approximately 
9% of all 
airborne
particles

ULTRAFINE
PARTICLES
Approximately 
90% of all 
airborne
particles

The smaller the particles, the greater the potential for harm.
IQAir's HyperHEPA technology eliminates particles down to 0.003 microns.
Ordinary HEPA filters only remove down to 0.3 microns.

microns (µ) The smallest particles are approximately 0.003 microns in size.

Bacteria

Eyes Nose Throat Lungs

Dust Mite Allergens

Household Dust

מה יש באוויר שאנו נושמים?

מדוע גודל החלקיקים כן קובע?

ככל שהחלקיקים קטנים יותר כך הנזק שהם עושים גדול יותר

טכנולוגית HyperHepa של חברת IQAir מסננת חלקיקים בגודל של עד 0.003 מיקרון

מסנן Hepa רגיל מסנן חלקיקים בגודל של עד 0.3 מיקרון

חלקיקים גסים
מהווים כ- 1% 

מכלל החלקיקים 
נישאי האוויר

חלקיקים דקים
מהווים כ- 9% 

מכלל החלקיקים 
נישאי האוויר

חלקיקים מזעריים
מהווים כ- 90% 

מכלל החלקיקים 
נישאי האוויר

אבקה

פיח

נבגי עובש

קשקשת חיות

בקטריה

ווירוסים

אבק ביתי

עשן סיגריות

קרדיט אבק הבית

מיקרון החלקיקם הקטנים ביותר הקיימים הם בגודל של 0.003 מיקרון בקירוב

על אילו איברים החלקיקים משפיעים:

עיניים

עיניים

עיניים

אף

אף

אף

גרון

גרון

גרון

ריאות

ריאות לב מוח כליות כבד
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Let’s talk about gases
Gaseous pollutant Sources include combustion from automobiles and other 
vehicles to paints, varnishes, cleaning products, pressed-wood furniture and even 
new carpets. Odors are generally gases, but can also be transported on particulates.

Volatile organic compounds (VOCs) are also gaseous pollutants. VOCs can be 
emitted by paint, furniture, household chemicals and other sources. Some VOCs 
can cause headaches, skin reactions, eye and respiratory tract irritation, and 
memory impairment. VOCs have also been linked to cancer. The most commonly 
found VOC in homes is formaldehyde.

VOCs have also been linked to cancer.

Toxic gases such as carbon monoxide, sulfur dioxide, and oxides of nitrogen 
belong in this category. These gases can be fatal in large amounts. Even in small 
doses, they can cause respiratory problems and fatigue. Common sources of 
these gases in a building include heating systems or gas-fired appliances that 
are poorly maintained.

What’s in the air??מה יש באוויר שאנו נושמים

בואו נדבר על גזים
מקורות הגזים המזהמים כוללים פליטות של כלי רכב, צבע, לק, חומרי ניקוי, רהיטים מעץ 
דחוס ואפילו שטיחים חדשים. הריחות שאנו מריחים הם בדרך גזים, אך יכולים גם להפוך 

לחלקיקים. 

תרכובות אורגניות נדיפות )VOCs - Volatile Organic Compounds( הן גם גזים 
ישנן  וכדומה.  הבית  לניקוי  כימיקלים  חדשים,  רהיטים  צבע,  מחומרי  ונפלטות  מזהמים, 
תרכובות אורגניות נדיפות הגורמות לכאבי ראש, לגירוי בעור ובעיניים, גירוי נשימתי וקשיי 
זיכרון. תרכובות אלו קושרו בנוסף למחלת הסרטן. התרכובת האורגנית הדיפה בשכיחה 

ביותר בתוך הבית הינה פורמלהיד.

תרכובות אורגניות נדיפות קושרו גם למחלת הסרטן

כולן שייכות  ותחמוצת החנקן,  כגון פחמן חד-חמצני, דו-תחמוצת הגופרית  גזים רעילים 
לקטגוריה זו. גזים אלו יכולים להיות קטלניים כשהם נמצאים בכמויות גדולות. גם במנות 
קטנות, גזים אלה יכולים לגרום לתופעות של קשיי נשימה ועייפות. מקורות משותפים לכל 

הגזים האלו בבניין הם מערכת החימום או האח, כאשר אינם מתוחזקים כראוי.
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How air purifiers work?כיצד מטהרי האוויר עובדים
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Technologies for removing
particles
Filtration technology for particles is not the same as the technology that is used to filter 
gases and chemicals (addressed on Page 5).

There are several types of air cleaning technologies marketed to the public for removing 
particles from indoor air, including, but not limited to:

Mechanical air purifiers use filters to trap particles with a mesh filter typically woven 
of glass or specialty synthetic fibers. High Efficiency Particulate Air (HEPA) and 
HyperHEPA filters are in this category. Mechanical filtration is the safest and most 
effective method for removal of airborne particles.

Synthetic air filters use a charged media comprising synthetic fibers with an electrical 
charge to increase the “stickiness” of the filter. These fibers lose their charge over 
time, as particles “stick” to the filter and the filter becomes too “loaded.” In fact, the 
efficiency dramatically decreases as the filter becomes “overloaded” with particles, 
and the stickiness is reduced.

How air purifiers work?כיצד מטהרי האוויר עובדים

טכנולוגיות שונות לסינון חלקיקים

ישנם  והכימיקלים.  הגזים  סינון  כמו  טכנולוגיה  אותה  אינה  היא  החלקיקים  סינון  טכנולוגית 
מספר סוגים של טכנולוגיות ניקוי אוויר לסינון חלקיקים מהאוויר שבבית, וביניהן:

מטהרי אוויר מכאנים המכיל פילטרים הלוכדים חלקיקים רשת סיבים ארוגה במיוחד למטרה 
זו, או דרך סיבים סינטטיים מיוחדים. מסנני ה- Hepa וה- HyperHepa נמנים שניהם תחת 

קטגוריה זו. סינון מכאני זה של חלקיקים הוא הבטוח והיעיל ביותר.

מסנני אוויר סינטטיים המכילים סיבים סינטטיים טעונים חשמלית המגבירים את יכולת לכידת 
החלקיקים של המסנן. סיבים אלה מאבדים מהטעינה שלהם במהלך הזמן, וככל שנלכדים 

בהם יותר חלקיקים כך הם הופכים לעמוסים מדי, ובכך יעילות הלכידה שלהם יורדת. 



Technologies for removing 
particles (continued)

Electronic air purifiers:  These devices use electrostatic attraction to trap particles. Ionizers 
generate ions that attach to airborne pollution particles, giving them a charge. The charge 
causes the particles to attach to nearby surfaces, such as a collecting plate in the device or 
to nearby walls or furniture. Even air purifiers that combine ionizers with filters or air-cleaning 
“plates” can release thousands of charged particles into a room. 

Ion-generating air purifiers can increase the risk of particles being 
deposited into your lungs and absorbed into your bloodstream.

The U.S. Environmental Protection Agency (EPA) warns that ion-generating air purifiers can 
increase the risk of particles being deposited into your lungs. Ion-generating machines can 
also produce ozone as a byproduct (more on the dangers of inhaling ozone below). The 
American Lung Association specifically recommends avoiding machines that add ions or 
ozone to the air.

 How air purifiers work
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כיצד מטהרי האוויר עובדים?

טכנולוגיות שונות לסינון חלקיקים
)המשך(

מטהרי אוויר אלקטרוניים מכשירים אלה עושים שימוש במשיכה אלקטרוסטטית ללכידת חלקיקים. 
מכשיר לדוגמא הוא היוניזטור המחולל יונים שנצמדים אלקטרוסטטית לחלקיקים באוויר ומפילים 
הרהיטים,  הרצפה,  המטהר,  עם  המגיעה  האיסוף  צלחת  כגון  ביותר,  הקרוב  המשטח  על  אותם 
הקירות וכדומה. מטהרי אוויר אלה, גם אם מכילים בנוסף מסנני חלקיקים, משחררים לאוויר החדר 

אלפי חלקיקים טעונים אלקטרוסטטית. 

 )EPA - U.S. Environmental Protection Agency( בארה"ב  סביבתית  להגנה  הסוכנות 
מזהירה כי מטהרי אוויר מחוללי יונים מעלים את הסיכון לכך שחלקיקים מהאוויר יתמקמו בריאות 
שלנו ויספגו לזרם הדם. מחוללי היונים יכולים בנוסף לייצר אוזון )O3( כתוצר לוואי, המסוכן מאוד 

לשאיפה. ולכן, יש להימנע ממכשירים המשחררים יונים ואוזון לאוויר. 

מטהרי אוויר מחוללי יונים מעלים את הסיכון כי חלקיקים באוויר ימצאו 
דרכם לריאות שלנו ויספגו בזרם הדם
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Technologies for removing 
particles (continued)

Ionizers: Similar to electronic air cleaners, ionizers (also called ion generators) use charged 
ions to clean air. However, where electronic air cleaners include collector plates, ionizers simply 
send charged ions into the air. These ions make the air “sticky,” meaning the ions attach to 
airborne particles so they become charged. This charge causes the particles to combine with 
larger particles and become too heavy to remain airborne. These particles can stick to nearby 
surface areas such as walls and furniture – including your lungs.

Hybrid air purifiers: These devices use both ionization and synthetic filters. First, hybrid air 
purifiers ionize airborne pollution particles. Then, the ionized, “charged” particles pass through 
a filter and “stick” to fibers in the filter. However, the above warnings about ionized particles 
still apply.

Bacteria and mold spores are often resistant to UV radiation.

Ultraviolet radiation (UV): Some air cleaners use ultraviolet (UV) light technology to irradiate 
indoor pollutants, although UV remove pollutants from the air. Ultraviolet germicidal irradiation 
(UVGI) is intended to irradiate viruses, bacteria and mold spores. This process is supposed to kill 
the “germ” and leave the particle airborne. However, bacteria and mold spores are often resistant 
to UV radiation. 0%
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How air purifiers work

טכנולוגיות שונות לסינון חלקיקים
)המשך(

כיצד מטהרי האוויר עובדים?

יוניזטורים דומים למטהרי אוויר אלקטרוניים ועושים שימוש ביונים טעונים אלקטרוסטטית לניקוי האוויר. 
אולם, עוד שמטהרי האוויר האלקטרוניים כוללים צלחות איסוף לחלקיקים, היוניזטורים שולחים יונים 
טעונים לאוויר הפתוח. יונים אלה הופכים את האוויר ל"דביק" בכך שהם נצמדים לחלקיקים והופכים 
אותם לטעונים חשמלית. טעינה זו גורמת לחלקיקים להתאחד עם חלקיקים גדולים יותר וביחד הם 
ביותר  הקרוב  למשטח  נדבקים  אלה  חלקיקים  באוויר.  להינשא  בשביל  מדי  הכבד  לחלקיק  הופכים 

אליהם, עליו הם נופלים, כגון רהיטים, רצפה ואפילו - לריאות שלנו.

מטהרי אוויר היברידיים עושים שימוש ביונים ובמסננים סינטטיים. תחילה, מטהרי האוויר ההיברידיים 
משחררים לאוויר יונים הנצמדים לחלקיקים. לאחר מכן, החלקיקים הטעונים על ידי היונים עובדים דרך 
המסנן הסינטטי ונצמדים לסיבים שבמסנן. אולם, האזהרות מעלה על היוניזטורים תקפות גם במקרה 

הזה.

קרינה אולטרא-סגולה )קרני UV( ישנם מטהרי אוויר העושים שימוש בקרני UV בשביל להקרין על 
מזהמים בתוך הבית. קרינה אולטרא סגולה לחיסול חיידקים נועדה לסלק ווירוסים, בקטריות ובגי עובש 
ללא  נותרים  בעוד שהחלקיקים שבאוויר  החיידק,  את  לסלק  היא  זה  תהליך  אולם, מטרת  מהאוויר. 

.UV פגיעה. בנוסף, בקטריות ונבגי עובש הם לרוב חסינים בפני קרינת

UV בקטריות ונבגי עובש לרוב חסינים בפני קרינת

עבור  האוויר  טיהור  מערכת  יעילות 
חלקיקים בגודל של 0.003-1 מיקרון

 IQAir
HealthPro
יעילות סינון 
של 99.5%

מערכת טיהור 
Hepa רגילה

יעילות סינון של 
37%

יוניזטורים
יעילות סינון 

של 2%

מחוללי אוזון
יעילות סינון 

של 0%
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Technologies for removing gases, 
odors and chemicals
Unlike solid particles, the atoms and molecules that make up gases are in a gaseous physical 
state and can move about at high speeds. They are also smaller in diameter than particulates. 
In fact, the average diameter is less than 0.001 microns. The technology needed in an air 
purifier designed to remove gases and chemicals is entirely different than the technology 
needed to filter particulates.

There are two main processes that remove gaseous pollutants: adsorption and chemisorption. 
It’s helpful to know that “sorption” refers to a process of one substance becoming attached to 
another, and a “sorbent” is a substance that can collect molecules through sorption.

Adsorption is a process in which atoms or molecules adhere to the surface of the material 
known as an adsorbent (whereas absorption is the absorbing of molecules by a liquid or a 
gas) i.e. the adsorbent and the gas are physically bound together. The amount of gases the 
adsorbent can collect is a certain percentage of adsorbent weight, depending of the specific 
gas being filtered. Therefore, if the adsorbent properly selects for the gas: good weight - good 
adsorption. However, if the adsorbent poorly selected for the gas: good/low weight - poor 
adsorption.

Chemisorption occurs when gas or vapor molecules chemically react with a sorbent material 
or with reactive agents impregnated into the sorbent. This process occurs on the surface of 
the chemical sorbent and there is no adsorption that takes place. The chemical reaction leaves 
water and oxygen as airborne byproducts.

How air purifiers work?כיצד מטהרי האוויר עובדים

טכנולוגיות סינון גזים, ריחות 
וכימיקלים

שלא כמו חלקיקים מוצקים, האטומים והמולקולות המרכיבים את הגזים הם בעצמם בעלי מבנה 
יכולים לנוע במהירות גבוהה באוויר. המולקולות והאטומים של הגז הם גם  ולכן  גז,  פיסיקלי של 
קטנים יותר מהחלקיקים באוויר, ובממוצע מגיעים לגודל של 0.001 מיקרון. טכנולוגית הסינון הנדרשת 
ממטהר האוויר על מנת לסנן גזים וכימיקלים הינה שונה לחלוטין מטכנולוגית הסינון הנדרשת עבור 

החלקיקים. 

ישנם שני תהליכים עיקריים עבור סינון מזהמי גז: ספיחה וספיחה בעלת תגובה כימית:

ספיחה היא תהליך שבו אטומים או מולקולות נצמדות למשטח מסוים המוכר כחומר סופח. כמות 
הגז שיכולה להיספג במשטח כזה תלויה בגז הספציפי שרוצים לסנן. אי לכך, אם החומר הסופח 

מותאם במיוחד לגז מסוים, ספיחתו תהיה גבוהה ויעילה.

ספיחה כימית מתרחשת כאשר גז או מולקולות של אדים יוצרים תגובה כימית במפגש עם החומר 
הכימי הסופח. תגובה כימית זו משחררת תוצרי לוואי של מים וחמצן לאוויר.  
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Technologies for removing gases, 
odors and chemicals (continued)

Materials for adsorption
Activated carbon (also called activated charcoal) is the most common adsorbent material 
used in air filtration. It can be made from many sources, including coal, coconut shells, and 
wood. Activated carbon in its granular form is effective due to its large surface area that allows 
it to adsorb many different compounds.

Carbon is “activated” when it goes through a steam activation process that creates an ex-
tremely porous structure. Like a miniscule sponge, activated carbon contains thousands of 
tiny cracks and pores. These are responsible for a very large internal surface area. Effective 
pre-filtration prevents pores from being unnecessarily clogged by particles. Lack of pre-filtra-
tion significantly reduces the life of the gas-phase media. The surface area exerts a physical 
force, which attracts many gas molecules and binds them to the surface of the carbon – the 
process of adsorption.

For an activated carbon filter to be effective, there needs to be a sufficient amount of carbon 
(determined by weight and surface area). This ensures that air passing through the filter is able 
to deposit its pollutant molecules with the activated carbon.

Zeolite is a “filler” that is substantially less expensive than activated carbon. Many room 
air purifiers that use activated carbon also use zeolite. In fact, there is no reliable scientific 
evidence to show that zeolite is able to remove any gaseous compound better than specialty 
impregnated carbons.

How air purifiers work?כיצד מטהרי האוויר עובדים

טכנולוגיות סינון גזים, ריחות 
וכימיקלים )המשך(

חומרי הספיחה:

תרכובות פחם פעיל הן החומר הסופח הנפוץ ביותר בעולם מטהרי האוויר. תכובות הפחם הפעיל 
עשויות ממקורות שונים כגון, פחם, קליפות קוקוס ועץ. תרכובות אלה, במצבן הגרגירי, הן יעילות 

מאוד הודות לפני השטח הגדול שלהן, המאפשר להן לספוח סוגים רבים של חומרים. 

הפחם בתרכובות אלה הופך ל"פעיל" כאשר הוא עובר תהליך קיטור אקטיבי היוצר בו הרבה מאוד 
נקבוביות. וכמו ספוג מזערי, הפחם הפעיל מכיל אלפי סדקים ונקבוביות. כך נוצר שטח פנים מאוד 
גדול בכל גרגר פחם פעיל. מסנן חלקיקים יעיל הממוקם לפני מסנן הפחם הפעיל ימנע מצב שבו 
חלקיקים יחסמו את נקבוביות הפחם. מחסור בסינון ראשוני זה, מוריד באופן משמעותי את אורך 

חיי מסנן הגזים.
שטח הפנים הגדול של תרכובות הפחם הפעיל יותר כוח פיזיקלי המושך אליו מולקולות רבות של 

גזים שונים וקושר אותן לפחם - בו מתחילה פעולת הספיחה.

על מנת שמסנן פחם פעיל יהיה יעיל, הכרחי שתהיה כמות מספקת של פחם )ביחס למשקל ושטח 
המסנן(. כמות פחם מספקת מבטיחה כי מולקולות של גזים מזהמים ישארו צמודות לפחם הפעיל 

והאוויר שיוצא החוצה יהיה נקי. 

זאוליט הוא "מסנן" באופן משמעותי פחות יקר מתרכובות הפחם הפעיל. הרבה ממטהרי האוויר 
עבור הבית העושים שימוש בתרכובות פחם פעיל מכילים גם זאוליט. למעשהף אין הוכחה מדעית 

המראה כי זאוליט יכול לסנן את האוויר מגזים טוב יותר מכל פחם סופג אחר.
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Technologies for removing gases, 
odors and chemicals (continued)

Which type of activated carbon is most effective?
There are two primary types of activated carbon used in air purification: coconut shell and 
coal-based.

Coconut-shell activated carbon is low-grade, inexpensive and widely available. Some allergy 
sufferers have reported to be allergic to dust from coconut shell carbon. It is also very soft and 
tends to generate dust during transport and sometimes even during usage. When compared 
with coal-based activated carbon, coconut shell carbon has fewer micropores, which are 
needed to remove odors and chemicals in concentrations common to the home environment.

For these reasons, IQAir chooses bituminous coal-based 
activated carbon for adsorption.

Coal-based activated carbon has an incredibly large internal surface area and is a more 
effective adsorbent than activated carbon made from coconut shells. Of the four major 
coal types (subbituminous, bituminous, lignite, anthracite), bituminous coal has the widest 
range of carbon content. For these reasons, IQAir chooses bituminous coal-based activat-
ed carbon for adsorption.

How air purifiers work?כיצד מטהרי האוויר עובדים

טכנולוגיות סינון גזים, ריחות 
וכימיקלים )המשך(

איזה סוג של תרכובות פחם פעיל הוא הטוב ביותר?

ישנם שני סוגים עיקריים של תרכובות פחם פעיל בעולם טיהור האוויר: קליפות קוקוס ופחם.

מסיבות אלה, חברת IQAir בוחרת להשתמש בתרכובות פחם פעיל 
המבוססות פחם מסוג ביטומינוס.

תרכובות פחם פעיל המבוססות על קליפות קוקוס הן תרכובות זולות וזמינות. ישנם הסובלים מאלרגיה 
אשר דיווחו על אלרגיה לאבק המגיע מפחם קליפות הקוקוס. לקליפות הקוקוס נטייה לצבור הרבה 
גם בזמן השימוש. בהשוואה לתרכובות  ולעיתים  ולמשתמש  אבק, לעיתים בזמן העברתן למפעל 
נקבוביות מיקרוסקופיות, הנחוצות  ישנן פחות  פחם פעיל המבוססות על פחם, לקליפות הקוקוס 

מאוד לספיחת ריחות וכימיקלים הנמצאים בסביבה הביתית. 

תרכובות פחם הפעיל המבוססות פחם הן בעלות שטח פנים גדול מאוד והן סופחות ביעילות רבה 
יותר מתרכובות פחם פעיל העשויות מקליפות קוקוס. מכל סוגי הפחם )פחם תת-קרקעי, ביטומינוס, 
ליגניט ופחם אבן(, פחם ביטומינוס הוא בעל הטווח הגדול ביותר של סוגי פחם. מסיבות אלה, חברת 

IQAir בוחרת בתרכובות פחם פעיל המבוססות על פחם מסוג ביטומינוס. 
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Technologies for removing gases, 
odors and chemicals (continued)

Degree of carbon activation
Another aspect which affects the effectiveness of activated carbon for indoor air quality issues 
is the degree of activation. Most activated carbon available today is designed for industrial 
applications, such as solvent recovery. For this application, the carbon is activated for the 
maximum amount of pores.

It’s only the tiny micropores that are capable for removing odors 
and chemicals in concentrations typically found in homes.

While higher degrees of activation increases the adsorbent capacity of the activated carbon 
at very high pollution concentrations, it actually decreases its effectiveness to remove odors 
and chemicals at the typical concentrations found in the home environment. This is because 
the higher the activation degree of the carbon, the larger the pores. However, it’s only the tiny 
micropores that are capable for removing odors and chemicals in concentrations typically 
found in homes. IQAir uses activated carbon that is activated in a way to preserve a maximum 
amount of micropores for best possible gas and odor control.

The effectiveness of an adsorbent may be enhanced when impregnated with chemical cata-
lysts. Learn more about IQAir’s impregnated chemical catalysts on page 31.

How air purifiers work?כיצד מטהרי האוויר עובדים

טכנולוגיות סינון גזים, ריחות 
וכימיקלים )המשך(

רמות הפעלת הפחם

היבט נוסף המשפיע על יעילות הפחם הפעיל בסינון האוויר שבבית הוא רמות ההפעלה של הפחם. 
רוב סוגי הפחם הפעיל הזמינים כיום מעוצבים עבור שימוש תעשייתי ומופעל למספר המקסימלי 

של הנקבוביות.

בזמן שרמות גבוהות יותר של הפעלת הפחם מעלות את יכולת הספיחה של הפחם הפעיל באזורים 
נמצאים  שלרוב  וכימיקלים  ריחות  בסינון  שלו  מהיעילות  מורידות  גם  הן  גבוהות,  זיהום  רמות  עם 
מספר  כך  גבוהה,  יותר  הפחם  של  ההפעלה  שרמת  שככל  היא,  לכך  הסיבה  הביתית.  בסביבה 
הנקבוביות שבו יותר גדול. אולם, אלו רק הנקבוביות המיקרוסקופיות בפחם הפעיל היכולות להסיר 
המופעל  הפעיל  בפחם  שימוש  עושה   IQAir חברת  הביתית.  בסביבה  הרווחים  וכימיקלים  ריחות 
ברמה השומרת על כמות הנקבוביות המיקרוסקופיות המירבית לשליטה הגבוהה ביותר בגזים וריחות 

בחלל הבית.  

אלו נקבוביות מיקרוסקופיות בלבד היכולות להסיר ריחות וכימיקלים 
הנמצאים לרוב בסביבה הביתית.
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Technologies for removing gases, 
odors and chemicals (continued)

How air purifiers work

Materials for chemisorption
Chemisorption is a process for removing gases, odors, and chemicals that 
involves adsorption as well as additional chemical reactions on the sorbent 
surface. These additional chemical reactions improve effectiveness against 
specific contaminants. 

Potassium permanganate permanently breaks down 
harmful pollutants such as formaldehyde, hydrogen 
sulfide, and sulfur dioxide into safe byproducts.

Potassium permanganate is an example of a chemisorbent used in high-perfor-
mance gas-phase air purifiers. Potassium permanganate permanently breaks 
down harmful pollutants such as formaldehyde, hydrogen sulfide, and sulfur 
dioxide into safe byproducts. 

כיצד מטהרי האוויר עובדים?

טכנולוגיות סינון גזים, ריחות 
וכימיקלים )המשך(

חומרי ספיחה כימית

הספיחה הכימית הינה תהליך להסרת גזים, ריחות וכימיקלים המערב פעולת ספיחה יחד 
עם תגובה כימית שנלווית לה על המשטח הסופח. תגובה כימית נוספת זו משפרת את 

יעילות המסנן כנגד מזהמים ספציפיים.

אשלגן פרמננטי הנו דוגמא לחומר ספיחה כימי שמשתמשים בו במסנני גז במטהרי 
אוויר. האשלגן הפרמננטי מסוגל לשבור לצמיתות מולקולות של מזהמים כגון פורמלהיד, 

מימן, גופרית ודו-תחמוצת הגופרית לכדי תוצר לוואי בטוח לנשימה. 

אשלגן פרמננטי מסוגל לשבור לצמיתות מולקולות של מזהמים 
תוצר  לכדי  הגופרית  ודו-תחמוצת  גופרית  מימן,  פורמלהיד,  כגון 

לוואי בטוח לנשימה.
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Technologies for removing gases, 
odors and chemicals (continued)

Materials for chemisorption (continued)
Ozone-generators: There is a category of air cleaners that deliberately produce ozone as 
the primary cleaning mechanism. Ozone is a reactive gas comprising three oxygen atoms 
and is a primary component of smog. The EPA states that, when used at levels that are not 
dangerous, ozone has little potential to remove air pollutants. Inhaled ozone can irritate the 
lining of the respiratory system, causing coughing, chest tightness and shortness of breath. 
Long-term exposure can cause or worsen asthma and even lead to premature death. In fact, 
ozone generators are illegal in California.

Even when used at levels that are not dangerous, ozone has 
little potential to remove air pollutants.

Photocatalytic oxidation (PCO): PCO technology use UV lamps and a catalyst (a substance 
that causes a reaction) that reacts with the light. The most common catalyst used in PCO 
devices is titanium oxide. These cleaners are designed to destroy gaseous pollutants by 
changing them into harmless byproducts. When using titanium oxide as the catalyst, PCO 
devices are supposed to convert harmful gases into carbon dioxide (CO2) and water. A com-
mon misconception about PCO is that they are more effective than activated carbon or other 
solid gas filters. However, the EPA states that currently available catalysts are ineffective 
against harmful gases. Also, PCO devices can produce harmful ozone as a byproduct.

How air purifiers work?כיצד מטהרי האוויר עובדים

טכנולוגיות סינון גזים, ריחות 
וכימיקלים )המשך(

חומרי ספיחה כימית )המשך(

מחוללי אוזון ישנה קטגוריה של מטהרי אוויר שבאופן מכוון מייצרים אוזון כמכניזם העיקרי לניקוי 
האוויר. האוזון, הוא גז ריאקטיבי המכיל שלושה סוגי אטומים של חמצן, והוא המרכיב העיקרי בערפיח. 
ממזהמים.  האוויר  בטיהור  נמוך  מאוד  פוטנציאל  לאוזון  מסוכנות,  שאינן  קטנות  בכמויות  בשימוש 
נשימה.  וקוצר  לגירוי לבטנת מערכת הנשימה, שיעול, לחץ בחזה  לגרום  אוזון עשויה  שאיפה של 
חשיפה לאוזון לטווח ארוך יכולה לגרום לאסתמה ולהוביל למוות בטרם עת. משום כך, מחוללי האוזון 

אינם חוקיים במדינת קליפורניה.

חמצון פוטוקטלי )PCO - Photocatalytic Oxidation( הוא טכנולוגיה העושה שימוש במנורת 
UV וזרז )חומר היוצר תגובה( המגיב לאור. הזרז הנפוץ ביותר בשימוש במכשיר חמצון פוטוקטלי 
הוא טיטאניות חומצי. מטהרים מסוג זה תוכננו להשמיד מולקולות מזהמות של גז באמצעות שינוים 
לתוצר לוואי שאינו מזיק. בשימוש בטיטאניות חומצי כזרז, מכשיר החמצון הפוטוקטלי מכוון להמיר 

גזים מזיקים לפחמן דו-חמצני ומים. 
ישנה דעה מוטעית כי מכשירים אלה עושים עבודה טובה יותר בסילוק גזים מאשר תרכובות הפחם 
הפעיל. אולם, מכשירים אלה נמצאו כלא יעילים עבור גזים מזיקים מסוימים, ואף מייצרים תוצר לוואי 

של אוזון המסוכן לנו.  

גם בשימוש בכמויות שטנות שאינן מסוכנות, לאוזון פוטנציאל מאוד נמוך 
בטיהור האוויר ממזהמים.
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Which ratings 
should you trust?
With so many claims, acronyms, jargon, who can you trust?

על איזה דירוג כדאי 
להסתמך?

כשיש כל כך הרבה טענות, שמות וז'רגונים, על מי כדאי לי 
לסמוך?
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Clean Air Delivery Rate (CADR)
CADR ratings were developed by Association of Home Appliance Manufacturers 
(AHAM) in the 1980s as a way for the general public to navigate the claims made by 
air purifiers. AHAM is an organization representing household appliance companies 
whose products are intended to be sold in the U.S. 

Brand new air purifiers are only turned on for 10-20 
minutes.

The CADR rating is meant to be a standard represented by a numerical value that 
allows consumers to measure the effectiveness of stand-alone air purifiers (CADR 
ratings are not used for whole-house systems). Theoretically, it is a measurement of 
particles removed multiplied by the airflow rate (cubic feet per minute or cfm) passing 
through the device.

There are three CADR ratings given the AHAM seal: dust, pollen, and tobacco smoke. 
AHAM uses a test space of 1,008 cubic feet in its CADR performance reviews (11′ x 
11′ x 8′ room). Dust, pollen, and tobacco smoke pollutants are introduced into the 
test space, and brand new air purifiers are turned on for twenty minutes (testing for 
pollen ends after only ten minutes). After running for this short time, the remaining 
contaminants are tested and converted into the final CADR rating.

Which ratings should you trust?

)CADR - Clean Air Delivery Rate( דירוג העברת אוויר נקי

דירוג CADR פותח ב-1980 עבור האוכלוסיה הכללית ככלי לניווט בין כל הטענות של יצרניות 
 AHAM - Association of Home Appliance ידי  על  פותח  הדירוג  האוויר.  מטהרי 

Manufacturers, הארגון המייצג חברות מיכשור ביתי שמוצריהן מוכוונים למכירה בארה"ב. 

דירוג ה-CADR כוון להיות סטנדרט המיוצג באמצעות ערך מספרי ומאפשר למשתמש למדוד 
יעילות מטהר האוויר שנמצא ברשותו. באופן תיאורטי, זוהי מדידה של מספר החלקיקים שעוברים 
דרך מטהר האוויר ביחס למהירות האוורור. דירוג ה-CADR נעשה עבור שלושה סוגי מזהמים: 

אבק, אבקה ועשן סיגריות. 
AHAM מבצעת את הבדיקה בחדר בגודל של 24 מטר רבוע, אליו מכניסים מזהמי אבק, אבקה 
)בחינת סינון האוויר מאבקה  20 דקות  כ-  אוויר חדש המופעל למשך  וכן מטהר  וישן סיגריות, 
מסתיימת לאחר 10 דקות בלבד(. בסיום זמן קצר זה, נמדדים מספר המזהמים שנותרו בחלל 

החדר ומדידה זו מומרת לערך הדירוג הסופי.
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CADR rating system weakness
CADR only tests performance for no more than the first twenty minutes of operation, 
which provides no basis to evaluate long-term performance. The absurdly short test 
cannot account for the performance decline of most air purifiers over time. The majority 
of air purifiers offered by manufacturers belonging to AHAM start losing efficiency after 
only one hour of usage. In fact, a leading hybrid air purifier lost 50% of its efficiency 
after only 8 weeks of testing. To learn how IQAir tests for long-term efficiency, visit 
page 31. 

A rating that does not measure the ability of an air purifier 
to eliminate the most numerous and most dangerous 
particles cannot be trusted.

CADR does not test performance against ultrafine particles – smaller than 0.1 microns 
– that make up more than 90% of all particles in the air and pose the most health risk. 
Many AHAM air purifiers have trouble filtering ultrafine particles effectively. A rating 
that does not measure the ability of an air purifier to eliminate the most numerous and 
most dangerous particles cannot be trusted.

Which ratings should you trust??על איזה דירוג כדאי להסתמך

CADR מגבלות מערכת דירוג
CADR בוחן לא יותר מ-20 הדקות הראשונות של עבודת הסינון, אשר אינן מספקות שום 
בסיס להערכת פעולת מטהר האוויר לאורך זמן. רוב מטהרי האוויר המוצגים על ידי החברות 
כשייכים ל- AHAM מתחילים לרדת ביעילותם כבר לאחר שעה של שימוש, ולמעשה יורדים 
ב- 50% מיעילותם לאחר 8 שבועות של שימוש. חברת IQAir מבצעת את בשיקותיה על 

מטהרי האוויר שלה גם לטווח הארוך. 

דירוג CADR אינו בוחן את יעילות מטהר האוויר כנגד חלקיקים מזעריים באוויר, חלקיקים 
הקטנים מ-0.1 מיקרון המהווים יותר מ-90% מכלל המזהמים נישאי האוויר והמסוכנים ביותר 
ביעילות.  לסנן חלקיקים מזעריים  היכולת  אין את   AHAM למרבית ממטהרי  ואכן,  עבורנו. 
והרבים ביותר  יכולת מטהר האוויר לסנן את החלקיקים המסוכנים  מדרג שאינו מודד את 

באוויר הוא מדרג לא אמין. 

החלקיקים  את  לסנן  האוויר  מטהר  יכולת  את  מודד  שאינו  מדרג 
המסוכנים והרבים ביותר באוויר הוא מדרג לא אמין.



CADR rating system weakness
(continued)

CADR does not test effectiveness for harmful gases, chemicals or odors. Most AHAM 
air purifiers do not effectively reduce gaseous pollutants or odors, if at all. Consumers 
are left without knowledge whether the tested air purifier has any gas-phase filtration 
that is capable of removing harmful gases, chemicals, or odors such as ozone and 
VOCs. People who suffer from multiple chemical sensitivity (MCS) should never trust 
CADR ratings.

People who suffer from multiple chemical sensitivity (MCS) 
should never trust CADR ratings.

CADR does not distinguish whether an air purifier eliminates particles or deposits them 
on room surfaces. This is critical to note because it is precisely how ionizers work. As 
noted on page 12, the EPA warns that ion-generating air purifiers can increase the risk 
of particles being deposited into your lungs and absorbed into your bloodstream. Ion-
generating machines can also produce ozone as a byproduct (more on the dangers 
of inhaling ozone below). The American Lung Association specifically recommends 
avoiding machines that add ions or ozone to the air. Much of the efficiency of AHAM 
air cleaners comes from depositing particles on room surfaces.

Which ratings should you trust?
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על איזה דירוג כדאי להסתמך?

CADR מגבלות מערכת דירוג
)המשך(

 AHAM אנו בוחן את יעילות סינון הגזים, הכימיקלים והריחות. מטהרי מטהרי CADR דירוג
אינם מפחיתים ביעילות את דמות מזהמי הגז והריחות מהאוויר, אם בכלל. הלקוחות אינם 
יודעים האם מטהר האוויר שנבחן מכיל מסנן גז המסוגל לסנן מהאוויר בביתם גזים רעילים, 
הסובלים  אנשים  אוויר.  נישאות  אורגניות  ותרכובות  אוזון  כגון  למינהם,  ריחות  או  כימיקלים 
מרגישות יתר לכימיקלים )MCS-Multiple Chemical Sensetivity( אינם יכולים לסמוך 

על דירוג CADR מסיבות אלה.

בנוסף, דירוג CADR אינו מבחים האם מטהר האוויר מעלים לחלוטין חלקיקים מן האוויר או 
שמא מצמיד אותם למשטחים שונים בבית. הבחנה זו הינה קריטית משום שהאחרונים הם 
יוניזטורים, מכשירים מסוכנים היכולים להעלות את הסיכון לשאיפת חלקיקים לתוך  בעצם 
הריאות שלנו, ומהן לזרם הדם ולשאר איברי הגוף. יוניזטורים יכולים אף ליצור אוזון כתוצר 

לוואי.   

 MCS-Multiple( לכימיקלים  יתר  מרגישות  הסובלים  אנשים 
.CADR אינם יכולים לסמוך על דירוג )Chemical Sensetivity



CADR rating system weakness
(continued)

CADR does not measure ozone filtration or production. As explained on page 19, there 
is a category of air cleaners that deliberately produce ozone as the primary cleaning 
mechanism. Ozone is a primary component of smog and can irritate the lining of the 
respiratory system, causing coughing, chest tightness and shortness of breath. Long-
term exposure can cause or worsen asthma and even lead to premature death. Such a 
dangerous pollutant must be considered for a valid rating system.

IQAir does not consider CADR to be a valid methodology

For these reasons, IQAir does not consider CADR to be a valid methodology for 
evaluating air purifiers and does not participate in the rating program. 

Room size ratings
Room size ratings are problematic because they are based on CADR ratings. According 
to AHAM, a CADR rating multiplied by 1.55 will provide the room size limit an air purifier 
can handle. This calculation is based on a ceiling height of 8 ft. For example, in theory, 
a 100 CADR air cleaner will clean a room size of 155 sq ft. Refer to the previous section 
about CADR ratings to learn why any calculation based on a CADR rating is invalid.

Which ratings should you trust?
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על איזה דירוג כדאי להסתמך?

CADR מגבלות מערכת דירוג
)המשך(

דירוג CADR אינו מודד סינון או יצירת אוזון. ישנה קטגוריה של מטהרי אוויר שבאופן מכוון 
הקיים  העיקרי  הרכיב  הוא  האוזון,  הראשי.  הניקוי  כמכניזם  אליו  ומתייחסים  אוזון  מייצרים 
בערפיח ויכול לגרות את דפנות מערכת הנשימה, לגרום לשיעול, לחץ בחזה וקוצר נשימה. 
חשיפה ממושכת לאוזון עלולה להחמיק מצבים של אסתמה ואפילו לגרום למוות מוקדם. 

מזהן מסוכן זה צריך להיחשב ככזה במערכת דירוג תקפה.

מסיבות אלה, חברת IQAir אינה רואה בדירוג CADR כמתודולוגיה תקפה להערכת יעילות 
ם של מטהרי אוויר, ולכן אינה לוקחת חלק במערכת דירוג זו.

חברת IQAir אינה רואה בדירוג CADR כמתודולוגיה תקפה.

דירוג על פי גודל החדר

דירוג על פי גודל החדר הנו בעייתי משום שהוא מתבסס על דירוג CADR. לפי AHAM, ערך 
דירוג ה CADR כפוך 1.55 שווה גודל החדר המקסימלי שמטהר האוויר יכול לטהר. חישוב זה 
מבוסס על גובה תקרה של 2.5 מטר. אך, בהמשך לפסקה הקודמת, כל חישוב המתבסס על 

דירוג CADR הוא אינו תקף.
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High Efficiency Particulate Air (HEPA)
The acronym “HEPA” stands for High Efficiency Particulate Air, a type of air filter that was 
originally designed in the 1940s to protect workers developing the atomic bomb. The filter was 
designed to control tiny particles that had become contaminated by radiation. HEPA filters work 
in mechanical air purifiers and are made with randomly arranged micro-glass fibers. As defined 
by the U.S. government, HEPA filters must remove a minimum of 99.97% of particles that are 
more than 0.3 microns in diameter to qualify as HEPA. Therefore, “HEPA” refers to both a type of 
filter technology as well as an efficiency standard.  

Most so-called “HEPA” filters are never tested!

Due to the high efficiency, reliability and proven track-record, HEPA technology has become 
the industry standard for particulate filtration in critical environments, such as laboratories and 
hospital operating rooms. 

However, there are no requirements that household air purifiers must be tested to meet HEPA 
standards. Recognizing the great marketing potential of the term “HEPA,” many manufacturers 
use the term “HEPA” to project a high-performance image onto their room air purifiers. The 
problem is there are no regulations regarding the use of “HEPA” in testing and labeling products. 
In other words, no independent body is required to test or verify the HEPA claim. Thus, most     
so-called “HEPA” filters are never tested!

Which ratings should you trust??על איזה דירוג כדאי להסתמך

טכנולוגית HEPA לסינון האוויר מחלקיקים

HEPA-High Efficiency Particulate Air, הינו פילטר שבמקור עוצב בשנת 1940 להגנה על מפתחי 
פצצת אטום. המסנן עוצב על מנת לשלוט בחלקיקים קטנטנים שהפכו למזוהמים בתהליך הקרינה במקום. 
מסנני HEPA מכילים סיבים מיקרוסקופיים המאורגנים בצורה רנדומאלית, וכנדרש על ידי ממשלת ארה"ב, 
מסנני HEPA חייבים לסנן מינימום של 99.97% מהחלקיקים בגודל של עד 0.3 מיקרון כפרמטר לאיכות 

ה- HEPA. אי לכך, המונח "HEPA" מתייחס הן לטכנולוגית סינון האוויר והן לסטנדרט איכות. 

הודות ליעילות גבוהה ואמינות, טכנולוגית HEPA הפכה לסטנדרט לסינון חלקיקים בסביבות קריטיות, כגון 
מעבדות, חדרים סטריליים וחדרי ניתוח.

בסטנדרט  לעמוד  מנת  על  ביתיים  אוויר  במטהרי  כשמדובר  האוויר  טיהור  לבחינת  דרישות  אין  אולם, 
ה-HEPA. ולכן, הרבה מחברות היצור משתמשות במונח HEPA על מנת ליצור מודל באיכות גבוה בעיני 
הלקוח. הבעיה היא, שלא קיים חוק בנוגע לשימוש במונח HEPA בבחינת ומיתוג המוצר. ובמילים אחרות, 
ולכן, רוב   .HEPA ולאמת את הטענה שלו למסנן  גוף עצמאי ליצור מטהרי אוויר אינו נדרש לבחון  אף 

המסננים המכונים HEPA אינם נבדקו מעולם!

רוב המסננים המכונים "HEPA" אינם נבדקו מעולם!
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High Efficiency Particulate Air (HEPA)
(continued)

To confuse consumers further, there are more and more types of HEPA claims entering the 
market. “True HEPA,” HEPA-type,” “HEPA-like,” “HEPA-style,” “99% HEPA” and “HEPAsilent” 
are some of the HEPA claims consumers are faced with deciphering. To summarize, true HEPA 
refers to HEPA filters that claim to capture 99.97% of particles down to 0.3 microns. “True HEPA” 
is a marketing term designed to assure customers that their HEPA filters actually stand up to 
HEPA standards. The use of this term is also not regulated. HEPA filters are somewhat fragile, 
so there’s no guarantee a filter that passes HEPA standards will perform after manufacturing.

There’s no way to know how efficient – or inefficient – a filter using 
one of these terms is.

HEPA-type, HEPA-like, HEPA-style, 99% HEPA and HEPAsilent are all subpar versions of what 
truly constitutes a HEPA air filter and may never have been tested. Aside from doing your own 
testing, there’s no way to know how efficient – or inefficient – a filter using one of these terms is. 

Some so-called HEPA filters are made of ordinary synthetic fibers. Synthetic fiber media is 
a far less dense structure and is much less efficient at trapping particles than media made 
of fiberglass or specialty synthetic fibers. Other filters trying to be passed off as HEPA use 
electrostatic particle charging, or ionization. As discussed on page 12, technologies using 
ionization should be avoided because charged particles can pose a health threat. Also, particle-
charging causes a trapping plate to quickly become “loaded,” and the air purifier efficiency 
often decreases by even 50% in just a few months.

Which ratings should you trust??על איזה דירוג כדאי להסתמך

על מנת לבלבל את הלקוח עוד יותר, יותר ויותר טענות בנוגע לסינון מסוג HEPA נכנסות לשוק: 

"True HEPA", "HEPA-Type", "HEPA-Like", "HEPA Style", "99% HEPA" and "HEPAsilent"
לסיכום, מסנן HEPA אמיתי הוא מסנן המסוגל ללכוד 99.97% מהחלקיקים בגודל של עד 0.3 מיקרון. אך 
 HEPA אין שום הבטחה שמסנן המוצג כמסנן   ,HEPA משום שאין רדולציה בכל הנוגע לשימוש במונח 

במפעל יראה ביצועים כשל מסנן HEPA אמיתי לאחר הרכישה.

HEPA-type, HEPA-like, HEPA-style, 99% HEPA and HEPAsilent הינן רק תתי-ווריאציות של 
מה שבאמת מכיל מסנן HEPA ומעולם אינם נבדקו. מלבד לעשות בעצמכם את הבדיקה, אין שום דרך 

לדעת עד כמה כל אחד מהמסננים הללו הוא יעיל )או בלתי יעיל(. 
חלק מן המסננים הנקראים כביכול HEPA עשויים מסיבים סינטטיים רגילים. מדית הסיבים הסינטטיים היא 
הרבה פחות צפופוה ובוודאי פחות יעילה בלכידת חלקיקים מאשר מדית הפיברגלס או סיבים סינטטיים 
מיוחדים. מסננים אחרים המכונים כביכול HEPA עושים שימוש בסיבים טעונים אלקטרוסטטית ללכידת 
חלקיקים או באמצעות פיזור יונים, הידוע שלא יעיל ואף מסוכן. מסננים אלה הופכים עמוסים בחלקיקים 

טעונים אלקטרוסטטית בזמן קצר, ולכן יעילותם יורדת בכ-50% מיד לאחר מספר חודשי שימוש.  

אין אף דרך לדעת עד כמה מסנן הקרוי באחד מהשמות מעלה הינו יעיל )או 
בלתי יעיל(.

טכנולוגית HEPA לסינון האוויר מחלקיקים
)המשך(
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Is “True HEPA” 
truly the gold standard?
The best-case scenario for filters that actually do achieve the HEPA standard is to filter 
particles down to 0.3 microns at 99.97% efficiency. As discussed on page 7, airborne 
particles are categorized into three sizes: coarse, fine, and ultrafine. The smallest particles 
– ultrafine – are the most abundant (90% of all airborne particles) and the most dangerous. 
Ultrafine particles range from 0.1 microns all the way down to 0.003 particles - the tiniest 
that exist. Ultrafine particles are so small that, once inhaled, move straight through the lung 
tissue and directly into the bloodstream. These dangerous particles then are carried with 
the blood to where ever it travels, including all major organs – even the brain!

Why does the industry tout 0.3 microns as the best in 
air purification?

HEPA filters, at best, test filter paper at 0.3 microns, but not the air purifier’s total system 
efficiency. Why does the air purifier industry tout 0.3 microns as the best in air purification? 
Why do so many manufacturers try to mislead the public into believing their filters can 
actually achieve a standard that doesn’t even begin to touch the smallest, most abundant, 
and most dangerous particles – ultrafines?

 Which ratings should you trust??על איזה דירוג כדאי להסתמך

באמת  הוא  אמיתי   HEPA מסנן  האם 
הסטנדרט המוביל?

שלוכדים  מסננים  הם   HEPA ה-  את הסטנדרט  מסננים שבאמת משיגים  ביותר,  הטוב  בתרחיש 
חלקיקים בגודל של עד 0.3 מיקרון ביעילות של 99.97%. כאמור, חלקיקים נישאי אוויר ממויינים לפי 
גודלם ל-3 קבוצות: חלקיקים גסים, חלקיקים דקים, חלקיקים מזעריים. החלקיקים המזעריים הם 
החלקיקים הקטנים ביותר, הרבים ביותר )מהווים כ-90% מכלל החלקיקים נישאי האוויר( והמסוכנים 
ביותר. החלקיקים המזעריים נעים בגודלם בין 0.1-0.003 מיקרון. חלקיקים אלה קטנים כל כך עד כדי 
כך שברגע שהם נשאפים, הם יכולים לעבור ישירות לרקמת הריאות ולהיספג בזרם הדם. חלקיקים 

מסוכנים אלה, נישאים בתוך זרם הדם ויחד איתו עוברים אל כל איברי הגוף - וגם אל המוח! 

מסנני HEPA, במקרה הטוב, נבחנים ביכולת סינון חלקיקים בגודל של 0.3 מיקרון, אך יעילות מערכת 
טיהור האוויר כולה אינה נבחנת. מדוע תעשיות מטהרי האוויר גורמות לנו להאמים כי סינון של 0.3 
מיקרון הוא הטוב ביותר בתחום טיהור האוויר? מדוע יצרני מטהרי אוויר רבים כל כך מוליכים אותנו 
נוגע  אינו  אף  הוא  בעוד שבפועל  מגיע לסטנדרט של שמו,  כי המסנן שבידינו  כך שנאמין  שולל 

בחלקיקים הקטנים ביותר, הרבים ביותר ומסוכנים ביותר שקיימים? 

מדוע תעשיית מטהרי האוויר גורמת לנו להאמים כי סינון של 0.3 מיקרון 
הוא הטוב ביותר בתחום טיהור האוויר?



HyperHEPA filtration technology
There is one air purification company that has managed to solve the reliable performance 
problem. IQAir’s patented HyperHEPA filtration technology is able to filter the dangerous 
and highly abundant ultrafine particles all the way down to 0.003 microns – that’s ten 
times smaller than a virus and 100 times smaller than a HEPA filter in the best scenario. 

IQAir’s HyperHEPA filtration is tested and certified by an independent, third-party 
laboratory to ensure it is effectively filtering ultrafine particles down to 0.003 microns.
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 Which ratings should you trust??על איזה דירוג כדאי להסתמך

HyperHEPA טכנולוגית סינון
יחידה אשר הצליחה לפתור את בעית באמון של ביצועי המסננים  ישנה חברת מטהרי אוויר 
את  לסנן  המסוגלת   HyperHEPA סינון  לטכנולוגית  פטנט  רשמה   IQAir חברת   .IQAir  -
החלקיקים הקטנים ביותר, הרבים ביותר והמסוכנים ביותר. חלקיקים מזעריים אלה מגיעים לגודל 
של 0.003 מיקרון - גודל הקטן פי 10 מגודלם של ווירוסים ופי 100 מגודל החלקיקים אותם לוכד 

מסנן HEPA בתרחיש הטוב ביותר. 

יכולת טכנולוגית סינון ה-HyperHEPA של IQAir נבחנה ואושרה על ידי מעבדות צד שלישי 
לאשש את הטענות בדבר יכולת המסנן לסנן את האוויר מחלקיקים מזעריים בגודל של עד 

0.003 מיקרון. 
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Why choose IQAir? ?IQAir מדוע לבחור
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IQAir: the recognized leader
IQAir is the recognized leader in every category in which its products are 
offered. IQAir systems are the most powerful air purifiers in the world, all 
while being energy efficient and cost effective. 

In addition to extraordinary research, development and design, IQAir is 
committed to reaching new levels of manufacturing precision and excellence. 
We manufacture all IQAir systems in our own state-of-the-art production 
facility in Switzerland. By using the highest quality components, a dedicated 
team of skilled craftspeople, and state-of-the-art manufacturing processes, 
we continue to build the best value and highest quality air cleaning products 
in the world.

Please visit page 36 to learn about IQAir’s more than 50 years of air 
quality innovation.

Why choose IQAir??IQAir מדוע לבחור

IQAir: המובילה המוכרת
IQAir היא החברה המובילה והמוכרת בכל קטגוריה שמוצריה מציעים. מערכות 
IQAir הן מערכות טיהור האוויר החזקות ביותר בעולם, זאת תוך חיסכון בעלויות 

ובאנרגיה. 

בנוסף למחקרים רבים, פיתוח ועיצוב, חברת IQAir מחוייבת כל הזמן להגיע לרמות 
חדשות של דיוק ומצוינות במכשיריה. כל מוצריה של IQAir מיוצרים בשוויץ, שם 
היא עושה שימוש במרכיבים באיכות הגבוהה ביותר ובאמצעות צוות מסור ומיומן. 

IQAir ממשיכה לייצר את מערכות טיהור האוויר באיכות הגבוהה ביותר בעולם.
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Why choose IQAir
Proven to fight ultrafine particles. IQAir’s patented HyperHEPA® filtration technology is tested 
and certified to filter ultrafine particles all the way down to 0.003 microns – the smallest particles 
that exist – with a guaranteed efficiency of more than 99.5 percent. IQAir HyperHEPA filters 
last up to four years under normal conditions. And, while other air purifiers begin to lose their 
effectiveness the moment you turn them on, IQAir systems retain or increase efficiency over time.

Superior chemical, gas and odor filtration. In addition to superior particle filtration, IQAir 
provides the industry’s leading protection against gases, odors and chemicals. IQAir’s gas-phase 
filters use activated carbon from bituminous coal, not low-quality coconut shells or other sources. 
These gas and odor filters combine two types of media: one that adsorbs odors and gases and 
another that changes the pollutant to an oxidized form. This makes IQAir the ideal choice for 
controlling gases, odors and chemicals in the home. 

Superior long-term performance. IQAir systems are more powerful than any other air purifiers 
around, yet they are energy efficient and cost effective. Most air purifiers are only tested for the 
first twenty minutes of total operation (see CADR testing on page 22). IQAir tests their systems 
for years to truly know the long-term performance level. While less expensive air filters only last 
weeks or months, IQAir HyperHEPA filters last up to four years under normal conditions. Other air 
purifiers begin to lose their effectiveness the moment you turn them on – IQAir systems actually 
retain or increase efficiency over time. And, IQAir room air purifiers feature a sophisticated control 
panel that alerts you when it’s time to change filters, and not a moment earlier.

Why choose IQAir??IQAir מדוע לבחור

?IQAir -מדוע לבחור ב

הוכחה כלוכדת חלקיקים מזעריים מהאוויר. טכנולוגית סינון האוויר HyperHEPA הרשומה כפטנט של 
IQAir נבחנה והוסמכה כלוכדת חלקיקים מזעריים בגודל של עד 0.003 מיקרון - החלקיקים הקטנים 
ביותר שקיימים, וביעילות של 99.5%. אורך חיי מסנני HyperHEPA יכולים להגיע ל-4 שנים ומאלה 
ברמת שימוש ממוצעים ובתנאים נורמלים. ובזמן שיעילות טיהור האוויר של מטהרי אוויר אחרים יורדת 

מאגע הדלקתם, יעילות מערכות טיהור האוויר של IQAir נשמרת ואף עולה עם הזמן.

 IQAir יכולות סינון כימיקלים, גזים וריחות יוצאות מן הכלל. בנוסף ליכולות סינון חלקיקים גבוהות, חברת
מכילה   IQAir הגזים של  סינון  פזת  וכימיקלים מסוכנים.  ריחות  גזים,  מפני  הגנה  גם  איתה  מביאה 
תרכובות פחם פעיל העשויות פחם מסוג ביטומינוס, ולא קליפות קוקוס ומקורות אחרים מאיכות נמוכה 
יותר. מסנן הגזים והריחות משלב שני סוגי מדיה: אחת שסופכת ריחות וגזים, והשנייה המשנה את מבנה 
המזהמים למבנה מחומצן. זה מה שהופך את מטהרי האוויר של IQAir לבחירה האידיאלית עבורך 

לשליטה בגזים, ריחות וכימיקלים בביתך. 

ביצועים מעולים לטווח הארוך. מערכות IQAir הן חזקות יותר מכל מערכות טיהור האוויר האחרות 
בסביבה, ועדיין חסכונית בעלויות ובאנרגיה. ביצועי רוב מטהרי האוויר האחרים נבחנו רק ב-20 הדקות 
ובעוד שאורך  ביצועי מערכותיה לטווח הארוך.  כבר שנים בוחנת את   IQAir הראשונות להפעלתם. 
 IQAir של HyperHEPA חיי מסננים זולים יותר נע בים שבועות למספר חודשים, אורך חיי מסנני
יורדת כבר  מגיעים עד למעלה מ-4 שנים תחת תנאים רגילים. בעוד שיעילות מטהרי אוויר אחרים 
מרגע הדלקתם, יעילות מערכות טיהור האוויר של IQAir נותרת בעינה ואף עולה עם הזמן. ולבסוף, 
למערכות טיהור האוויר הביתיות של IQAir מסך בקרה מתוחכם המתריע כאשר מגיע מועד החלפת 

המסננים, ולא רגע אחד לפני הזמן.   
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Which air purifier is best for me?
Visit our helpful Residential Help Me Choose at page iqair.com/home-air-purifiers/helpmechoose to quickly find the best solution for you. 
In a quick, three-step process, you’ll check off your concerns such as:

• Airborne allergens (pets, dust, dust mites, mold spores, pollen)
• Asthma
• Tobacco smoke

Step 2 asks the space you need your air cleaned. All you have to do in Step 3 is view your personalized recommendations. It’s that easy!

Why choose IQAir?

Atem
#1 Personal Air Purifier

GC™MultiGas
#1 Air Purifier for MCS

HealthPro® Plus
#1 Air Purifier for Allergies and Asthma

?IQAir מדוע לבחור

איזה מטהר אוויר טוב ביותר עבורי?

על מנת לקבוע איזה מטהר אוויר טוב ביותר עבורך, עליך לענות על שתי שאלות:

1. איזו מטרה אתה רוצה שמטהר האוויר ישיג?
ניקוי האוויר מאלרגנים נישאי אוויר )קשקשת בעלי חיים, קרדיט אבק הבית, נבגי עובש, אבקנים וכן הלאה(.	 
הקלה בתסימני אסתמה.	 
טיהור האוויר מעשן סיגריות וריחו.	 

2. מהו נפח האוויר בחדר אותו תרצה לטהר?
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The HealthPro® Plus
#1 Choice for asthma and allergy sufferers
No other air purifier has received more recognition for its ability to reduce allergens. The HealthPro 
Plus boasts a long list of first-place awards for the world’s most advanced air purifier. Consumers 
Digest has awarded the HealthPro Plus its “Best Buy” award four times (2004, 2007, 2011, and 
2014). The HealthPro Plus has also received acclaim from Newsweek, Wired and many other 
consumer publications. 

The HealthPro Plus features IQAir’s patented HyperHEPA filtration. While most air purifiers are 
only designed to filter large dust particles, those 0.3 microns and larger, HyperHEPA technology 
filters down to 0.003 microns, smaller than a virus, with a guaranteed minimum efficiency of over 
99.5%. IQAir’s HyperHEPA filtration has made the HealthPro Plus the top choice in hospitals 
around the world to remove airborne particulates such as the SARS virus, MRSA and tuberculosis.

The HealthPro Plus also contains IQAir’s exclusive V5-Cell gas and odor filter. Many consumers 
are concerned with chemical vapors from household cleaners and other odors in their homes, 
but most air purifiers contain little or nothing to filter these irritants. The HealthPro Plus’ V5-Cell 
filtration offers the most powerful gas and chemical filtration available in a residential air purifier.

Imagine the difference breathing virtually allergen-free air can make to your health.

Why choose IQAir??IQAir מדוע לבחור

IQAir HealthPro Plus
הבחירה הראשונה לסובלים מאסתמה ואלרגיה

מטהר האוויר HealthPro Plus מתהדר ברשימה ארוכה של פרסים על מקומו הראשון כמטהר האוויר 
המתקדם ביותר בעולם. ה- HealthPro Plus מכיל את מערכת הסינון HyperHepa. ובזמן שרוב 
 HealthPro Plus ה-  ומעלה,  0.3 מיקרון  בגודל של  עוצבו לסנן חלקיקים  מטהרי האוויר האחרים 
עם טכנולוגית ה- HyperHEPA יכול לסנן חלקיקים בגודל של עד 0.003 מיקרון ביעילות של 99.5%. 
טכנולוגית סינון זו היא שהפכה את מטהר האוויר HealthPro Plus כבחירה הטובה ביותר עבור בתי 
חולים בעולם. מטהר אוויר זה יכול לטהר את האוויר מחלקיקים מסוכנים כגון, MRSA ,SARS ושחפת. 

מטהר האוויר HealthPro Plus מכיל בנוסף מסנן V5-Cell לסינון האוויר מגזים וריחות. אנשים רים 
טרודים בנוגע לאדי כימיקלים המגיעים מחומרים לניקוי הבית ומריחות הקיימים בבית, אולם רוב מטהרי 
האוויר מכילים מעט או אף בכלל פילטרים המסננים גרויים אלה. ב- HealthPro Plus קיים מסנן 

V5-Cell המציע את הסינון החזק ביותר עבור גזים, כימיקלים וריחות בסביבה הביתית. 

דמיינו את השינוי שנשימת אוויר נקי מאלרגנים יכולה לעשות לבריאותכם.
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GC™ MultiGas
#1 Choice for MCS, chemicals, odors and tobacco smoke
The GC MultiGas, with 12 pounds of gas-phase media, is the #1 choice for 
Multiple Chemical Sensitivity (MCS), chemicals, odors and tobacco smoke. 

What’s needed for efficient gas, odor and chemical removal is a combination 
of the correct media for a particular pollutant, sufficient contact time with the 
media, and sufficient particle pre-filtration. Most air cleaners provide ineffective 
gas phase and odor control because they do not include enough particle pre-
filtration, do not contain enough media, and rely on activated carbon alone for 
gas phase filtration. Activated carbon alone covers only part of the gaseous 
pollutant range, mainly just VOCs. 

The GC MultiGas by IQAir combines a HyperHEPA pre-filter with 12 pounds 
of gas-phase media – the result is effective reduction of airborne particles 
(including ultrafines) and high-performance gas, odor, chemicals, and tobacco 
smoke filtration.

The GC MultiGas combines the best filter media in the industry with superior 
IQAir design to provide unequal protection against gases, odors, chemicals 
and particles.

Why choose IQAir??IQAir מדוע לבחור

GC MultiGas
הבחירה הראשונה לסובלים מ MCS, כימיקלים, ריחות ועשן סיגריות

  MCS -מכיל 5.4 קילו של מדיה לסינון גז, והוא הבחירה הראשונה לאלו הסובלים מ GC MultiGas
Multiple Chemical Sensitivity, כמיקלים, ריחות ועשן סיגריות. 

וכימיקלים היא קומבינציה של המדיה הנכונה למזהמים  ריחות  גזים,  יעיל של  מה שדרוש לסינון 
צפציפיים וכן מסנן חלקיקים מקדים יעיל. רוב מטהרי האוויר מספקים מסנן גז וריחות שאינו מספק 
ויעיל משום שהם אינם כוללים מסנן מקדים יעיל מספיק, אין בהם נפח מספיק גדול של מסנן הגז 
והם נסמכים על פחם פעיל בלבד לסינון הגזים. הפחם הפעיל לבדו יודע לספוח רק חלק מטווח 

.VOC הגזים והמזהמים הקיים, ובעיקר

IQAir GC MultiGas משלב מסנן מקדים מסוג HyperHEPA ו- 4.5 ק"ג של מדית גז, התוצאה 
ועשן  כימיקלים  ריחות,  גזים,  ובהופעת  המזעריים(  )גם  החלקיקים  בכמות  משמעותית  ירידה  היא 

סיגריות מהאוויר. 

משלב את מדית הסינון הטובה ביותר בתעשיה יחד עם עיצוב עילי המבטיח   GC MultiGas-ה
הגנה מגזים, ריחות, כימיקלים וחלקיקים שאין להשוותה.
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The Atem personal air purifier
The Atem is the most effective personal air purifier ever created. IQAir redesigned the patented HyperHEPA technology to fit into a easily portable, 
personal air purifier that fits into your carry-on. 

Never before has air purification at this incredible level been available in a personal air purifier.

When you’re not inside your home, the quality of the air you breathe is out of your control. The Atem shifts that power back to you. The Atem 
personal air purifier fits in most small bags and turns on with a touch. Simply plug it in and enjoy a steady stream of clean air, anywhere. 

Why choose IQAir??IQAir מדוע לבחור

ATEM - מטהר האוויר האישי
ATEM, מטהר האוויר האישי היעיל ביותר שיוצר. חברת IQAir עיצבה מחדש את פטנט טכנולוגית HyperHEPA על מנת שתתאים למטהר אוויר אישי, 

מותאם ונוח לנשיאה. 

רמת טיהור אוויר יוצרת מן הכלל זו מעולם לא נראיתה במטהר אוויר אישי.

כאשר אינך נמצא בביתך, איכות האוויר שאתה נושם היא מעבר לשליטתך. מטהר אוויר ATEM מחזיר אליך בחזרה את השליטה. מטהר האוויר האישי 
מתאים לרוב התיקים הקטנים וניתן להפעלה באמצעות מגע בלבד. פשוט חבר אותו לחשמל ותהנה מזרימה קבועה של אוויר נקי בכל מקום. 



First in air quality.
No one has more experience than IQAir.
We’re proud to say that after starting the industry more than 50 years ago, we remain the 
recognized leading experts in Indoor Air Quality. 

Why choose IQAir?

1963 1983 1990 1998 2003 2004 2008 2016

Klaus and Manfred 
Hammes introduce the 
first residential air filter.

Klaus Hammes chooses 
Switzerland as the new 
headquarters of IQAir.

IQAir launches the IQAir
Foundation to improve 
environmental health conditions 
in polluted neighborhoods.

The American Lung 
Association chooses IQAir as 
its educational partner.

Hong Kong Hospital Authority 
chooses IQAir Clean Air Technology 
to fight the SARS epidemic.  

Frank Hammes develops the 
groundbreaking cabin air filter for 
Mercedes-Benz.

IQAir introduces the 
HealthPro standalone 
air cleaning system. 

IQAir partners with “Extreme 
Makeover: Home Edition” to 
deliver clean air to families all 
over the nation.

The U.S. Olympic Committee 
calls on IQAir to create an 
ultra-clean-air environment for 
the nation's team.
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ראשונים באיכות אוויר

IQAir אף חברה אינה בעלת ניסיון כה רב כמו חברת

חברת IQAir גאה להגיד כי יותר מ-50 שנה לאחר כניסתה לתעשיית טיהור האוויר, היא נחשבת כיום לחברה 
המומחית והמובילה בתחום טיהור האוויר הביתי.

קלאוס ומנפרד היימס 
הציגו את הפילטר 

הביתי הראשון

פרנק היימס פיתח את הפילטר 
הראשון לרכב עבור רכבי 

מרצדס

קלאוס היימס בחר בשווייץ 
IQAir כבסיס האם של

 "Extreme יחד עם IQAir
"Makeover עיצבו 

מהדורה ביתית לטיהור אוויר 
עבור משפחות בכל העולם

הוועדה האולימפית בארה"ב 
קוראת ל IQAir ליצור עבור 

הקבוצה האולימפית את 
סביבת האוויר הנקיה ביותר

IQAir הציגה לראשונה את 
מערכת טיהור האוויר העצמאית 

 HealthPro הראשונה

IQAir יסדה את קרן IQAir לשיפור 
תנאים תברואתיים סביבתיים, 

בשכונות בעלות רמות זיהום גבוהות

ארגון הריאות האמריקאי בחרו 
בחברת IQAir להיות לשותפתו 

החינוכית.

רשויות בתי החולים בהונג-קונג 
בחרו בטכנולוגית טיהור האוויר של 
SARS -להילחם במגפת ה IQAir



IQAir’s vision is to assist people in living longer, healthier lives 
by providing the very best air quality products in the world.
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Learn more about the IQAir clean air experience.

Visit www.iqair.com or contact IQAir at 888-400-5070

החזון של IQAir הוא לעזור לאנשים לחיות חיים ארוכים ובריאים יותר ולספק את מערכות טיהור האוויר הטובות 
ביותר בעולם.


