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Dýchejte ten rozdíl.



Vzduch, který dýcháme, má velký vliv na naše životy. Bez jídla

a vody lze přežít několik dnů, ale bez vzduchu jen pár minut.

Kvalita vzduchu, který dýcháme, má také zásadní význam pro

naši duševní a fyzickou pohodu. Čím méně alergenů,

mikroorganismů a chemických škodlivin vdechujeme, tím je

nižší šance, že onemocníme. Zdravotní stav vyplývající ze

znečištění ovzduší může mít také finanční dopady. Náklady

na zdravotní péči   a ztrátu produktivity na pracovišti se

pohybují 

v řádech miliard ročně.

Společnost IQAir nabízí nejmodernější pokročilá řešení pro

Pevné zdraví 
začíná čistým vzduchem

čištění vzduchu v interiéru. Vynikající výkon systémů vedl 

k celosvětovému rozšíření použití IQAir v těch

nejnáročnějších prostorách. Tyto systémy se například

používají k ochraně pacientů a zaměstnanců před vážnými

infekcemi v kritických prostorách nemocnic a zdravotní

péče a k odstranění toxických chemikálií v technicky

vyspělých laboratořích. Pokročilé technologie čištění

vzduchu využívané společností IQAir jsou výsledkem

nedostižných 50 let 

zkušeností v oblasti čištění vzduchu.



Pyl, výtrusy, alergeny z roztočů a jiné specifické
látky mohou vyvolat sennou rýmu, astma a jiné aler-
gické reakce. Dokonce i krátkodobá expozice vůči
zvýšeným koncentracím jemných částic může výz-
namně přispět ke vzniku srdečních onemocnění.

Mikroorganismy, např. viry, bakterie a spóry plísní, 
způsobují různé infekce, jako je tuberkulóza,
chřipka, aspergilóza, MRSA a SARS.

Alergeny z domácích zvířat se nacházejí zejména
ve slinách a tedy i v srsti a na kůži domácích zvířat.
Alergeny mohou při vdechování vyvolat vážné
alergické reakce.

Tabákový kouř  obsahuje tisíce chemických látek a
částic, které mohou dráždit sliznice a vést k akutním a
chronickým onemocněním.

Těkavé organické látky (VOC) jsou plynné
chemikálie vypouštěné z vozidel, průmyslových a
stavebních materiálů. Mohou být karcinogenní a
způsobit poškození vnitřních orgánů.

Smog a ozón mohou i při nízkých koncentracích
způsobit podráždění dýchacího ústrojí a vyvolat
astmatické záchvaty. Tyto znečišťující látky sice
vznikají převážně venku, ale pronikají do budov
přes dveře, okna a ventilační systémy.

Čisticí prostředky, spreje a rozpouštědla mohou
dráždit sliznice a zhoršovat alergie, např. astma a
sennou rýmu.

Barvy, laky a lepidla mohou obsahovat velké
množství škodlivých látek. Vdechování výparů
může vést k bolestem hlavy, nevolnosti  a aler-
gickým reakcím. Dlouhodobá expozice může vést
k chronickým chorobám.

   Systémy IQAir se vyznačují těmi nejspolehlivějšími a nejefektivnějšími technologiemi čištění vzduchu od znečišťujících látek v interiéru.

Znečištěné ovzduší může mít na naše zdraví krátkodobý i dlouhodobý
dopad v mnoha ohledech. Znečištěné ovzduší působí na různé skupiny
lidí odlišně. Někteří jedinci jsou vůči znečišťujícím látkám mnohem
citlivější než ostatní. Znečištěné ovzduší má větší negativní dopad na
malé děti, starší osoby a osoby se zdravotními problémy, jako je astma, 

Znečištění ovzduší a jeho účinky
srdeční a plicní onemocnění. Do jaké míry mají vzduchem šířené
nečistoty negativní vliv na určitého jedince, závisí na celkové době jeho
vystavení účinkům částic a chemických látek, tj. na době expozice a na
koncentraci znečišťujících látek.



Čistý vzduch pro optimální kvalitu života
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H nedoporučuje se HH uspokojivé HHH dobré HHHH velmi dobré HHHHH vynikající

IQAir – Ideální řešení pro vaše 

individuální požadavky
V následující tabulce je znázorněno, který model IQAir je vhodný pro konkrétní vzduchem šířené znečišťující látky. Čím je modrý proužek
tmavší, tím vyšší je účinnost filtrace systému IQAir pro příslušnou znečišťující látku. 

HealthPro® 100
Specialista na alergie

HealthPro® 150
Kompaktní víceúčelová čistička
vzduchu

HealthPro® 250
Výkonná víceúčelová čistička
vzduchu

GC MultiGas™

Specialista na plyny a pachy

Alergeny (pyl, zvířecí lupy,
prach, roztoči, spóry plísní) HHHHH HHHHH HHHHH HHHH

Jemný prach a pevné 
částice (PM10, PM 2.5) HHHHH HHHHH HHHHH HHHH

Chemikálie a pachy H HHH HHHH HHHHH

Bakterie a viry HHHHH HHHHH HHHHH HHHH

Tabákový kouř HH HHH HHHH HHHHH
zachycuje částice a 
chemikálie vázané v čás-
ticích, nikoliv však plyny ob-
sažené v tabákovém kouři)
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HealthPro 250

Certificate of Performance
IQAir Model:

Serial No.:

Shell No.:

I. Air Delivery Rate

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

Published Air Delivery Actual Air Delivery

Test Voltage/Frequency:

m3/h = cubic meters per hour

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

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

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

Signed: _________________

Testing & QC Dept.

Testing carried out by:

1BCEA0000/0807/105.60.10.00

® ®

Uživatelsky přívětivý rolovací LCD displej umož-
ňuje snadný přístup k jedinečným možnostem pro-
gramování a nabídky.

Inteligentní funkce sledování životnosti filtru –

vypočítává okamžik nutnosti výměny filtrů s při-
hlédnutím ke skutečnému používání, rychlosti ven-
tilátoru a naprogramovaným úrovním
znečišťujících látek.

Pokročilé programování časovače – umožňuje
automatické spínání systému ve specifikovaných
časech, dnech nebo při daných otáčkách ventilá-
toru.

6 nastavení rychlostí/otáček ventilátoru umož-
ňuje výběr nejvhodnějšího poměru
výkonnost/hluk.

3 LED diody životnosti filtru poskytují vizuální sig-
nál v okamžiku nutnosti výměny filtru.

Vysoce výkonný pohon ventilátoru se vy-
značuje výkonným volným průtokem
1200 m3/h, je schválen pro nepřetržité pou-
žití a individuálně vyvážen pro hladký a
tichý chod.

Vysoce tichý design – V provedení Fan-in-
centre™ společnosti IQAir je pohon ventilá-
toru umístěn mezi zvukově izolační filtry.
Kryt s dvojitou stěnou efektivně snižuje pře-
nos zvuku. Gumové závěsné podložky syste-
maticky brání přenosu vibrací pohonu do
krytu čističky vzduchu. Výsledkem tohoto
provedení je čistička vzduchu, která je dosta-
tečně tichá pro provoz v ložnici. 

Dokonalé odstranění plynů a pachů – IQAir
HealthPro 250 se vyznačuje filtrem V5-Cell –
nejvyspělejším filtrem na plyny a pachy, který je
dostupný u čističek vzduchu pro obytné pro-
story. Granulární médium je složeno z unikátní
směsi aktivního uhlí a impregnovaného oxidu
hlinitého k odstranění širokého spektra 
plynů a nepříjemných pachů.

Unikátní technologie filtrů HyperHEPA 

společnosti IQAir byla testována a certifiko-
vána k filtraci velmi jemných částic znečišťují-
cích látek až do velikosti 0,003 mikrometrů 
s garantovanou minimální účinností více než
99,5 %. Tyto částice jsou 100krát menší než
částice, které jsou schopny přefiltrovat běžné
čističky vzduchu, a 10krát menší než viry.

Dálkové ovládání – Elegantní ultratenké
dálkové ovládání umožňuje pohodlné ovlá-
dání z několikametrové vzdálenosti.

Kolečka pro přemísťování se dodávají
jako standard s každým systémem IQAir do
obytného prostoru. Tím je umožněno
snadné přemisťování systému z místnosti
do místnosti.

Filtry s dlouhou životností šetří náklady –

Použití velkoplošného filtračního média o vy-
soké kapacitě znamená delší životnost filtrů.

Nízká spotřeba energie – vynikající energe-
tická účinnost při všech otáčkách ventilátoru
se promítá do přímých úspor nákladů.

Patentované modulární provedení krytu

umožňuje rychlou a pohodlnou výměnu filtru
bez pomoci nářadí. Nezávislé filtrační stupně
umožňují výměnu každého filtru jednotlivě, a
není tedy nutné vyměňovat celé filtrační bloky.
Díky tomu je maximalizován výnos a minimali-
zovány náklady na výměnu. 

Individuální certifikace – IQAir
uplatňuje ty nejvyšší standardy ří-
zení kvality tím, že individuálně tes-
tuje a certifikuje každou čističku
vzduchu z hlediska účinnosti filt-
race a dodávky vzduchu. Výsledky
se zapisují do ručně podepsaného
Certifikátu o výkonu dodaného 
s každým modelem IQAir.

IQAir HealthPro 250 – Vlastnosti

Testováno a certifikováno – Filtr HyperHEPA spo-
lečnosti IQAir je prvním vzduchovým filtrem do

obytných prostorů na světě, který je testován a
certifikován v souladu s evropskou normou

EN 1822, nejpřísnějším standardem pro
testování vzduchových filtrů v daném
oboru. Je tak zaručen nekompromisní
výkon i v těch nejnáročnějších aplikacích.

100% bez ozónu – systémy IQAir jsou certi-
fikovány na naprosto nulovou tvorbu ozónu.



Čistý vzduch pro blaho a rovnováhu



Removal efficiency
for gases & odours

Removal efficiency
for particles

Ocenění „Best Buy“ Award 2011 (Nejlepší koupě) časopisu Consumers Digest (HealthPro 250). Systém IQAir HealthPro 250
znovu získal titul „Best Buy“ (Nejlepší koupě) v kategorii špičkových domácích čističek vzduchu.

Ocenění „Best Air Purifier Overall“ Award 2011 webu Consumer Search (HealthPro 250). Čistička vzduchu HealthPro 250
získala titul „Best Air Purifier Overall“ (Nejlepší čistička vzduchu celkově) udělený webem Consumer Search, který ocenění založil
na schopnosti systému zajistit vysoce výkonnou filtraci vzduchu pro velké místnosti, vynikající vůni vzduchu a odstranění chemick-
ých látek a účinné odstranění alergenů. Systém IQAir byl také hodnocen jako nejlepší volba, protože, na rozdíl od mnoha jiných
čističek vzduchu, neprodukuje ozón.

Ocenění Parent Tested, Parent Approved (PTPA = Testováno a schváleno rodiči) „Vítěz pro rok 2010“ (HealthPro 250). Výrobek
IQAir byl oceněn jako „světově nejvyspělejší čističkou vzduchu pro interiéry“ sdružením PTPA, které koordinuje síť více než 20.000
rodičovských dobrovolníků.  PTPA testuje a hodnotí nové výrobky od více než 500 společností. Nezaujatí zkoušející z řad sdružení
PTPA hodnotí produkty založené na inovaci, kvalitě a užitné hodnotě. 

Ocenění „Best Buy“ Award 2007 časopisu Consumers Digest (HealthPro 250). Čistička vzduchu interiérů HealthPro 250 získala
prestižní ocenění „Best Buy“ časopisu Consumers Digest – byla jmenována nejlepším výrobkem v prémiové kategorii. Tento ča-
sopis nazval čističku vzduchu HealthPro 250 „Cadillacem mezi čističkami vzduchu“ a udělil ji svá nejvyšší doporučení pro „rodiny s
výraznými alergickými potížemi.“

Ocenění “Best Buy” Award 2005 časopisu Consumer Guide (Allergen 100*).  Tým odborníků časopisu Consumer Guide kaž-
doročně vyhodnocuje tisíce přípravků na základě mnoha různých kritérií. Výrobek IQAir Allergen 100 získal celkovou známku
„Vynikající“ a byl korunován prestižním oceněním „Best Buy“ (Nejlepší koupě) označujícím nejlepší možnou dostupnou hodnotu
za rozumnou cenu. (* = HealthPro 100)

Ocenění „Best Buy“ Award 2005 časopisu Reviewboard (HealthPro 250). „Zde v časopisu Reviewboard jsme získali prvenství.“ Za
dobu 8 let, po kterou to děláme, žádný výrobek v žádné kategorii nikdy nezískal ocenění dle volby vydavatele (Editor’s Choice Award) dva
roky v řadě. Nikdy. Systém IQAir HealthPro 250 dosáhl něčeho, co některé společnosti považovaly za nemožné; vyhrál dvakrát za sebou.“
„…jedná se o první výrobek, který se kdy kvalifikoval pro naše ocenění Reviewboard.com „Best Buy“ Award.“

Ocenění „Editor’s Choice“ Award 2005 časopisu Reviewboard (HealthPro 250). „Takže již druhý rok v řadě budu muset udělit
ocenění 2005 Editor’s Choice Award za nejlepší zařízení pro filtraci vzduchu systému HealthPro 250 od společnosti IQAir. To je opravdu
úžasné.“

Ocenění „Best Buy“ Award 2004 časopisu Consumers Digest (HealthPro 250). Časopis považuje IQAir® HealthPro 250 za „ideální
pro osoby trpící alergiemi“ a chválil jeho schopnost čistit vzduch ve velkých prostorách.

Ocenění „Editor’s Choice“ Award 2004 časopisu Reviewboard (HealthPro 250 a GC MultiGas). „Takže pokud hledáte nejlepší sys-
témy filtrace vzduchu pro svou domácnost, pak lidé z IQAir budou mít to, co hledáte.“  „Obě tyto jednotky jsou špičkové třídy, do vašeho
obývacího prostoru filtrují a vhánějí více vzduchu než jakýkoli jiný stroj, jaký jsme kdy testovali za osm let, co tady v časopisu Reviewboard
podnikáme.“ 

Vítěz testu Stiftung Warentest v Testu 9/98 (HealthPro 250). V nezávislém testu prováděném německou nadací pro spotřebi-
telské testy se výrobek HealthPro 250 společnosti IQAir® stal jediným zařízením z deseti mezinárodních čističek vzduchu, které
získalo nejlepší známku „velmi dobrá“ za jeho účinnost odstraňování částic z ovzduší. 

„Model IQAir HealthPro 250 byl hodnocen „velmi dobrý“ v odstraňování částic … Nutno zdůraznit, že za 15 minut  již bylo odstraněno
kolem 85% všech znečisťujících částic, a to dokonce o velikosti 0,5 až 1,5 mikrometrů. Model [Nejlepší z ostatních značek] ve srovnatel-
ných podmínkách odstranil pouze o polovinu méně částic. [Jedna z čističek vzduchu] nese schvalovací pečeť „Vhodné pro alergiky.“
Nicméně, jak odhalila zkouška,… náš model IQAir HealthPro 250 byl ještě lepší. “

„Naše rada: Nejlepšího účinku odstraňování vzduchem nesených částic bylo dosaženo pomocí systému IQAir HealthPro 250…“

Časopis Newsweek píše o IQAir: „Testovali jsme to [HealthPro 250] v suterénu, kde sedal prach až 20 let, a po dvou dnech byl pryč 
i zatuchlý pach.“  Časopis pochválil IQAir® jako systém „navržený pro větší plochy, například pro celé jedno patro domu.“ 

Časopis Cigar Aficionad o IQAir píše: „Testovali jsme [GC Multigas] mimo laboratoř, avšak v nadprůměrně zakouřeném prostředí 
v kancelářích Cigar Aficionado, a zjistili jsme, že v náročných podmínkách fungoval opravdu obdivuhodně. Jednotka rychle odstranila
kouř z malé kanceláře a brzy poté byly jakékoliv stopy po doutníku nepozorovatelné.“ 

Časopis Wired píše o IQAir: „Tento švýcarský model váš dům přemění v čisté prostředí. [The HealthPro 250] vyprodukoval vzduch, který
neobsahoval žádné částice větší než 0,3 mikrometrů. To je dost dobré k použití v nemocnicích v Hong Kongu při propuknutí SARS.“

Televizní program Extreme Makeover 2004 – 2012: Po dobu 6 let byl IQAir v televizní show kanálu ABC nazvané „Extreme
Makeover: Home Edition“ (Extrémní rekonstrukce) vybírán jako výrobek schopný „vytvářet ty nejčistší domy Ameriky“. Spolupráce
začala v roce 2004, kdy byla společnost IQAir požádána o instalaci „extrémního“ systému čištění vzduchu v domě malé holčičky s
oslabeným imunitním systémem v důsledku transplantace srdce. Od té doby byla společnost IQAir přizvána do 12 hlavních 
epizod vždy, když rozhodující roli hrálo nejčistší a nejzdravější ovzduší ve vnitřních prostorách.

Partnerství s Americkou plicní asociací (American Lung Association) 2004 – 2014: Již 10 let je společnost IQAir výhradním
vzdělávacím partnerem Americké plicní asociace (American Lung Association) v oblasti průmyslových čističek vzduchu. V tomto
partnerství se snoubí 100leté odhodlání Asociace propagovat plicní zdraví s 50letým odhodláním společnosti IQAir k dokonalosti
čištění vzduchu a zvýšení povědomí o otázkách kvality ovzduší v interiérech.

Ocenění a hodnocení
Společnost IQAir obdržela více ocenění a hodnocení špičkových výrobků než jakékoli jiné značky čističek vzduchu, včetně například:



Čistý vzduch pro celou rodinu



HealthPro® 100 HealthPro® 150

HealthPro® 250 GC MultiGas™

Viry Bakterie Tabákový kouř Alergeny koček Spóry plísní Pyl
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0,01 - 0,02 mikrometrů*

*Velikost částic, účinnost byla 
  stanovena pro

0,1 - 0,3 mikrometrů* 0,05 - 0,5 mikrometrů* 0,03 - 3,0 mikrometrů* 3,0 - 5,0 mikrometrů* > 5 mikrometrů*

Syntetický HEPA Elektronický s ventilátorem Elektronický s bez ventilátoru

®

Celková účinnost systému: 
≥ 99,97 % pro částice ≥ 0,3 mikrometrů
≥ 99,5 % pro částice ≥ 0,003 mikrometrů

Filtr HyperHEPA®: Filtr HEPA do
nemocničního prostředí (třída H12/13) k
zachycení jemných částic, alergenů,
bakterií, virů a spór plísní. 
Plocha povrchu: 5 m2

Filtr V5-Cell™ MG: Širokospektrální
směs granulárních médií MultiGas™ k
zachycení široké škály chemických
polutantů a pachů. Obsah 2.5 kg

Filtr PreMax™: Vysokokapacitní 
předfiltr (třída F8) k zachycení hrubých a
jemných prachových částic. 
Plocha povrchu: 2.8 m2

Celková účinnost systému:
≥ 99,97 % pro částice ≥ 0,3 mikrometrů
≥ 99,5 % pro částice ≥ 0,003 mikrometrů

Filtr HyperHEPA® : Filtr HEPA do
nemocničního prostředí (třída H12/13) k
zachycení jemných částic, alergenů,
bakterií, virů a spór plísní. 
Plocha povrchu: 5 m2

Filtr PreMax™: Vysokokapacitní předfiltr
(třída F8) k zachycení hrubých a jemných
prachových částic.  
Plocha povrchu: 2.8 m2

Celková účinnost systému: 
≥ 99,97 % pro částice ≥ 0,3 mikrometrů
≥ 99,5 % pro částice ≥ 0,003 mikrometrů

Filtr HyperHEPA®: Filtr HEPA do
nemocničního prostředí (třída H12/13) k
zachycení jemných částic, alergenů, bakterií,
virů a spór plísní. 
Plocha povrchu: 5 m2

Filtr PreMax™ MG: Kombinovaný předfiltr a
filtr na plyny. Předfiltr (třída F8) k
zachycení hrubých a jemných prachových
částic. Plocha povrchu: 1,9 m2.
Širokospektrální směs granulárních
médií MultiGas™ k zachycení široké škály
chemických polutantů a pachů. Obsah 1 kg

Celková účinnost systému: 
≥ 99% pro částice ≥ 0,3 mikrometrů
≥ 95% pro částice ≥ 0,003 mikrometrů

Zařazené filtrační vložky GC: 4
elektrostaticky nabité tkaninové filtry k
odstranění jemného prachu. 
Plocha povrchu: 0,5 m2

  
Kazetový filtr GC MultiGas™:
4 kazety s širokospektrální směsí médií
(aktivní uhlí a impregnovaný oxid hlinitý)
pro filtraci široké škály chemických látek a
pachů. 
Obsah 5.4 kg

Předfiltr GC HEPA: Vysoce účinný HEPA filtr
(třída H11) k zachycení hrubých, jemných a
ultrajemných prachových částic, alergenů a
mikroorganismů. 
Plocha povrchu: 3.0 m2

Technology HyperHEPA společnosti IQAir
Akreditovaná zkušební laboratoř Interbasic Resources, Inc. zakoupila na trhu řadu čističek vzduchu do interiéru a testovala je z hlediska filtrační účinnosti. 
Zachytit přes 99 % prakticky všech typů částic znečišťujících látek dokázal pouze filtr IQAir HealthPro 250.  Vzhledem k tomu, že modely IQAir HealthPro 100
a HealthPro 150 se vyznačují totožnými filtry částic jako model HealthPro 250, lze u těchto modelů také očekávat stejné výsledky. Níže uvedené grafy 
vycházejí z nezávislých laboratorních zkoušek, při nichž byla stanovena účinnost odstranění filtru HyperHEPA pro různá rozmezí velikosti částic.

Pokročilá vícestupňová filtrace
Každý model IQAir se vyznačuje patentovaným modulárním krytem, který umožňuje vybavit tento systém těmi nejúčinnějšími filtračními
technologiemi pro specifické požadavky na kvalitu vzduchu. Společnost IQAir vybírá pouze ta nejúčinnější a nejspolehlivější filtrační média, aby 
zaručila efektivní a spolehlivý dlouhodobý výkon i v těch nejnáročnějších a nejkritičtějších aplikacích.



TECHNICKÉ INFORMACE NE
Model HealthPro 100 HealthPro 150 HealthPro 250 GC MultiGas

Průtok vzduchu podle rychlosti ventilátoru v m3/h 50  100  170  240  330  470 50  80  140  200  260  350 50  100  170  240  310  440 50  90  150  220  280  400

Hmotnost vč. filtrů (přibl.) 12 kg 13 kg 16 kg 20 kg

Požadavky na napájení / spotřeba 220 – 240 V, 50/60 Hz  /  Pohotovostní: <1 Watt, otáčky 1: 20, 2: 36, 3: 54, 4: 74, 5: 105, 6: 135 Watt

Akustický tlak/výkon podle rychlosti ventilátoru LP = rychlost 1: 22, 2: 33, 3: 41, 4: 47, 5: 52, 6: 57  dB(A) LW = rychlost 1: 32, 2: 43, 3: 51, 4: 57, 5: 62, 6: 67 dB(A) (tolerance : ± 3 dB(A))

Rozměry  (v x š x h) 61 x 38 x 41 cm 71 x 38 x 41 cm

Pohon ventilátoru odstředivý, se zakřivením vzad, s tepelnou ochranou, schváleno k nepřetržitému použití

Ovládací panel dotykový panel se 4 tlačítky a 2 řádkovým LCD displejem pro 16 znaků

Přívod vzduchu dvojité oblouky u základny jednotky

Výstup vzduchu 320° difuzér EvenFlow™

Barva hlavního krytu / zajišťovacích ramen světle šedá / bílá světle šedá / světle modrá

Materiál krytu plast ABS stabilizovaný proti vlivu UV záření, neuvolňující plyny a odolný proti nárazu

Účinnost
Celková účinnost systému (certifikace) ≥ 99,97 % pro částice ≥ 0,3 mikrometrů (μm) ≥ 99% při ≥ 0,3 μm

Dodávka vzduchu (certifikace) ano

Těsnost testována ano

Uspořádání filtru

Předfiltr

Filtr PreMax™ F8 (S)

Médium: netkaná textilie
vyráběná naplavovanou tech-
nologií (wet-laid) ze skleněného
mikrovlákna, miniskládaná

Účinnost: ≥ 55 % při 0,3 μm
(třída F8)

Plocha povrchu: 2.8 m2

Filtr PreMax™ MG F8MG (S)

Médium: netkaná textilie
vyráběná naplavovanou tech-
nologií (wet-laid) ze
skleněného mikrovlákna,
miniskládaná 

Účinnost: ≥ 55 % při 0,3 μm
(třída F8)

Plocha povrchu: 1.9 m2

Média: MultiGas™ granulární
aktivní uhlí a oxid hlinitý im-
pregnovaný KMnO4 (1 kg)

Filtr PreMax™ F8 (S)

Médium: netkaná textilie
vyráběná naplavovanou tech-
nologií (wet-laid) ze
skleněného mikrovlákna,
miniskládaná

Účinnost: ≥ 55 % při 0,3 μm

Plocha povrchu: 2.8 m2

Předfiltr GC HEPA H11 (S)

Médium: Filtr HEPA, netkaná
textilie wet-laid ze
skleněného mikrovlákna,
miniskládaná
Účinnost 99 % při 0,3 μm
(třída H11)

Plocha povrchu: 3.0 m2

Filtr na plyny a pachy

Filtr V5-Cell™ MG

Médium: MultiGas™ gran-
ulární aktivní uhlí a oxid hlin-
itý impregnovaný KMnO4
(2,5 kg)

Sada filtračních kazet 
GC MultiGas™

Médium: MultiGas™ gran-
ulární aktivní uhlí a oxid hlin-
itý impregnovaný KMnO4
(5,4 kg)

HEPA filtr / zařazený filtr (GC MultiGas)

Filtr HyperHEPA® H12/13 (L)

Médium: filtr HyperHEPA® z netkané textilie ze skleněného mikrovlákna pro nemocniční
prostředí 

Účinnost: ≥ 99,97 % při ≥ 0,3 μm (třída H12/13)

Plocha povrchu: 5 m2

Zařazené filtrační vložky GC

Médium: elektrostaticky
nabitá vlákna

Plocha povrchu: 0,5 m2

Vlastnosti

Několik jazyků displeje angličtina, francouzština, němčina, italština (volitelné uživatelem)

Vhodné do místností do 90 m2 65 m2 85 m2 75 m2

Nastavení rychlostí ventilátoru 6

Inteligentní funkce sledování životnosti filtru Sleduje životnost jednotlivých filtrů

Filter life status LEDs 2 3

Moderní časovač Umožňuje programování provozních hodin a týdnů

Pokročilý výběr rychlostí ventilátoru Umožňuje programování různých otáček ventilátoru pro 2 různá časová období (např. otáčky pro den/noc)

Nastavitelné indexy zatížení filtru 2 (hrubý prach, jemný prach) 3 (hrubý prach, chemikálie, jemný prach)

Dodávané příslušenství Dálkové ovládání (včetně baterií), sada koleček (GC MultiGas™: luxusní kolečka), napájecí kabel, Certifikát o výkonu

Schválení a certifikace elektrické bezpečnosti IEC/IECEE (schéma CB), CE, SEV, KTL, EAC

Více informací vám sdělí váš autorizovaný prodejce IQAir® nebo navštivte stránky www.geton.cz

© 2008 – 2016 IQAir® Group. Všechna práva vyhrazena. IQAir®, HealthPro® a HyperHEPA® jsou zapsané ochranné známky skupiny IQAir® Group. V5-Cell™, PreMax™ a EvenFlow™ jsou ochranné známky skupiny IQAir® Group.
Systémy a filtry IQAir® jsou chráněny americkými patenty 6 001 145 a 6 159 260. Evropské a asijské patenty jsou v řízení. Společnost IQAir® si vyhrazuje právo kdykoli změnit specifikace obsažené v tomto dokumentu bez
předchozího upozornění.




