
Cleanroom Series
Professional Control of Airborne Microorganisms 
and Particulate Matter

The IQAir Cleanroom Series of  fers a range of por-

table, self-contained HEPA air filtration sys tems

desig ned to meet airborne infection control and

par ticulate contami nation chal lenges in cri ti cal

in door environments.

IQAir systems filter the air by re cir culation or by

creating true posi tive or negative pressure en -

viron ments with special  IQAir ducting adaptors.

Each Cleanroom model AND each HyperHEPA®

repla ce ment filter is individually tested and 

certified to guarantee actual filtration ef fi ciency.

The superior filtration efficiency, ver sati lity and

mobility make the IQAir Cleanroom Series the

most advanced and cost-effec tive line of mobile

air filtra tion systems available to day.

®

Cleanroom-סדרת ה
שליטה מקצועית במיקרו-אורגניזמים וחלקיקים נישאי אוויר 

סדרת ה-IQAir Cleanroom מציעה מערכות 
שעוצבו על מנת להתמודד עם מזהמים וחלקיקים 

נישאי אוויר בסביבות קריטיות סגורות.

באמצעות  האוויר  את  מסננות   IQAir מערכות 
זרימת אוויר דרך המטהר או דרך התקנים ליצירת 

לחץ חיובי או שלילי עפ"י הצורך.

כל דגם של ה-Cleanroom  וכל אחד ממסנני 
ה- HyperHEPA נבדקו באופן פרטני ואומתו על 

מנת להבטיח יעילות סינון אמיתית ומוכחת.

האוויר  ואספקת  הניידות  הגבוהה,  הסינון  יעילות 
הניידים  האוויר  מטהרי  את  הופכים  ההיקפית, 
מסדרת  ה-Cleanroom למתקדמים , ליעילים 

ולתועלתיים ביותר מבין מטהרי האוויר. 



Air Outlet Diffuser
•    returns clean, low turbulence, low velocity air
•    optional: various outlet adapters to create positive and negative 
     pressure environments or to direct the air flow (OutFlow™)

Antimicrobial Certified HyperHEPA® Filter 
•    individually tested & certified for actual filtration efficiency 
•    guaranteed efficiency of ≥99.97% at ≥0.3μm (HEPA Class H13)
•    large filter surface (H13: 7.5 m2) for long filter life (other models 5.5 m2)
•    individually tested & certified HyperHEPA® replacement filters

High-Performance Centrifugal Fan 
•    air delivery with filters: up to 530 m3/h (H13 model)
•    sandwiched between double-walled housing and noise-absorbing 

filter elements 

Antimicrobial Pre-Filter
•    fine dust filtration with mini-pleat 55% efficient media at ≥ 0.3 μm

(ASHRAE 90-95%, Class F8) prolongs life of HyperHEPA® filter
•    large surface (H13: 7.0 m2) for long filter life (other models 2.8 m2)

Dual Air Intake
•    maximum distance from air outlet prevents immediate re-intake 
     of cleaned air (short-cutting)
•    optional: various air intake adaptors to create positive/negative 

pressure environments (InFlow™ and VM InFlow™) or to provide 
source capture of contaminants (FlexVac™ and VM FlexVac™)

Professional Control of Airborne 
Microorganisms & Particulate Matter

© 1998-2014 IQAir® Group.  All rights reserved. Technical specifications are subject to change without prior notice. IQAir® is a registered trademark of the IQAir® Group.
InFlow™ and OutFlow™ are trademarks of the IQAir® Group. Covered by patent US  6,001,145 and US  6,159,260. Other US, European and Asian patents pending.

IQAir® Cleanroom Series: Features

The IQAir Cleanroom Series consists of three high-performance air
cleaning models (Cleanroom 100, 250 and H13). Each model is speci-
fically designed for the removal of solid and liquid air borne particles and
aerosols. Due to their cer ti fied and guaranteed high filtration efficiency,
the systems are predominantly used for airborne infection control in he-
alth-care settings and for the control of particulate matter in cleanroom-
type applications.

While all 3 Cleanroom models focus on the filtration of air-
borne liquid and solid particulate matter, the Cleanroom
250 also removes a wide spectrum of gaseous contaminants
and odours with its V5-Cell™ filter. The H13 is the largest of
the 3 models, offering the largest pre-filter surface area (i.e.
longest pre-filter life) and the highest air delivery rate. Each
system features antimicrobial pre- and HyperHEPA® filters,
as well as anti-tampering arm-locks that prevent the system
from being opened by unauthorised personnel.

Individually Tested and Certified
To guarantee superior performance, the Swiss manufacturers have taken
an uncompromising approach: Each IQAir HEPA system is individually
tested for filtration efficiency and air delivery. The actual test results are
documented on a numbered test certificate supplied with each system. 

Positive and Negative Pressure Environments
Each IQAir Cleanroom system can clean the air by re cir cula tion, or can be
connected to special IQAir ducting adap tors to create po sitive and nega-
tive pressure en viron ments. Pres sure differentials are parti cularly be -
neficial when the con tain ment of harmful micro or ga nisms and particles
or the pro tective isolation of immuno-compro mised pa tients is re qui red.

Advanced Controls
The sophisticated control features of IQAir systems in clude a microchip
controlled filter-life monitor that cal cu lates the re mai ning filter life, taking
actual use and contamination levels into account. An inte gra ted timer 
allows the system to be pro grammed to switch on and off at the desired
times on the desi red weekdays. The patented IQAir housing design per-
mits quick and safe replacement of individual filter elements with out any
tools. For added convenience, each IQAir system can be operated via re-
mote control.  If floor space is limited, a special bracket (VMF™) is available
that allows the IQAir system to be wall-mounted.

IQAir system connected to OutFlow™ and InFlow™ ducting adaptors for the creation
of pressure differen tials between adjacent areas.

Medical Applications:

•  Protective isolation rooms

•  ICUs  

•  Burn units                                  

•  Minor surgery rooms             

•  Organ transplant wards

•  Oncology wards

•  Research, IVF & 
   microbiology labs

•  TB isolation & anterooms

Swiss Made

14
06

03
_I

N
_B

R_
CR

_E
N

_N
E

IQAir Cleanroom H13 cross-section

IQAir Cleanroom  250

Commercial Applications:

•  FDA-required 
   "controlled environments"

•  Medical device                              
   manufacturing & packaging 

•  Food processing & packaging

•  Air locks

•  Cleanroom gowning rooms

•  Critical data storage facilities

•  Computer & server rooms

שליטה מקצועית במיקרו-אורגניזמים 
וחלקיקים נישאי אוויר 

סדרת ה-IQAir® Cleanroom : מאפיינים

אוויר: מטהרי  של  דגמים   3  IQAir Cleanroom ה-   בסדרת 
 . Cleanroom H13-ו Cleanroom 250 , Cleanroom 100

,נוזליים  כל דגם עוצב במיוחד להסרה של חלקיקים נישאי אוויר מוצקים 
הן  ומאומתת של המערכות,  יעילות הסינון הגבוהה המאושרת  ותרסיסים. 
חלקיקים  ולבקרת  בריאות  במרכזי  זיהומים  לבקרת  כלל משמשות  בדרך 

נישאי אוויר בחדרים נקיים.    

נבדק ומאומת פרטנית
בלתי  גישה  על עצמה  קיבלה   IQAir גבוהים,  ביצועים  להבטיח  על מנת 
מנת  על  פרטני  באופן  נבדקת   IQAir HEPA מערכת  כל  מתפשרת: 
גבי  על  נרשמת  בדיקה  כל  האוויר.  ואספקת  הסינון  יעילות  את  להבטיח 

תעודה ממוספרת שנמסרת יחד עם המערכת.

בקרים מתקדמים
כוללים: ניטור אחר אורך חיי המסננים   IQAir מאפייני הבקרה במערכות 
אשר מחשב את הזמן השארי של כל מסנן בהתחשב בשימוש בפועל ורמות 
הזיהום הקיימות. שעון עצר מובנה מאפשר תכנות של זמני הדלקה וכיבוי 
בימים ושעות רצויים. עיצוב בית המטהר נרשם כפטנט ומאפשר החלפה 
מהירה ובטוחה של כל מסנן בנפרד ללא צורך בכלים. בנוסף, ניתן להפעיל 
כל מערכת באמצעות שלט רחוק . אם שטח החדר מוגבל, ניתן לתלות את 

.) VMF™( המטהר כנגד הקיר באמצעות זרוע מיוחדת

סביבת  לחץ אוויר חיובי  או שלילי
כל מערכת IQAir Cleanroom יכולה לטהר את האוויר ע"י מיחזור האוויר 
או ע"י חיבור המערכת להתקן מתאים כדי ליצור לחץ חיובי או שלילי. הבדלי 
בידוד עם מטופלים  נדרש לטפל במזהמים בחדרי  לחץ מועדפים כאשר 

בעלי מערכת חיסון מוחלשת. 

בין  לחץ  הבדלי  למתאמים- ™OutFlow ו- ™InFlow ליצירת  מחוברות  מערכות 
חדרים

כל 3 הדגמים של ה- IQAir Cleanroom ממוקדים בסינון של 
 Cleanroom ונוזליים אבל ה-  אוויר מוצקים  נישאי  חלקיקים 
250 מסיר גם מגוון רחב של מזהמים גזיים וריחות באמצעות 
הגדול  הוא    Cleanroom H13-ה.  V5-Cell™ ה-  מסנן 
פני השטח  ומציע את המסנן המקדמי עם  משלושת הדגמים 
האוויר  אספקת  ועם  יותר(  ארוך  מסנן  חיי  )אורך  ביותר  הגדול 
מסוג  בקטריאלים  אנטי  מסננים  דגם  לכל  ביותר.  הגבוהה 
 HyperHEPA ומנגנון המונע חבלה בנעילת הידיות  ופתיחה 

של המערכת ע"י גורם לא מאושר.

יישומים רפואיים:
חדרי בידוד	 
יחידות טיפול נמרץ	 
יחידות לטיפול בכוויות	 
חדרי ניתוח	 
מחלקות להשתלת 	 

איברים
מחלקות אונקולוגיות	 
מעבדות מחקר 	 

מיקרוביולוגיות
חדרי המתנה	 

יישומים מסחריים:
סביבות המחייבות 	 

 FDA אישור
ייצור ואריזת מוצרים 	 

רפואיים
ייצור ואריזת מזון	 
חדרי שרתים ומחשבים	 
יחידות לאחסון מידע 	 

קריטי 

פתחי יציאת האוויר:
מחזירה אוויר נקי, ללא מערבולות ובמהירות נמוכה	 
 אופציונלי: מבחר של מתאמי יציאה על מנת ליצור לחץ חיובי ושלילי בין 	 

) OutFlow( חדרים או על מנת לכוון את זרימת האוויר

מאוור צנטריפוגלי רב עוצמה
 	) H13( אספקת אוויר עם המסננים: למעלה מ 530 מ"ק לשעה 
 מוצב בין הקיר הכפול של בית המטהר לבין מרכיבים בולמי רעש של 	 

המסננים

מסנן מקדמי אנטי בקטריאלי
 	) ASHRAE 90-95%, Class F8( סינון של אבק זעיר עד לגודל 0.3 מיקרון 
 שטח פנים גדול לאורך חיי מסנן )7.0 מ"ר - H13 , 2.8 מ"ר למודלים האחרים(	 

פתחי כניסת אוויר כפולים
 מרחק מקסימלי מפתח יציאת האוויר מונע קליטה מיידית בחזרה של אוויר 	 

נקי
אופציונלי: מבחר של מתאמים לקליטת האוויר ליצירת סביבות עם לחץ 	 

חיובי/שלילי )InFlow and VM InFlow ( או מקור לקליטת מזהמים 
) FlexVac and VM FlexVac(

מסנן אנטי בקטריאלי HyperHEPA מאושר
 נבדק בכל עוצמות ההפעלה ואושר פרטנית בכל אחת מהן.	 
  יעילות מובטחת של למעלה 99.97% לחלקיקים עד 0.3 מיקרון	 

)HEPA Class 13  ( 
שטח פנים גדול של המסנן )7.5 מ"ר ב-H13, 5.5 מ"ר לדגמים האחרים ( 	 
 כל מסנן HyperHEPA נבדק ומאושר פרטנית	 


