
Celebrate Your Freedom 
from Allergens & Particulate Pollution

Transform your home and offi  ce 
into a virtually allergen-free zone 

with the most eff ective in-duct      
air cleaning system.

תחגוג את החופש שלך מאלרגנים ומחלקיקים מזהמים

לאיזור  שלך  והמשרד  הבית  את  תהפוך 
נטול אלרגנים באמצעות מערכת תעלת 

אוויר



The Perfect 16™ is the only system that is rated a perfect MERV 16, the highest fi ltration rating possible for air conditioning 
fi lters. MERV stands for Minimum Effi  ciency Reporting Value.  The MERV system was created by the American Society of Heating, 
Refrigerating, and Air Conditioning Engineers (ASHRAE) to independently verify how well an air fi ltration system really cleans 
the air. Until the Perfect 16, no residential/offi  ce air cleaning system had ever achieved this ultra-high rating.

While effi  ciency is very important, low air restriction is equally important. Conventional air fi lters can decrease the airfl ow of 
your central heating and air conditioning system by as much as 50%. As a result, the forced air system has to work harder and 
longer to cool or heat your home. Increased energy consumption adds to your monthly electricity bill. In contrast, the Perfect 
16 has the highest fi ltration effi  ciency coupled with one of the lowest air restrictions* in the industry. In fact, it actually improves 
the performance of your heating and air cooling system when compared to conventional air cleaners.

The Perfect 16 powerfully removes more allergens, bacteria, dust, pollen and other airborne contaminants that are detrimental 
to your health. It’s the perfect system for people who suff er from allergies, asthma or for people who simply want to breathe the 
cleanest air possible. Let IQAir® transform your home or offi  ce into a healthy living and work space.

The No.1 Rated In-Duct 
Air Purifi cation System

Highest Effi  ciency – Lowest Air Restriction

2 *44 Pa (0.18 inches of water) at 2040 m3/h (1,200 cfm) and 54 Pa (0.22 inches of water) at 3400 m3/h (2,000 cfm) for the Perfect 16 2225 and 2530 models respectively.

היעילות הגבוהה ביותר - צמצום האוויר הנמוך ביותר

מערכת ה- ™Perfect 16 היא המערכת היחידה אשר דורגה בדירוג הגבוה ביותר הקיים למסנני אוויר )MERV (. מערכת דירוג 
ה- MERV נוצרה ע"י האיגוד האמריקאי לחימום, קירור ומהנדסי מיזוג אוויר )ASHRAE ( על מנת לוודא באופן עצמאי באיזו 
מידה מערכות סינון האוויר אכן מסננות את האוויר. רק מערכת ה-Perfect 16  השיגה את הדירוג הגבוה ביותר לסינון אוויר 

במרחבים סגורים.

בעוד שיעילות חשובה מאוד, גם צמצום הגבלת האוויר חשובה לא פחות. מסנני אוויר קונבנציונלים יכולים לצמצם את זרימת 
האוויר במערכת המיזוג /חימום המרכזית בכ-50% עקב העבודה המאומצת שהמערכת צריכה להשקיע על מנת לחמם או 
לקרר את הבית שלך וגורם לתצרוכת חשמל גבוהה יותר ועלויות גבוהות יותר. בניגוד אליהן, ל-Perfect 16 יש את מערכת 
הסינון היעילה ביותר יחד עם צמצום האוויר הנמוך ביותר בתעשייה * . למעשה המערכת משפרת את הביצועים של מערכת 

המיזוג / חימום שלך בהשוואה למטהרי אוויר אחרים.

המערכת  זו  בבריאותך.  הפוגעים  אוויר  נישאי  מזהמים  ועד  אבק  חיידקים,  אלרגנים,  יותר  מסירה   Perfect 16-ה מערכת 
 IQAir-המושלמת לאנשים הסובלים מאלרגיה, אסטמה או עבור אנשים אשר חפצים באוויר הנקי ביותר עבורם.  אפשרו ל

להפוך את הבית או המשרד שלכם למקום מגורים ועבודה בריאים יותר.



Unlike other air cleaning systems, the Perfect 16™ is seamlessly retrofi tted into your existing 
heating and/or air conditioning system. It cleans 100% of the air fl owing through the system. 
No partial cleaning or limited bypass installation.

Air is drawn through the return 
grill typically located in a 
common area such as a hallway, 
then fi ltered through pleated 
micro-fi ber fi ltration panels. This 
traps harmful micro-particles 
each and every time the air 
circulates through the system.

Purifi ed air goes through your 
central air handling unit where it 
is distributed to every corner of your home or offi  ce. The air gets fi ltered through this system 
up to 125 times per day. 

How It Works IQAir: First in Air Quality 

In 1963, the brothers Klaus and 
Manfred Hammes introduced 
the world’s fi rst residential air 
cleaner. It was designed to help 
people who had coal burning  
stoves remove dust and soot from 
the air. Soon they discovered that 
people who had their air cleaners 
were experiencing better health. 
Manfred, a life-long allergy and 
asthma suff erer, was the fi rst 
person to benefi t from his own 
machine.

Swiss Craftsmanship - 
The Highest Quality

Crafted, assembled, individually 
inspected and tested at IQAir’s 
Swiss factory, each Perfect 16TM 
meets our high standards before 
it leaves our facility. IQAir expert 
craftsmen construct each unit 
with dedication and extreme 
attention to detail. 

IQAir’s passion for the highest 
product quality extends to our 
expert, professional installation 
practices. 
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Typical Attic Installation

Typical Basement/Garage Installation

Seamless Integration

איך זה עובד

התקנת עלית גג טיפוסית

התקנת מרתף טיפוסית

אינטגרציה חלקה

בניגוד למערכות טיהור אוויר אחרות, ה-™Perfect 16   משולבת בצורה חלקה במערכת 
המיזוג/חימום הקיימת. המערכת מנקה 100% מהאוויר הזורם דרך המערכת . לא קיימת 

התקנה חלקית או ניקוי אוויר חלקי.

הגריל  פתח  דרך  שנשאב  האוויר 
הממוקם בדרך כלל בשטח משותף 
כמסדרון, עובר סינון באמצעות פנל 
חלקיקים  הלוכד  מיקרופייבר  סינון 
דרך  זורם  שהאויר  פעם  בכל 

המערכת.

האוויר המסונן ממשיך דרך מערכת 
פתחי  דרך  ומופץ  המרכזית  המיזוג 
היציאה לכל פינה בבית או במשרד. 

האוויר מסונן דרך המערכת עד ל-125 פעם ביום

IQAir : ראשון באיכות אוויר

 Klaus האחים   ,1963 ב 
הציגו   ,  Manfred Hammes-ו
את מטהר האוויר הביתי הראשון. 
הוא עוצב על מנת לעזור לאנשים 
את  להסיר  פחם  תנורי  בעלי 
במהרה  מהאוויר.  והפיח  האבק 
גילו שאנשים שהשתמשו במטהר 
בבריאותם.  שיפור  חוו  האוויר 
Manfred , שסבל במשך תקופה 
ואסטמה  אלרגיה  מבעיות  ארוכה 
שהרוויח  הראשון  האדם  היה 

מהמכשיר שלו.

אומנות שוויצרית - האיכות 
הגבוהה ביותר

פרטנית  ונבדק  מורכב  מעוצב, 
כל  בשוויץ.   IQAir במפעל 
עומדת   Perfect 16 מערכת 
לפני  ביותר  המחמירים  בתקנים 
מומחה  המפעל.  את  עזיבתה 
IQAir מרכיב כל יחידה בתשומת 
הלב המירבית עד לפרט האחרון.

תשוקת IQAir לאיכות המוצר 
הגבוהה ביותר מכסה את כל 

תחומי המומחיות והמקצוענות 
במפעל.



The Perfect 16™ Delivers up to 50    Times More Filtration Power

Th e Secret is the Revolutionary V2 Design

Most air fi lters have a single fl at surface that fi ts squarely into the housing of 
the system. The Perfect 16’s fi lters are positioned in a double “V” shape. This V2 
design allows the Perfect 16 to use 16 square metres of fi lter media. This is up 
to 50 times more fi ltration material than that of ordinary fi ltration systems. The 
additional surface area creates higher fi ltration effi  ciency, while allowing more 
air to pass through the system. This truly innovative design with substantially 
increased collection area provides superior fi ltration power over ordinary 
fi ltration systems.
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Extreme Makeover:
Home Edition

When the popular ABC television 
show Extreme Makeover: Home 
Edition (French title: “Les Maçons 
du Coeur“) needs to create an 
ultra-clean home for a deserving 
family with health concerns, they
turn to the world’s leader in 
advanced air cleaning solutions.

Over the years, IQAir is proud 
to have been able to improve 
the quality of lives for so many 
families through the power of 
clean air.

Extreme Makeover: Home Edition
Clean Air Team led by Frank Hammes, 

President of IQAir® 

More Collection Area Provides Better Filtration

Perfect 16TM                                    16 m2 (ID-2225) / 19,5 m2 (ID-2530)

2,0 m2 Enhanced Media Air Cleaner

0,3 m2 Panel Filter

Electronic Media Air Cleaner3,0 m2

HEPA Bypass Air Cleaner2,8 m2

Frank Hammes,
President of IQAir®

The V2 Diff erence: Perfect 16’s revolutionary V2 design 

מערכת ה-™Perfect 16 מספקת מעל ל-פי 50 כוח סינון

V2 הסוד טמון בעיצוב המהפכני איסוף אוויר רב יותר מספק סינון אוויר טוב יותר 

לצורה  עצמו  מתאים  אשר  שטוח  אחד  במשטח  מאופיינים  המסננים  רוב 
הריבועית של מערכת הטיהור. המסננים של מערכת ה-Perfect 16 ממוקמים 
סינון.  אמצעי  מ"ר   16 של  שימוש  מאפשר   V2-ה עיצוב  כפול.   "V" בצורת 
יוצרת  הסינון  תוספת שטח  סינון מכל מערכת אחרת.  חומר   50 יותר מפי  זה 
המערכת.  דרך  לעבור  אוויר  ליותר  ומאפשרת  יותר  גבוהה  אוויר  סינון   יעילות 
העיצוב החדשני הזה אכן מגדיל בצורה משמעותית את שטח איסוף האוויר וכוח 

הסינון משופר הרבה יותר ממערכות רגילות.



Featuring Unique AMF Technology

No Filter Replacements for 3 Years!
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The Perfect 16™ is the fi rst in-duct air cleaning system to utilize advanced micro-fi ber fi ltration technology. Filter fi bers are 10 
times thinner than those used in standard air fi lters. This allows air to easily pass through the fi lters, while the ultra-fi ne threads 
create an almost impenetrable barrier for pollution particles. The result is an air fi lter that sets a new standard for air cleaning 
effi  ciency as well as airfl ow.

Most in-duct air fi ltration systems and furnace fi lters require monthly changing and many 
even require weekly cleaning.  The Perfect 16 takes the worry and hassle out of frequent fi lter 
changes and servicing. 

The Perfect 16’s extra large fi lter surface area is so effi  cient and long lasting that you won’t 
need service or replacements for up to three full years.* 

Perfect 16TM micro-fi bers Conventional air fi lter fi bers 

100x magnified images generated on scanning electron microscope by Washington University School of Medicine.

*At average pollution levels, your filters will last approximately 3 years based on 50% HVAC usage.

טכנולוגית AMF ייחודית

מערכת ה-Perfect 16 הינה מערכת סינון האוויר בתעלה הראשונה העושה שימוש בטכנולוגית סינון מתקדמת של מיקרו 
פייבר.

סיבי הסינון הם פי 10 דקים יותר מאלו הנמצאים במסנני אוויר סטנדרטים. הסיבים מאפשרים לאוויר לעבור בקלות דרכם 
בעוד שהאשכולות יוצרים חומה כמעט בלתי עבירה לחלקיקים המזהמים. התוצאה היא מסנן אוויר המציב סטנדרט חדש 

עבור יעילות סינון האוויר ועבור זרימת האוויר.

Perfect 16™ -סיבי מיקרופייבר של מערכת ה סיבי סינון קונבנציונליים

ללא החלפת מסננים במשך 3 שנים!

רוב מערכות סינון האוויר מצריכות החלפת מסננים בתדירות חודשית וחלקם גם שבועית. 
מערכת ה-Perfect 16 מסירה את הדאגה הזו.

משטח הפנים הגדול של מסנן ה-Perfect 16 הוא כה יעיל וארוך טווח שלא יהיה צורך 
בשרות או החלפה במשך 3 שנים*.

 * עבור רמות זיהום ממוצעות, המסנן יכול לעבוד 3 שנים בקירוב. מבוסס על 50% שימוש בחימום 
   או מיזוג האוויר



Compare for Yourself
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Many manufacturers make impressive advertising statements about the performance of their air cleaning systems. Unfortu-
nately, these claims often fall far short of their real world performance. This is because their statements are based on theoretical 
effi  ciencies – not what their air cleaners can actually achieve in real homes and offi  ces. 

This is why IQAir® has scientifi cally validated the performance of the Perfect16™ in real-life applications. Take a look at how the 
Perfect 16 outperforms other types of in-duct air cleaners.

Special Features Panel Filter Electronic 
Air Cleaner

Enhanced 
Media Filter

HEPA Bypass 
Air Cleaner

IQAir 
Perfect 16™

MERV 16 tested & certifi ed

Captures over 95% of bacteria

Captures over 95% of pet allergens

Captures over 95% of mold spores

Captures over 95% of dust and pollen

Filters 100% of central air (no bypass)

Ultra-low air restriction

100% ozone-free technology

100% ion-free technology

Medical-grade air cleaning

Uses no electricity

Maintenance-free for up to three years

Lifetime clean duct guarantee

Absolutely silent

השווה בעצמך

הרבה יצרנים יוצאים עם הודעות פרסום בקשר ליעילות מערכות הסינון שלהם. לצערנו, לעיתים הצהרות אלו רחוקות 
מהמציאות. וזה מכיוון שההצהרו מבוססות על יעילות תאורטית ולא על מה שבפועל המערכות משיגות בבתים או משרדים.

זו הסיבה שחברת IQAir אימתה בצורה מדעית את היעילות של מערכת ה-Perfect 16 ביישומים אמיתיים. הטבלה 
מציגה איך מערכת ה-Perfect 16 משיגה בביצועים מערכות אחרות .
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Product of the Year

IQAir’s In-Duct Air Cleaning System Wins Reviewboard’s Product of the Year

Written by Philip Ferreira, Editor-in-Chief of Reviewboard Magazine

The home we tested the Perfect 16™ in was immaculate, but like 
many homes it had a hidden problem – unhealthy indoor air. 
We used advanced laser particle counting equipment before 
and after installation so that our readers could see what they 
could really expect if they had this system installed in their own 
home.

The Perfect 16 delivers the highest level of air cleaning eff ectiveness available to homeowners. 
Reviewboard tested the system in a real home, not in a laboratory, and we saw an almost 95% 
improvement in air quality.

The Perfect 16 retrofi ts into existing heating and/or air conditioning (HVAC) systems. It uses 
the existing duct work of a home to provide clean air to every room of the house. The Perfect 
16 utilizes IQAir’s Advanced Micro-Fiber Filtration technology. The ultra-fi ne fi bers used in the 
Perfect 16’s fi lters are ten times thinner than the fi bers used in standard air fi lters. This allows 
air to pass easily through the fi lter mesh while creating an almost impenetrable barrier for 
common household pollutants like dust, pollen, mold spores, allergens, even bacteria and 
viruses.

We also noted that the Perfect 16 does away with a major annoyance of other whole-house 
air purifi ers: frequent cleaning or fi lter changes. Most air purifi er systems require cleaning or 
fi lter changes every few months. The Perfect 16 is fi lter replacement and maintenance free for 
up to three years.

The Perfect 16 utilizes the circulation of a home’s forced air HVAC system. It does not require 
additional electricity to operate, and unlike electronic air purifi ers, it produces absolutely no 
ozone.

The Perfect 16 is a truly amazing product. In our judgment, it is the best whole-house air 
purifi cation system on the market. It is exceptional in its air cleaning eff ectiveness and ultra-
low maintenance. It’s a true winner and deserving of Reviewboard’s Product of the Year 
award.

The Perfect 16 can be seen Sundays on ABC’s popular television show “Extreme Makeover: 
Home Edition” (French title: “Les Maçons du Coeur“), as IQAir® helps the show’s Design Team 
build healthy homes for deserving families. It is also currently featured in “Esquire House 360” 
in Beverly Hills, California.

About Reviewboard – Alexa ranking lists Reviewboard Magazine as the third largest consumer 
product review publication in the world. Their product reviews are read each year by more 
than 110 million readers in 54 countries worldwide. Alexa also lists Reviewboard as the #1 user 
ranked consumer publication in the world.

IQAir - The No.1 
for Hospitals

IQAir® makes the No.1 air purifi er
used in hospitals worldwide. 
Many people consider hospitals 
to be the most critical health 
environment – a place where 
clean air literally means the 
diff erence between life and death.
Doctors and other caregivers 
need to be protected from cross 
contamination of infectious
disease while they care for 
patients. Patients need to be 
protected from viruses, bacteria, 
and other microscopic airborne 
pollutants that can hinder their 
recovery. Patients with severe 
allergies and asthma need relief 
from their respiratory symptoms. 
Patients with lung infections 
need an environment that is free 
of airborne contaminants. IQAir 
is very proud of its history of 
providing hospitals with the very 
best in air fi ltration systems.

In a comprehensive research 
study published in the February 
2010 issue of the American Jour-
nal of Infection Control, it was 
shown that IQAir systems re-
duced the rate of airborne infec-
tions (invasive aspergillosis) by 
over 50%. The research also con-
cluded that the cost of procuring 
IQAir systems will be off set many 
times by the huge cost savings 
associated with the decreases in 
patient infections.

  IQAir - מס. 1 לבתי חולים

IQAir הינו מטהר האוויר מס. 1 
בבתי החולים בעולם.

לבתי  מתייחסים  האנשים  רוב 
קריטית  הכי  כסביבה  חולים 
בו  מקום  בריאותית.  מבחינה 
ההבדל  בעצם  הוא  נקי  אוויר 
רופאים  למוות.  חיים  בין 
מוגנים  להיות  חייבים  ומטפלים 
כאשר  מזהמות  ממחלות 
חולים.  עם  במגע  באים   הם 
מוגנים  להיות  חייבים  חולים 
ומזהמים  חיידקים  מווירוסים, 
שיכולים  אחרים  אוויר  נישאי 
ההתאוששות  על  להשפיע 
אלרגיה  עם  חולים  שלהם. 
חמורה ואסטמה זקוקים להקלה 
בסימפטומים הנשימתיים. חולים 
זקוקים  בריאות  זיהומים  עם 
לסביבה נטולת  מזהמים נישאי 
בהיסטוריה  גאה   IQAir אוויר. 
שלה במתן פתרונות סינון אוויר 

מיטביים לבתי החולים.

 2010 ב-  שפורסם  במחקר 
 American Journal ע"י 
 of Infection Control
הורידו   IQAir שמערכות  הוצג 
נשאי  הזיהומים  שעור  את 
 invasive(  50% מעל  אוויר 
המחקר   .)  aspergillosis
מהכנסת  שהעלות  הסיק  גם 
של  האוויר  טיהור  מערכות 
בהשוואה  התקזזה   IQAir
הקשורות  שנחסכו  לעלויות 

לירידת תחלואת החולים.



High-Quality, Expert Installation

9

The IQAir authorised installers manage your Perfect 16™ installation process – from the pre-installation evaluation to the fi nal 
system testing.   

Step 1: Pre-Installation Evaluation 

The IQAir autorised installer arranges the pre-installation 
evaluation with you and inspects your HVAC system for 
compatibility and tonnage to determine which Perfect 16 
model(s) you’ll need. Larger homes and offi  ces (over 230 m2) 
usually have more than one HVAC system.

Step 2: System Installation 

Upon completed evaluation, an appointment to install the 
unit(s) is arranged. The IQAir authorised installer will place 
the Perfect 16(s) into your HVAC system(s). In less than a day, 
your Perfect 16 is up and running.

Step 3: Post-Installation Testing and Verifi cation 
                (subject to availability)

After the installation, your system will be tested and verifi ed 
with an advanced laser particle counter. The system 
performance will be detailed in a personalised owner’s 
certifi cate. Within one hour after installation, the Perfect 16 
provides at least 10 times cleaner air – guaranteed!

1

2

3

התקנה איכותית

מתקין מורשה מנהל את תהליך ההתקנה - החל משלב הבדיקה המקדמית ועד ההפעלה הראשונית.

שלב 1 : ההערכה טרום התקנה

המתקין המורשה מבצע ההערכה ראשונית יחד אתך ובודק 
את כל הרכיבים של מערכת חימום/מיזוג האוויר הקיימת על 
מנת לקבוע איזה דגם של ה- Perfect 16 נדרש לצרכים 
שלך. בבתים גדולים ומשרדים מעל 230 מ"ר יש בדרך כלל 

יותר ממערכת אחת של חימום/מיזוג אוויר.

שלב 2 : התקנת המערכת

המערכת.  להתקנת  מועד  נקבע  ההערכה,  ביצוע  לאחר 
 Perfect 16-ה מערכת  את  יתקין  המורשה  המתקין 
במערכת חימום/מיזוג האוויר. בפחות מיום המערכת תהיה 

מוכנה להפעלה

שלב 3 : בדיקה לאחר התקנה

לאחר ביצוע ההתקנה, המערכת שלך תבדק באמצעות מונה 
חלקיקים. יעילות המערכת תירשם בתעודה אישית. לאחר שעה 
של הפעלה, מערכת ה-Perfect 16 תספק פי 10 אוויר נקי.



Frequently Asked Questions
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Can the Perfect 16  in-duct air fi lter system be installed in any home or offi  ce?

The Perfect 16 can be installed in the vast majority of homes and offi  ces with forced air heating, ventilation and air conditioning 
systems (HVAC). If for any reason it is determined that your home or offi  ce is not suited for a Perfect 16 in-duct air fi lter system, 
we will be happy to suggest an alternate IQAir® product to suit your particular needs.

Do I need to run my heating or air conditioning system for the Perfect 16 to work?
No. The Perfect 16 works whenever you run your HVAC fan. You don’t need to run your heating or air conditioning. Simply place 
your thermostat control setting to “Fan On”.

Does the Perfect 16 make noise?
No. The Perfect 16 is absolutely silent.

Does the Perfect 16 aff ect the look of my house?
No. The system is out of view in your attic, basement, or garage, depending on where your central forced air system is located.

Can I replace the fi lters myself?
Yes, you can replace the fi lters yourself. However, we recommend that your IQAir Authorized Installer replace your fi lters, so that 
your system can be retested and verifi ed at the time of fi lter replacement.

Does running the Perfect 16 increase my electric bill?
No. The Perfect 16 makes your HVAC system run more effi  ciently than with a conventional air cleaner. This can actually lower 
your electricity bill.

How long does the installation take?
The typical installation for the Perfect 16 is 4-6 hours. Actual time required may vary.

Does the Perfect 16 eliminate my existing air fi lters?
Yes, once the Perfect 16 is installed, you can dispose of any other fi lters that were previously used in your HVAC system.

What diff erence will the Perfect 16 make in your home or offi  ce? 
Take a look at the results achieved in this old home built in 1928. It is hillside property in Los Angeles, a city known for its poor air 
quality. Indoor air quality specialists used advanced laser particle counters to measure the home’s indoor air quality before and 
after the installation. The instruments recorded the microscopic airborne pollution particles in the home including dust, mold, 
pollen, bacteria, and other irritants. Before the installation the air pollution levels throughout the home were at approximately 
1.5 million particles per cubic foot. After the Perfect 16 was installed, the air quality was improved by over 90% in just 60 
minutes. After 90 minutes, air quality was improved by over 95%. The home went from an unhealthy indoor environment to 
one of America’s cleanest homes in just an hour and a half.

This home’s air quality was improved by over 95% within 90 minutes of 
installation, and that’s a typical result.

TM

Location: Los Angeles County, California | HVAC System airfl ow: 1200 cfm 
(2040 m3/h), Air Cleaning: Perfect 16 ID-2225

שאלות נפוצות

האם ניתן להתקין את מערכת ה- Perfect 16 בכל בית או משרד?
מערכת ה-Perfect 16 ניתנת להתקנה ברוב הבתים והמשרדים בהם יש מערכות חימום/מיזוג אוויר. אם מסיבה כלשהי לא 

ניתן להתקין את מערכת הסינון, נשמח להציע לך מערכת חלופית של חברת IQAir שתתאים לצרכים המיוחדים שלך.

האם חייבים להפעיל את מערכת חימום/מיזוג האוויר על מנת שה-Perfect 16 יעבוד?
לא. מערכת ה-Perfect 16 תעבוד כל עוד תפעיל את המאוור של המערכת שלך. לא צריך להפעיל חימום או מיזוג אוויר. 

פשוט תכוון את מערכת החימום/מיזוג למצב אוורור בלבד.

האם ה-Perfect 16 מרעיש?
לא. מערכת ה-Perfect 16 שקטה לחלוטין.

האם ה-Perfect 16 משפיע על עיצוב הבית?
לא. המערכת לא נראית לעין ומותקנת בעלית הגג או במרתף בהתאם למיקום מערכת המיזוג/חימום שלך.

האם אני יכול להחליף את המסננים לבד?
כן. אתה יכול להחליף את המסננים לבד, אך אנו ממליצים שהמתקין המורשה יבצע זאת על מנת שהמערכת תבדק שוב 

באותה הזדמנות.

האם הפעלת ה-Perfect 16 תעלה את חשבון החשמל שלי?
לא. מערכת ה-Perfect 16 תגרום למערכת חימום/מיזוג האוויר שלך לעבוד בצורה יעילה יותר. זה יכול בעצם להוריד את 

עלויחות החשמל.

כמה זמן נדרש להתקנת המערכת?
התקנה סטנדרטית אורכת בין 4-6 שעות. תלוי במערכת הקיימת והשילוב איתה.

האם ה-Perfect 16 מבטלת את מסנני האוויר הקיימים שלי?
כן. לאחר התקנת ה-Perfect 16 ניתן לבטל את המסננים שהיו קודם לכן במערכת החימום /מיזוג הקיימת.

? Perfect16-איזה הבדל נחוש בבית או במשרד לאחר הפעלת ה
שים לב לתוצאות שהושגו בבית העתיק הזה שנבנה ב 1928. זה נכס הנמצא בעיר Los Angeles בארה"ב. עיר הידועה 

באיכות האוויר הירודה שלה. מומחים לאיכות אוויר השתמשו במונה חלקיקים בתוך הבית על מנת לבדוק את איכות האוויר 
לפני ואחרי ההתקנה. המכשירים רשמו את חלקיקי המזהמים כולל אבק, נבגים, חיידקים ועוד מזהמים. לפני ההתקנה רמות 

זיהום האוויר בתוך הבית היו 1.5 מליון חלקיקים למטר מעוקב בקירוב. אחרי התקנת ה-Perfect 16 , איכות האוויר השתפרה 
מעל 90% לאחר 60 דקות. אחרי 90 דקות איכות האוויר השתפרה מעל 95%. ממצב של בית שהוגדר כסביבה לא בריאה, הפך 

הבית תוך שעה וחצי לסביבה נקייה ביותר.



Supply Airflow vs. Filter System Resistance

ID-2225 ID-2530

cfm (m3/h) in H2O Pa in H2O Pa
600 (1020) 0.06 14 0.03 8

800 (1360) 0.09 21 0.04 12

1200 (2040) 0.18 44 0.10 24

1600 (2720) 0.33 82 0.15 38

2000 (3400) 0.49 122  0.22 54
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Minimal Resistance - Maximum Performance
While high effi  ciency is an important performance criteria for an in-duct fi lter system, it is equally important that the fi lter has 
a minimal impact on the airfl ow of the air handling system. The IQAir Perfect 16 off ers the highest fi ltration effi  ciency coupled 
with one of the lowest air resistance values for maximum air cleaning performance.

Perfect 16 ID-2225 Perfect 16 ID-2530

Dimensions (width x lenght x height) 54 x 64 x 54 cm 64 x 74 x 54 cm

Weight approx. 27 kg approx. 33.5kg

Power Requirements None, no electrical parts None, no electrical parts

Rating MERV 16 rated at 295 fpm (2000 m3/h) MERV 16 rated at 192 fpm (3400 m3/h)

Efficiency >95% for particles 0.3μm and greater
>75% for particles 0.003 μm and greater 

>95% for particles 0.3 μm and greater 
>75% for particles 0.003μm and greater

Maximum Recommended Airflow 2040 m3/h 3400 m3/h

Pressure Drop 0.18” wc at 2000m3/h 0.22” wc at 3400 m3/h

Insulation Pre-installed, fiberglass-free aluminum-
foam insulation

Pre-installed, fiberglass-free aluminum-
foam insulation

Minimum Efficiency Reporting Value
(MERV) MERV 16 @ 498 fpm (2.5 m/s) MERV 16 @ 492 fpm (2.5 m/s)

Rated Airflow 1400 cfm (2380 m3/h) 2000 cfm (3400 m3/h)

Composite Average Efficiency
E1 (0.3 – 1.0 μm) = 96.7%
E2 (1.0 – 3.0 μm) = 97.7%
E3 (3.0 – 10.0 μm) = 98.5% 

E1 (0.3 – 1.0 μm) = 96.9%
E2 (1.0 – 3.0 μm) = 97.8%
E3 (3.0 – 10.0 μm) = 98.3%

Media Area 170 sq ft. (16 m2) 210 sq ft. (19.5 m2)

Technical Specifi cations
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Airfl ow vs. Filter Resistance

Effi  ciency for Various Particle Sizes

יעילות מירבית - התנגדות מינימלית
למרות שיעילות גבוהה היא מאפיין חשוב בביצועים של מערכת סינון , חשוב באותה מידה שלמסנן תהיה התנגדות מינימלית 
של זרימת האוויר בתוך המערכת שלך. מערכת ה-IQAir Perfect 16 מציעה את היעילות המירבית בסינון יחד עם ערכי 

התנגדות מינימלים עבור ביצועים סינון מירבים.
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 For more information, contact your IQAir® Authorized Installer or Retailer:

To fi nd your local autorised installer or retailer please contact us at: 
www.iqair.com/uk

 For over 50 years, the IQAir Group has been an industry leader for indoor air quality.

IQAir systems are built exclusively  in Switzerland to the highest quality standards and in 
accordance with strict international norms.

Leading institutions around the world are relying on IQAir to protect against airborne infec-
tious diseases,toxic chemicals and particulate contaminants.

Whenever the best air quality is required, IQAir provides a powerful solution.

Applications
IQAir® systems are used in over 70 countries worldwide in a great variety of indoor environments:

Medical & Healthcare
• clinics/hospitals
• IVF-Laboratories
• medical practices
• microbiological & research laboratories
• pulmonary medicine
• pharmacies
• sanitary facilities
• waiting rooms

 Public & Institutional
•  airports
•  archives/libraries
•  cafeterias
•  military
• museums
• nursing homes
• places of worship
• schools & kindergartens

 Th e Leading Air Filtration Specialist

 Trade & Industry
•  bars/restaurants
• data centres/network server rooms
 • fi tness studios & wellness centres
  • hotels
• laboratories
• mechanical workshops
•  offi  ces/open-plan offi  ces

המומחה המוביל בסינון אוויר

יישומים

מסחר ותעשייה
ברים, מסעדות	 
בתי מלון	 
משרדים, מרחבים פתוחים	 
בתי דפוס, סדנאות	 
ומרכזי 	  תקשורת  שרתי  חדרי 

מידע
מעבדות	 
סדנאות	 
חדרי כושר, מרכזי בריאות	 

ציבורי וממסדי
שדות תעופה	 
 ספריות, ארכיונים	 
 קפטריות	 
 צבא	 
 מוזאונים	 
 בתי כנסת	 
בתי ספר וגנים	 
 בתי אבות	 

מרכזים רפואיים
מרפאות / בתי חולים	 
 מעבדות	 
 מרכזים רפואיים	 
מעבדות מחקר ומיקרוביולוגיה	 
 בתי מרקחת	 
 חדרי המתנה	 

מערכות IQAir נמצאות במעל 70 ארצות בעולם במגוון רחב של סביבות סגורות:

מעל 50 שנה, קבוצת IQAir מובילה בתעשיית איכות האוויר במתחמים סגורים.

מערכות IQAir מיוצרות אך ורק בשוויץ, בהתאם לתקני האיכות המחמירות ביותר בעולם.

מוסדות מובילים בעולם סומכים על IQAir בכל הנוגע להגנה נגד מחלות הנגרמות ממזהמים 
נישאי אוויר, כימיקלים רעילים ומזהמים חלקיקיים.

בכל מקום בו נדרשת איכות האוויר הגבוהה ביותר, IQAir מספקת פתרון עוצמתי.


