
Allergens (pollen, dander,
dust, mite, fungal spores) HHHHH HHHHH HHHHH HHHH

Fine Dust and Particulate
Matter (PM10, PM2.5)

HHHHH HHHHH HHHHH HHHH

Chemicals and Odours H HHH HHHH HHHHH

Bacteria and Viruses HHHHH HHHHH HHHHH HHHH

Tobacco Smoke HH HHH HHHH HHHHH
captures particles and 
particle-bound chemicals,
but not gases contained 
in tobacco smoke)

H not recommended HH satisfactory HHH good HHHH very good HHHHH excellent
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�Deposits in the smaller branches and the gas exchange regions of the lungs

�Deposits in upper airway passages (nose and throat) �Inhalable

�Deposits in windpipe and larger branches of the lungs

Biological air pollutants Particulate air pollutants Gaseous air pollutants

Gas Molecules

™

IQAir – The Ideal Solution for Your 
Individual Requirements
The following table shows which IQAir model is suitable for specific airborne pollutants. The darker the blue stripe, the better the
filtration efficiency of the IQAir system for the respective pollutant. 

HealthPro® 100
The Allergy Specialist

HealthPro® 150
The Compact Allrounder

HealthPro® 250
The Powerful Allrounder

GC MultiGas™

The Gas & Odour Specialist

® IQAir®  הפתרון האידיאלי לצרכים האישיים שלך -

הטבלה הבאה מציגה איזה דגם של IQAir מתאים לסוג מזהמים של חלקיקים נישאי אוויר. ככל שהפס הכחול כהה 
יותר, כך יעילות סינון האוויר של מערכת ה-IQAir גבוהה יותר עבור המזהם הספציפי 

גודל חלקיקים במיקרון מזהמי אוויר ביולוגיים מזהמים נישאי אוויר חלקיקיםמזהמים נישאי אוויר גזים

מולקולות גז

וירוסים

עשן שמן

אפר מרחף

עשן טבק

חלקיקים זעירים

חלקיקים נישאי אוויר קטנים מ-10 מיקרון

חלקיקים נישאי אוויר קטנים מ-2.5 מיקרון

אבק שוקע

אבק כבד

פחם שחור

ערפיח

אבק טומר

אלרגנים חיות מחמד

בקטריה

אבקה

נבגים פטריתיים

אבק קרדית הבית

שוקעים במעברי אוויר עליונים )אף וגרון( נשאפים

שוקעים בקנה הנשימה והסתעפויות גדולות של הריאות

  שוקעים בהסתעפיות קטנות ואיזור חילופי הגז בריאות

לא מומלץ מספק טוב טוב מאוד מצויין

עשן טבק )סיגריות(

בקטריה ווירוסים

כימיקלים וריחות

אבק דק וחלקיקים נישאי אוויר 
קטנים מ-10 מיקרון ומ- 2.5 מיקרון

לוכד חלקיקים וכימיקלים 
הקשורים לחלקיקים אבל 

לא גזים בעשן טבק

אלרגנים )אבקה, קשקשים, אבק, 
קרדית, נבגים פטריתיים(


