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IQAir HealthPro® 100 

Használati útmutató 

 

Fontos biztonsági utasítások 

Gratulálunk az IQAir® nagy teljesítményű légtisztító rendszer megvásárlásához! 

Kérjük, körültekintően tanulmányozza ezt a használati útmutatót, hogy megismerje a készülék 

különleges tulajdonságait és funkcióit, és kérjük, tegye el ezt az útmutatót biztonságos helyre, őrizze 

meg. 

A készülék használata előtt olvassa el az alábbi utasításokat: 

• Ne használja ezt a készüléket egyedüli védelemként a káros szennyeződések ellen. 

• Ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba. 

• Mindig áramtalanítsa a légtisztítót a hálózati kábel kihúzásával tisztítása, illetve alkatrészek 

behelyezése és eltávolítása előtt. 

• Ne használja a készüléket, ha sérült a vezetéke vagy a csatlakozója, ha a motor ventilátora nem 

forog, ha nem működik megfelelően a gép, ha leesett, megsérült vagy vízbe merült. 

• Ha a készülék hálózati kábele megsérülne, akkor kicserélhető egy hasonló kábelre, pl. melyeket 

számítógépekhez és más, hasonló eszközökhöz használunk. 

• Ezt a készüléket csak rendeltetésszerűen, nem ipari környezetben történő légtisztításra használja. 

• Ne működtesse olyan helyeken, ahol a por nagyon magas koncentrációban van, hogy elkerülje az 

esetleges porrobbanást. 

• Ne használja a készüléket robbanásveszélyes területeken. 

• Csak az IQAir® által ajánlott szűrőket és kiegészítőket használja. 

• Ne használja szabadtérben. 

• Ne torlaszolja el a készülék szűrőjének levegőt beszívó és kifújó nyílásait. 

• Ne tegye a készüléket puha felületre, például ágyra vagy más puha bútorra. 

• A készüléket csak álló helyzetben használja. 

• Ne helyezze közvetlenül párásító mellé. 

• Tartsa távol a tápkábelt hőtől. 

• Őrizze meg ezt a leírást. 

Biztonságuk érdekében gyermekek és fogyatékossággal élő személyek csak felügyelettel 

használhatják a készüléket a megfelelő utasítások betartásával. 

Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. 
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1. fejezet - Légtisztító rendszerek és beltéri levegőminőség 

1.1 A beltéri levegő minőségének javítása 
A levegőtisztítás fontos szerepet játszhat a beltéri levegő minőségének javításában. Meg kell azonban 

jegyezni, hogy a levegőtisztítást a szennyező források ellenőrzésével és szellőztetéssel együttesen kell 

használni, ahol csak lehetséges. 

Stratégia a beltéri levegő minőségének javítására: 

A beltéri levegőminőséggel kapcsolatos problémák megoldása érdekében tartsa szem előtt az alábbi 

háromlépcsős stratégiát: 

1. Szüntesse meg, csökkentse a szennyezés forrását. A légszennyező forrás ellenőrzése messze a 

leghatékonyabb módszer a beltéri levegő minőségének javítására, mivel célja a légszennyezés 

kezelése a kiindulási ponton. 

2. Gondoskodjon arról, hogy elegendő mennyiségű friss levegő kerüljön kintről a helyiségbe. A 

légtisztítók nem helyettesítik a megfelelő szellőztetést. Nem képesek a légzés és az égési folyamatok 

okozta szén-dioxid (CO2) képződését visszafordítani. 

3. Győződjön meg arról, hogy az IQAir® rendszer a helyiség méretének megfelelő mennyiségű levegőt 

képes megtisztítani. A rendszer által tisztított tényleges, óránkénti levegőmennyiségnek legalább a 

kétszeresének kell lennie a helyiség levegőmennyiségéhez képest. Ha a szennyezőanyagok nagy 

mennyiségben jutnak be a helyiségbe vagy a beltéri levegő minőségére vonatkozó követelmények 

szigorúak, akkor a rendszer által óránként bejuttatott levegő a többszöröse kell hogy legyen a 

helyiség légtérfogatához képest. Ennek a megfelelő szintű levegőforgalomnak az eléréséhez szükség 

lehet egynél több készülék alkalmazására. 

Légtisztítási eredmények:  

Bár a légtisztítókat úgy reklámozzák és értékesítik, hogy megfeleljenek különböző beltéri 

környezetekben, és hogy javítsanak bizonyos levegőminőségi problémákat, azonban a gyártó és a 

forgalmazók nem tudják biztosítani, hogy a felhasználó által elért konkrét légtisztítási eredmények 

milyenek lesznek. Az IQAir® rendszerrel (mint bármely légtisztítóval) beltéri környezetben 

megvalósítható levegőminőség-javulás jelentős mértékben függ számos olyan tényezőtől, amelyek 

nem állnak a gyártó vagy a disztribútorok ellenőrzése alatt. Fontos tényezők, amelyek 

befolyásolhatják a levegőminőség javítását légtisztítóval beltéri környezetben: 

• a jelenlévő légszennyező anyagok típusa  

• a szennyezőanyag-forrás(ok) intenzitása  

• a szennyezőanyag koncentrációja  

• a beltéri környezet mérete (helyiség, szoba mérete)  

• az egység működési sebessége  

• a beltéri környezetbe helyezett légtisztítók száma  

• a légszűrő szűrőinek telítettségi állapota 

 

Forduljon szakemberhez a hatékony és átfogó beltéri levegőminőségi stratégia meghatározásához. 



6 
                       Technoliving Kft.  (1143 Budapest, Hungária köz 5.; 26534910-2-42) 

2. fejezet - Üzembe helyezés 

2.1 Kicsomagolás 
Az IQAir rendszer kicsomagolásához nyissa ki a doboz tetejét, és vegye le a négyzet alakú habszivacs 

betétet, mely tartalmazza az összes kiegészítőt és termékleírást. Fektesse a dobozt az oldalára, tartsa 

a készüléket a fogantyúnál, és húzza ki a dobozból. Távolítsa el a műanyag zacskót és a habszalagot. 

Őrizze meg a csomagolást a jövőbeni szállítás és karbantartás miatt. 

• IQAir® légtisztító készülék 

• Tápkábel (dugasz típusa változhat) 

• Távirányító elemmel 

• Görgőszett 

• Használati utasítás 

• Teljesítmény tanúsítvány 

• Jótállási kártya és műszaki adatok 

 

2.2 A légtisztító felszerelése görgőkkel 
A mellékelt görgők csatlakoztatása a géphez opcionális. Megkönnyítik a légtisztító mozgatását a 

helyiségek között. Figyelem! Kérjük vigyázzon, óvatosan gördítse át a készüléket a küszöbökön és más 

akadályokon, nehogy eltörjenek a görgők. 

A görgőszett a következőkből áll:  

1. szerelősín (x 2)  2. görgők (x 4) 

Felszerelésükhöz kövesse az alábbi utasításokat: 

1. Fordítsa fejjel lefelé a készüléket egy tiszta és puha felületre. 

2. Helyezze a szerelősínt a tisztító aljára úgy, hogy a lyukak illeszkedjenek az aljzaton lévő fekete 

csatlakozó csapokkal. A sín félhold alakú bevágásainak a készülék közepe felé kell nézniük. 

3. Nyomja rá a szerelősínt, amíg az a helyére nem pattan. Ismételje meg ezt a második sínnel is. 

4. Helyezze a görgőt a görgőcsapra. 

5. Nyomja rá a görgőt, amíg a az a helyére nem pattan. Ismételje meg a 4. és az 5. lépést a 

fennmaradó görgőkkel. 

6. Mielőtt a légtisztítót álló helyzetbe fordítaná fel, ellenőrizze, hogy minden görgő megfelelően 

illeszkedik. 

2.3 A megfelelő hely kiválasztása 
Az IQAir rendszer számára megfelelő hely kiválasztásakor vegye figyelembe a következő 

szempontokat:  

• A rendszer számára legmegfelelőbb hely kiválasztása attól függ, hogy hova kívánja összpontosítani 

a készülék légtisztító hatását. Két fő szempont: az adott szobában töltött idő és a fő légszennyező 

források elhelyezkedése. Általános szabály, hogy minél közelebb van a rendszer a légszennyezéshez, 

annál jobb a légtisztító hatás a szobában. A szomszédos helyiségekben is fogja a készülék tisztítani a 

levegőt, mégis a leghatékonyabban abban a helyiségben tisztítja majd a levegőt, ahol a rendszer 

található. Hogy a szomszédos helyiségekben is hatékony legyen légtisztítás, hagyja nyitva az ajtókat.  
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• A legjobb teljesítmény elérése érdekében a rendszert minimum 30 cm távolságra kell elhelyezni a 

legközelebbi függőleges felülettől, mint például a fal vagy a szekrény. Minél jobban a helyiség 

közepére helyezzük el a rendszert, annál jobb a teljesítmény.  

• Helyezze a rendszert egy konnektor közelébe, és ellenőrizze, hogy a tápkábel úgy van-e elhelyezve, 

hogy ne jelentsen akadályt, amelyen áteshetünk.  

• A készülék úgy legyen elhelyezve, hogy a vezérlő panel könnyen hozzáférhető legyen. 

2.4 Csatlakoztatása a hálózati áramhoz 
1. Csatlakoztassa a tápkábel csatlakozóját a rendszer hátulján lévő süllyesztett bemeneti 

csatlakozóaljzatba.  

2. Csatlakoztassa a tápkábel másik végét egy konnektorba vagy elosztóba. Fontos! Az áramellátás 

teljes lekapcsolásának egyetlen módja a kábel kihúzása a konnektorból. 

Ne használja az IQAir rendszert, ha a tápkábel sérült. A kábelt helyettesítheti egy jóváhagyott, 

kétpólusú csatlakozóval – melyeket pl. számítógépekhez és más, hasonló eszközökhöz is használunk. 

 

3. fejezet - Az IQAir® készülék elemei 

3.1 A torony alkatrészeinek leírása 
Az IQAir rendszer moduláris torony kialakítású, amelyben az összes fontos szűrő-, és légmozgató 

elem függőlegesen helyezkedik el, egymásra épül. A levegőt a készülék alján szívja be, több szűrőn 

halad át, hogy a rendszer tetején lévő diffúzoron keresztül a megtisztított levegőt a helyiségbe 

juttassa. A tornyot két rögzítőkar tartja össze. 

• Rögzítő karok 

• Fogantyú 

• EvenFlow™ diffúzor 

• Légfújó nyílások 

• HyperHEPA® szűrő (2) 

• Ventilátor szerelvény 

• PreMax™ szűrő (1) 

• Alapzat 

• Légszívó nyílás 
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• Az íves kialakítású alapzat légszívó nyílásokkal rendelkezik két oldalon. 

• A PreMax™ szűrőelem az 1. keretből és a PreMax™ szűrőből áll, amelyet a keretben négy 

szűrőbilincs rögzít. 

• A ventilátor szerelvény két modult tartalmaz, amelyekben a centrifugális ventilátor található. 

• A HyperHEPA® szűrőmodul a 2. keretből és a HyperHEPA® szűrőből áll.  

• Az EvenFlow ™ diffúzor többirányú légkivezető nyílással rendelkezik.  

• A diffúzor fogantyúját a torony tetején az IQAir® hordozására tervezték.  

• A rögzítő karok tartják össze a torony elemeit. A reteszkarok szétnyitásával könnyen 

hozzáférhetnek minden szűrőhöz. 

 

3.2 Az eltávolítható elemek leírása 
Az IQAir rendszer moduláris torony kialakítású, amely lehetővé teszi az összes szűrő másodpercek 

alatt történő egyszerű cseréjét. Az alábbi ábra az összes kivehető elemet mutatja. A szűrőkről 

részletesebb ismertetető található a 6. fejezetben - A szűrők cseréje. 

 

• EvenFlow™ diffúzor 

• HyperHEPA® szűrő (2. keret) 

• Szűrőbilincsek 

• PreMax™ szűrő (1. keret) 

 

 

 

 

3.3 Az IQAir rendszer működése 
1. A készülék az íves kialakítású alapzat légszívó 

nyílásain keresztül két oldalról beszívja a 

helyiségben található levegőt. 

2. A levegő a PreMax™ szűrőn keresztül halad tovább, 

amely már eltávolítja a legtöbb szennyező 

részecskét, így meghosszabbítva a következő szűrő 

élettartamát. 

3. A rendszer középpontjában a szűrők között 

helyezkedik el az erős, centrifugális ventilátor, amely 

fokozza a légáramot.  

4. A levegő több négyzetméternyi szorosan illesztett 

HyperHEPA® szűrőn keresztül halad tovább, amely 

még a legapróbb részecskéit is eltávolítja a 

szennyeződésnek.  

5. Alacsony turbulenciájú, alacsony sebességű levegő 

kerül vissza a helyiségbe az EvenFlow ™ diffúzor 

segítségével. 
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4. fejezet - A vezérlőpanel használata 
Az IQAir készülék a felső rögzítőkar tetején található elektronikus vezérlőpanelen keresztül 

működtethető és vezérelhető. 

Az elektronikus vezérlőn keresztül több művelet hajtható végre: 

• A rendszer be-, és kikapcsolása  

• A ventilátor sebességének és a megfelelő levegőellátási mértéknek a szabályozása  

• A szűrők élettartamának ellenőrzése  

• Az időzítő beállítása  

• A szűrő élettartamának figyelése a szűrő cseréje után  

• A vezérlőpanel lezárása a rendszer beállításainak átírása elkerülése érdekében 

• A kívánt megjelenítési nyelv kiválasztása 

 

4.1 A vezérlőpanel elemei 
• LCD kijelző 

• Időzítő 

• Be/Kikapcsoló gomb 

• Nyíl gomb 

• Menü 

• Enter 

• PreMax élettartama 

• Ventilátor sebességét jelző 

LED 

• Hepa élettartama 

 

LCD kijelző 

A kétsoros LCD kijelző fontos információkat jelenít meg a rendszer beállításairól. Készenléti 

állapotban az első sor az aktuális dátumot és időt mutatja. Az időzítő aktiválása esetén a 

beprogramozott kezdési és leállási idő a második sorban jelenik meg. 

Ha az IQAir rendszer be van kapcsolva, az első sor megjeleníti az aktuális sebességet, a második sor 

pedig a rendszer légáramoltatásának mértékét. A Menü gomb megnyomásával tíz aktív menüfunkció 

érhető el. Ezeket a funkciókat a fejezet részletesen ismerteti. 

 

4.1.1 A kezelőpanel gombjainak leírása 
Be/Kikapcsoló gomb 

 Be- és kikapcsolja az IQAir rendszert. A rendszer kikapcsolásakor a ventilátor leáll, de a rendszer 

továbbra is csatlakozik az áramellátáshoz (készenléti üzemmód). A készenléti módban elérhető az 
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időzítő automatikus indítása. Készenléti módban a különböző menüfunkciók is elérhetőek. Tipp: A 

menüablakban a be/kikapcsoló gomb gyors kilépésre is szolgál, hogy visszatérhessen a fő kijelzőre. 

Nyíl gomb 

Ha a rendszer be vankapcsolva, akkor a nyíl gomb lehetővé teszi a ventilátor sebességének 

beállítását. Enter módban, amikor egy fekete villogó kurzort látunk (lásd „Enter gomb” lentebb), a 

nyíl gombbal módosíthatja a kiválasztott beállítást a kijelzőn. Az Enter gombbal az enter mód 

automatikusan leáll. Az LCD ezután további 15 másodpercig megjeleníti az aktuális 

menübeállításokat, majd visszatér a fő kijelző ablak megjelenítéséhez. 

 

 

Menü 

A Menü gomb hozzáférést biztosít a tizenegy menü bármelyikéhez. A Menü gomb egyszeri 

megnyomásával az első menüfunkció választható. A Menü gomb kétszeri megnyomásával 

hozzáférhet a második menü funkcióhoz, és így tovább. Ha a menüablakban 15 másodpercig egyetlen 

gombot sem nyomnak meg, akkor a kijelző visszatér a fő kijelzőre. Tipp: Ha egy menüablakban van, 

és több mint 15 másodpercig szeretne maradni az ablakban, tartsa lenyomva a nyíl gombot. 

Enter 

Ha az Enter gombot 3 másodpercig lenyomva tartjuk, módosíthatunk egy beállítást. Az enter módot 

egy villogó kurzor jelzi majd a módosítható elemnél. Az Enter gomb újbóli megnyomásával minden 

bejegyzés mentésre kerül, és a kurzort a kijelzőn a következő módosítható elemre lépteti. Amikor az 

utolsó módosítható elem választását az Enter gombbal megerősíti, az enter mód automatikusan leáll 

és az új beállítások mentésre kerülnek. 

Szűrő élettartamát jelző LED 

Amikor a rendszer be van kapcsolva, a szűrő élettartamát jelző LED-ek színei jelzik a rendszerben 

használt szűrők állapotát. Figyelem: A LED-ek pozíciói a kezelőpanelen megfelelnek a szűrők 

tényleges pozíciójával a rendszerben. 

A LED-ek a szűrő élettartamának négy lehetséges szakaszát jelzik:  

1. Zöld: A szűrő még mindig a becsült élettartama 80% -án belül van.  

2. Narancssárga: A szűrő megközelíti a becsült élettartama utolsó 20% -át.  

3. Piros: A szűrő elérte a becsült élettartama végét.  

4. Pirosan villog: A szűrő meghaladta a becsült élettartamát, és azonnal ki kell cserélni. 

Az IQAir® rendszer hatékonysága drámaian csökkenhet vagy a légáramlás csökkenése (a 

részecskeszűrők eltömődtek) vagy a szűrő hatékonyságának csökkenése miatt (a gázfázisú szűrő 

telített). 

Ventilátor sebességét jelző LED 

Ezek a LED-ek a ventilátor sebességét mutatják forgásuk frekvenciája alapján. Minél gyorsabban 

villognak, annál gyorsabb a tényleges sebessége a ventilátornak. 
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4.2 A kezelőpanel lezáró funkciója 
A panel lezárható a meglévő beállítások megváltoztatásának elkerülése érdekében. A kezelőpanel 

gombjainak lezárásához vagy feloldásához a Menü és az Enter gombokat kell egyszerre lenyomni 3 

másodpercig. Az aktivált lezáró funkciót csillag szimbólum jelzi a kezelőpanel kijelzőjén. A funkció az 

áramellátás megszakításával törlődik. 

4.3 Ventilátor sebesség és légáram 
Az IQAir rendszer hat különböző ventilátorsebességen működhet, amelyek hat különböző légáramlási 

sebességet állítanak be. Az 1. sebesség a legalacsonyabb, a 6. sebesség a legnagyobb 

ventilátorsebesség. Minél nagyobb a ventilátor sebessége, annál több levegőt szűr meg a rendszer a 

helyiségben. A nagy ventilátorsebesség beállítása további légtisztító erőt biztosít a megnövekedett 

szennyezettségi szint kezelésére. 

Annak érdekében, hogy jobban lehessen értékelni a rendszer teljesítményét különböző 

ventilátorsebességeken, a kijelző nem csak a ventilátor sebességét mutatja, hanem a légáram 

mértékét is. A kijelzőn megjelenített légáramot gyárilag előre beállították, és nem a rendszer méri. 

4.3.1 A ventilátor sebességének szabályozása 
1. Ha az IQAir rendszer ki van kapcsolva (készenléti mód), az LCD kijelző első sorában megjelenik a 

modell neve. A rendszer bekapcsolásához nyomja meg a Bekapcsoló gombot a kezelőpanel bal 

szélén. 

2. Az LCD kijelzőn ekkor megjelenik a ventilátor sebessége és az ennek megfelelő mértékű 

légáramlás. Megjegyzés: A rendszer azon a sebességen indítja a ventilátort, amelyre a legutóbbi 

használat során beállították. 

3. A ventilátor sebességének megváltoztatásához nyomja meg a Nyíl gombot. 

4.3.2 Légáramlások mértéke különféle méretű helyiségekben 
Bármely légtisztító csak akkor lehet hatékony, ha megfelelő mennyiségű levegőt szűr beltéri 

környezetben. Általános légtisztítás céljából az IQAir rendszernek óránként legalább kétszer kell 

tudnia a helyiség légtérfogatát megszűrni a beállított ventilátor sebességgel, hogy a levegőminőség 

jelentősen javuljon. Ha a szennyező forrás intenzitása magas, vagy nagyfokú tisztításra van szükség, 

akkor további levegőcserére lehet szükség. A kívánt számú levegőcsere eléréséhez egynél több 

légtisztítóra is szükség lehet. 

A beltéri levegőminőség bizonyos szintjének eléréséhez szükséges levegőcsere száma számos 

tényezőtől függ:  

• a szennyeződés intenzitása: minél nagyobb a légszennyező anyagok termelődése vagy bejutása a 

beltéri környezetbe, annál magasabbnak kell lennie a helyiség légtisztításának.  

• szűrési hatékonyság bizonyos szennyeződésekre: minél alacsonyabb egyes szennyező anyagokra a 

szűrés hatékonysága, annál több levegőcserére van szükség a káros anyagok csökkentésére.  

• a levegőminőség kívánt javulása: Minél jobban szeretnénk a levegő minőségét javítani, annál több 

levegőcserére van szükség. 
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Az IQAir rendszer által egy adott környezetben előállított ACH számát a következőképpen kell 

kiszámítani: 

az IQAir rendszer óránkénti légszállítása (m3 / h) 

________________________________________       = levegőcsere óránként (ACH) 

a helyiség légtérfogata (m3) 

 

Figyelem: A különféle ventilátorsebességek és az ehhez igazodó levegőszállítás mértékek a „Műszaki 

adatok” lapon található. 

Példa: A helyiség mérete 4 x 4 x 2,6 méter, légtérfogata 41,6m3. 240m3 / h levegőszállítási sebesség 

mellett a helyiség levegőmennyiségét az IQAir rendszer óránként 5,7-szer keringteti: 

 (240m3 / h ÷ 4 1,6 m3 = 5,77 ACH). 

4.4 A menüfunkciók használata 
Az IQAir c vezérlőpanel számos menüopciót kínál, amelyek lehetővé teszik a rendszer fejlett 

funkcióinak elérését. Összesen tíz funkció van. A funkciók készenléti vagy aktív módban is elérhetők. 

4.4.1 Menü 
A Menü gomb megnyomásával a menü funkciókat éri el az alábbi sorrendben: 

1. Szűrő élettartam figyelő: lehetővé teszi a rendszerben lévő szűrők fennmaradó élettartamának 

megtekintését. 

2. Napi időzítő: lehetővé teszi az időzítő aktiválását és a napi bekapcsolt időszak beállítását. 

3. Heti időzítő: lehetővé teszi a napi bekapcsolt időszak kikapcsolását a hét bizonyos napjain. 

4. Időzítő, ventilátor sebesség kiválasztása (ON/BE): lehetővé teszi a ventilátor sebességének 

beállítását a napi bekapcsolt időszak időtartamára. 

5. Időzítő, ventilátor sebesség kiválasztása (OFF/KI): lehetővé teszi a ventilátor sebességének 

beállítását a napi bekapcsolt időszak időtartamán kívül. 

6. Idő és nap beállítása: lehetővé teszi az aktuális idő és a nap beállítását. 

7. A szűrő élettartam vizsgálatának visszaállítása: a szűrő cseréje után lehetővé teszi a szűrő 

élettartam-számlálójának visszaállítását.  

8. Légáram-egységek: légáram mértékegységét választhatjuk ki: cfm (köbláb / perc) vagy m3 / h 

(köbméter / óra)  

9. Nyelv: kiválasztható a kijelzőn megjeleníthető nyelv 

10. Szűrőterhelési index beállítása: a légszennyezettség-index módosítható, így a rendszer kiszámítja 

a szűrő fennmaradó élettartamát, figyelembe véve a szennyezés intenzitását.  

11. Szolgáltatáshoz való hozzáférés: ez a menü csak gyárak részére érhető el 
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4.4.2 Szűrő élettartam figyelő 
Az IQAir rendszer elektronikus szűrő élettartam figyelővel van felszerelve, amely kiszámítja a 

rendszer szűrőinek fennmaradó élettartamát. Ennek köszönhetően a felhasználónak nem kell 

találgatnia, mikor kell a szűrőket kicserélnie, vagy meghatározott időközönként ki kell cserélnie (ami 

ritkán felel meg a tényleges felhasználás mennyiségének). A szűrő élettartam figyelő a szűrők 

élettartamát befolyásoló legfontosabb tényezőket figyeli. A figyelő bármikor kijelzi a szűrők 

fennmaradó élettartamát. 

1. A szűrő élettartam figyelő kijelzőjének eléréséhez nyomja meg egyszer a Menü gombot a fő 

kijelzőn. Megjelenik az 1. szűrő fennmaradó élettartama. 

2. Nyomja meg a Nyíl gombot, hogy megnézze a rendszer következő szűrőjének hátralévő 

élettartamát. 

3. A szűrők fennmaradó élettartamát üzemórákban fejezi ki a beállított aktuális sebesség és a 

beprogramozott szűrőterhelési mutatók alapján. 

Hogyan működik? 

A szűrő hátralévő élettartamának kiszámításának alapja a már eltelt üzemidő ebben az időszakban a 

beállított ventilátorsebességnél és a szűrő terhelési mutatói alapján. Ezt a bemenetet összehasonlítja 

egy belső memóriabankkal, amely információkat tartalmaz a különféle szűrők élettartamáról konkrét 

használati feltételek mellett. 

Ez alapján kiszámítja a szűrő fennmaradó élettartamát - figyelembe véve nemcsak a rendszer korábbi 

használatát, hanem a várható jövőbeli felhasználást is. A ventilátor sebességét és a szűrő terhelési 

mutatóit használja, amelyek az adott időben vannak beprogramozva. 

A ventilátor aktuális sebessége, az aktuális szűrő terhelési indexei és a szűrő élettartama közötti 

kapcsolat a következőképpen fejezhető ki:  

• Minél magasabb az aktuális ventilátorsebesség-beállítás, annál rövidebb a szűrő élettartama. 

• Minél magasabb az aktuális szűrőbetét terhelési indexének beállítása, annál rövidebb a szűrő 

fennmaradó élettartama a szűrőnek. 

4.4.3 A napi időzítő beállítása 
A napi időzítő menü lehetővé teszi a napi bekapcsolt időszak időtartamának beállítását, amelyet a 

kezdési és a befejezési idő határoz meg. A bekapcsolt időtartamra a ventilátor sebessége 

kiválasztható az időzítő BE ventilátor sebesség menüben (lásd 4.4.5). Az időzítő bekapcsolási 

időszakán kívüli idő a kikapcsolt időszak, amelyben a légszűrőt ki lehet kapcsolni, vagy amelyre más 

ventilátor fordulatszámot lehet választani. 

Az időzítő állapotmezője jelzi, hogy az időzítő funkció engedélyezve van-e vagy sem, és lehetővé teszi 

a felhasználó számára az időzítő gyors engedélyezését / letiltását, pl. nyaralás időszakára. 

1. A napi időzítő beállításához nyomja meg kétszer a Menü gombot 

2. Tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a kurzor villogni nem kezd.  

3. Nyomja meg a Nyíl gombot egyszer, hogy beállítsa az időzítőt. Figyelem: ha a kezdési és befejezési 

idő ugyanaz, akkor az időzítőt nem lehet aktíválni.  

4. Nyomja meg az Enter gombot hogy mentse az időzítő állapotot.  
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5. Válassza ki a kezdési időpontot (óra) a Nyíl gomb megnyomásával.  

6. Nyomja meg az Enter gombot, hogy elmentse a kiválasztott kezdési órát, és hogy ki tudja választani 

a percet.  

7. Válassza ki a kezdési időpontot (perc) a Nyíl gomb megnyomásával (5 perces intervallumok). 

8. Nyomja meg az Enter gombot a kezdési idő beállításainak elmentéséhez. 

9. Válassza ki a záró időpontot (óra) a Nyíl gomb megnyomásával.  

10. Nyomja meg az Enter gombot, hogy elmentse a kiválasztott záró órát, és hogy ki tudja választani a 

percet.  

11. A Nyíl gomb megnyomásával válassza ki a percet. 

12. Nyomja meg az Enter gombot a befejezési idő beállításainak elmentéséhez. 

4.4.4 A heti időzítő beállítása 
A heti időzítő lehetővé teszi a napi bekapcsolt időszak be-, és kikapcsolását a hét bizonyos napjain. 

Alapértelmezett beállításában az időzítő a hét mind a hét napján éles. Ezt a csillagok jelzik a napok 

rövidítése alatt. A csillag jelzés nélküli napokon a légszűrő az Időzítő, ventilátor sebesség kiválasztása 

(OFF/KI) menüben beállított sebességgel fog működni (lásd 4.4.5). 

Megjegyzés: A napi időzítő működtetéséhez a hét legalább egy napját engedélyezni kell egy csillaggal. 

Ha az időzítőt a hét minden napján letiltják, akkor a napi időzítő menü időzítője nem fog működni. 

1. A heti időzítő menü eléréséhez nyomja meg háromszor a Menü gombot. 

2. Tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a kurzor meg nem jelenik. 

3. Nyomja meg a Nyíl gombot a napi idő aktiválásához (csillag) vagy deaktiválásához (nincs csillag) egy 

adott napon. A következő napra lépéshez nyomja meg az Enter gombot. 

4. Ismételje meg ugyanezt amíg a kívánt napokat be nem állítja. A beállítások után az Enter 

lenyomásával visszalép a főmenübe. 

4.4.5 Időzítő, ventilátor sebesség kiválasztása (ON/BE): 
Ez a menü lehetővé teszi két különböző ventilátorsebesség beprogramozását két különböző 

időtartamra (ON/BE és OFF/KI periódusokra). Az Időzítő BE időtartamra az 1–6 ventilátorsebesség 

közül választhat. Az kikapcsolás időszakában a ventilátor sebessége 0 és 6 közötti lehet. 

1. A kiválasztáshoz nyomja meg négyszer a Menü gombot. 

2. Tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a kurzor meg nem jelenik. 

3. Nyomja meg a Nyíl gombot, hogy kiválassza a kívánt sebességet a BE időtartamra. 

4. Nyomja meg az Enter gombot a választott sebesség megerősítéséhez és az enter módból való 

kilépéshez. 

5. A ventilátor sebességének az időzített kikapcsolásának beállításához nyomja meg még egyszer a 

Menü gombot. Nyomja meg az Enter gombot, amíg a kurzor meg nem jelenik, és állítsa be a 

kikapcsolt időszakban választandó ventilátor sebességét a fentiek szerint. A beállítások után az Enter 

lenyomásával visszalép a főmenübe. 
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4.4.6 Időzítő információk a kezelőpanelen 
Az IQAir vezérlőpanel tájékoztatja az időzítés állapotáról, anélkül hogy az időzítő menübe belépne. Ha 

aktív az időzítő, akkor a főmenű kijelzőjének második sora mutatja a kiválasztott kezdési és leállási 

időt. Ezen felül az időzítő LED zöld fényt fog mutatni, amikor az időzítő be van kapcsolva. Ha az 

időzítő nincs aktiválva, a LED pirosan világít (készenléti állapotban) és nem világít (aktív állapotban). 

Időzítő inaktiválva 

A rendszer kikapcsolt állapotában (készenléti állapotban) az időzítő állapotjelző LED pirosan világít. 

Amikor a készülék működik, az időzítő LED jelzője nem világít. 

Az időzítő aktív  

Az állapotjelző LED zölden világít, és a kijelző második sorában a nap látható és az idő – amikor 

készenléti állapotban van a rendszer, akkor kijelzi, mikor lesz ismét aktív az időzítés, és amikor 

üzemben van a készülék, jelzi, hogy mettől-meddig lesz aktív az időzítő.  

4.4.7 Dátum és idő beállítása 
Amikor az IQAir rendszert először csatlakoztatja a hálózathoz, a megjelenített dátum és idő helytelen 

lesz. Be kell állítani, hogy az időzítő funkció megfelelően működjön. Az aktuális dátum és idő 

beállítása után már csak akkor kell ismét beállítania az időt és a napot, ha a készülék több mint egy 

órán keresztül áram nélkül maradt. 

1. Nyomja meg hatszor a Menü gombot. 

2. Tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a kurzor villogni nem kezd. 

3. Válassza ki az órát a Nyíl gomb megnyomásával. 

4. Nyomja meg az Enter gombot az órabeállítás mentéséhez és a perc beállításához. 

5. A Nyíl gomb megnyomásával válassza ki a perceket. 

6. A percbeállítás elmentéséhez nyomja meg az Enter gombot, majd a dátum beállításához lép így. 

7. Válassza ki a napot a gomb megnyomásával. 

8. Nyomja meg az Enter gombot a napi beállítás mentéséhez és az enter módból való kilépéshez. 

9. A főképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a Bekapcsoló gombot. Megjegyzés: A kijelző 

automatikusan visszavált a fő kijelzőre, ha 15 másodpercig egyik gombot sem nyomják meg. 

4.4.8 A szűrő élettartam-számláló visszaállítása 
1. Nyomja meg hétszer a Menü gombot. 

2. Tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a villogó kurzor meg nem jelenik. 

3. Nyomja meg a Nyíl gombot, hogy kiválassza a kicserélt szűrőt. 

4. Nyomja meg az Enter gombot, hogy megerősítse a kiválasztott szűrő cseréjét. Annak érdekében, 

hogy megakadályozzuk a rossz szűrő élettartam számlálásának véletlen visszaállítását, a választást 

újra meg kell erősíteni. A szűrő LED jelzője most pirosan villog. Megjegyzés: Ha rossz szűrőt választott 

ki, vagy ha szeretnénk kilépni az enter módból, nyomjuk meg a Menü gombot, így nem változik meg 

az élettartam-számláló visszaállítása. 

5. A szűrőcsere megerősítéséhez és a kilépéshez nyomja meg az Enter gombot. 
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6. A szűrő élettartam-számlálójának sikeres visszaállításakor megjelenik az új szűrő élettartama 

(figyelembe véve a jelenleg kiválasztott ventilátor sebességet és a programozott szűrőterhelési 

mutatókat). 

4.4.9 A légáram mértékegységének megváltoztatása 
Figyelem: A leírásban bemutatott légáramlási mértékegységek csak példák, modelltől függően 

változnak. 

1. Nyolcszor nyomja meg a Menü gombot, majd az Enter gombot tartsa lenyomva 3 másodpercig. 

2. Amikor a mértékegységek első karaktere villogni kezd, nyomja meg egyszer a Nyíl gombot a 

cseréhez: cfm (köbláb / perc) vagy m3 / h (köbméter / óra)  

3. Nyomja meg az Enter gombot a megerősítéshez. 

4.4.10 Nyelv beállítása 
A Nyelv menü lehetővé teszi a rendszer megjelenítési nyelvének megváltoztatását. 

1. Nyomja meg a Menü gombot tízszer. Megjelenik az aktuális nyelv. 

2. A megjelenítési nyelv megváltoztatásához tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a kurzor el nem 

kezd villogni. 

3. A Nyíl gomb segítségével görgessen végig a képernyőn megjelenő nyelvi lehetőségek között. 

4. Nyomja meg az Enter gombot a kívánt megjelenítési nyelv mentéséhez és az enter módból való 

kilépéshez. 

4.4.11 A szűrőterhelési index beállítása 
A szűrő terhelési mutatóit a szűrő élettartam figyelő vizsgálja a szűrő maradék élettartamának 

pontosabb kiszámításához. Ezek a mutatók olyan légszennyező csoportokon alapulnak, amelyek 

különösen befolyásolják az IQAir® rendszer szűrőinek élettartamát. Minden index beállítható úgy, 

hogy tükrözze a szennyezettségi szintet egy bizonyos beltéri környezetben. 

A szűrőterhelési index menü lehetővé teszi a szűrőbetétek mutatóinak megtekintését és 

módosítását: • Nagyszemű por • Finom por 

Nagyszemű por index: Ez az index a durva vagy nehéz por csoportján alapul. Ez a por tartalmazhat 

néhány milliméter hosszú részecskéket, egészen 0,003 mm méretű részecskékig. Ez a fajta por 

általában egy órán belül lerakódik a felületeken képződésük vagy keveredésük után. Rostot, pollent, 

spórát, pitypangot, fűrészport, stb. tartalmaznak. 

Finompor index: Ez az index a finom por részecskék csoportján alapul. Ez a fajta por kisebb, mint 

0,003 mm (3 μm), és hosszú ideig a levegőben marad. Ez a porcsoport kisméretű részecskékből áll, 

amelyek az autók égéstermékéből, kis allergén részecskékből, például macska allergénekből, 

dohányfüst részecskékből, stb. állnak össze. 

4.4.11.1 A szűrőterhelési index meghatározása 

Az egyes szűrőterhelési mutatók beállítása a „nagyon alacsony” és a „nagyon magas” értékek között 

váltakozhat. A rendszer a következő alapértelmezett beállításokkal rendelkezik: 

 • Nagyszeműpor index: átlagos  • Finompor index: átlagos 

Számos tényező miatt szükség lehet az alapértelmezett beállítások módosítására a szűrő 

élettartamának lehető legpontosabb megjelenítésének biztosítása érdekében. 
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Dohányfüst  

A dohányfüst mennyisége a szoba levegőjében jelentős hatással lehet a szűrő élettartamára. Ha a 

dohányfüst-kibocsátás rendszeres, az egyes szennyezőanyag-csoportok szűrőterhelési mutatóit 

„magas” vagy „nagyon magas” értékre kell beállítani. 

Poros környezet 

A magas porszintű környezetek valószínűleg rövidítik az előszűrő és a HEPA-szűrő élettartamát. Ha a 

környezetben gyakran magas a por tartalma, állítsa a nagyszeműpor indexet „magas” vagy „nagyon 

magas” értékre (a dohányfüst-expozíciót nem szabad használni a „poros környezet”  

4.4.11.2 A szűrőterhelési index módosítása 

Ez a menü lehetővé teszi az egyes szennyeződés-mutatók beállítását, hogy jobban tükrözzék az adott 

környezetben a tényleges szennyezettségi szinteket. Ez lehetővé teszi a szűrő élettartam figyelő 

számára, hogy pontosabban kiszámítsa a szűrők hátralévő élettartamát. 

1. Kilencszer nyomja meg a Menü gombot. 

2. Tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a kurzor meg nem jelenik. 

3. A Nyíl gomb megnyomásával módosíthatja a nagyszemű por indexét, hogy tükrözze a légtisztító 

környezetében tapasztalható nagy porszennyezettségi szintet (útmutatást lásd az előző részben). 

4. A beállítások mentéséhez nyomja meg az Enter gombot. 

5. Nyomja meg a Nyíl gombot, hogy a finompor indexhez lépjen. 

6. Tartsa lenyomva az Enter gombot, amíg a kurzor meg nem jelenik. 

7. Nyomja meg a Nyíl gombot a finompor index módosításához, hogy tükrözze a légtisztító 

környezetében található finompor szennyezés szintjét (útmutatást lásd az előző részben). 

8. Nyomja meg az Enter gombot a beállítás mentéséhez. 

 

A szűrőterhelési mutatók korlátai  

A szűrőterhelési indexek koncepciója lehetővé teszi a szűrő hátralévő élettartamának pontosabb 

kiszámítását, mint a szűrők szokásos élettartamának mutatói esetében. Ugyanakkor a mutatók 

meghatározása korlátokba ütközhet. Ezért szükségessé válhat a szűrők cseréje a megadott szűrő 

élettartamának lejárta előtt, különösen, ha a szűrési teljesítmény észrevehetően csökken. Ebben az 

esetben szükséges lehet a megfelelő szűrőterhelési beállítások magasabb értékre állítása. 

 

5. fejezet - A távirányító használata 
Az IQAir rendszert a kezelőpanel mellett kézi távirányítóval is vezérelheti. A távirányítóval a 

következőket lehet használni:  

• A rendszer be- és kikapcsolása.  

• A kívánt ventilátor sebesség kiválasztása.  
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• Az időzítő funkció be- és kikapcsolása (Megjegyzés: A kezdési és leállítási időket csak közvetlenül a 

rendszer kezelőpaneljén lehet beállítani és megváltoztatni). 

 

 

 

A távirányító elemeinek és funkcióinak leírása 
Infravörös dióda 

1-6 ventilátor sebesség szabályozó 

OFF: készenléti állapot 

Timer/Időzítő BE/ON 

Timer/Időzítés megváltoztatása 

Timer/Időzítő KI/OFF 

Elem helye (CR2025 típus) 

 

 

A rendszer be- és kikapcsolása: Az IQAir bekapcsolásához nyomja meg a távirányítón bármelyik 

sebességszabályozó gombot (1-6). Az IQAir rendszer kikapcsolásához nyomja meg az OFF gombot. 

Az időzítő be- és kikapcsolása: Ha a napi időzítő menüben beállították a kezdési és leállítási időket, 

akkor az időzítőt a távirányítóval lehet be- és kikapcsolni. Az időzítő bekapcsolásához nyomja meg a 

Timer Modification gombot, majd a Timer ON gombot. Az időzítő kikapcsolásához nyomja meg a 

Timer Modification gombot, majd a Timer OFF gombot. 

5.2 A legjobb jelátviteli eredmények elérése 
Az IQAir rendszer (infravörös) vevője a kezelőpanel fedele alatt helyezkedik el. A legjobb jelátvitel 

érdekében a távirányítót a vezérlőpanel felé kell mutatni, amikor a távvezérlést végrehajtják. 

Alternatív megoldásként a távirányítót olyan felületre kell mutatni, mint egy fal, mennyezet vagy 

ablak, ahonnan a jel derékszögben (90 °) visszaverődhet az elektronikus vezérlőpanelhez. 

5.3 Elemcsere a távirányítóban 
Ha az elem gyengül, a jelátviteli eredmények romlanak, és az elemet ki kell cserélni. A távirányítóhoz 

egy CR2025 elem szükséges. Az elemtartó rekesz a távirányító alsó végén található. 

A rekesz kinyitásához nyomja a kis fogantyút oldalra, és csúsztassa ki az elemtartó rekeszt. Vegye ki a 

használt elemet, és helyezze be az újat. 

6. fejezet - A szűrők cseréje 
Az IQAir rendelkezik egy szűrő élettartam figyelővel, amelyet arra terveztek, hogy segítsen 

meghatározni a szűrő cseréjének esedékességét. Ha a szennyeződés magas, és a szűrő terhelési 

mutatóit nem állítják be megfelelően, akkor előfordulhat, hogy a szűrő nem működik hatékonyan a 

megjelenített élettartam alatt. 
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Ezért fontos, hogy felfigyeljen a kimerült szűrők jeleire. A főbb jelek:  

• Megnövekedett működési zaj  

• Csökkent légáramlás  

• Eldugult szűrő  

• Fokozott szag jelenléte 

 

6.1 A szűrőelemek elhelyezkedése 
Az IQAir rendszer moduláris torony kialakítású, amely lehetővé teszi az összes szűrő percek alatt 

történő cseréjét. A kezelőpanel jobb oldalán mutatja az egyes szűrők helyét, melyek megfelelnek a 

szűrők tényleges sorrendjével a rendszeren belül. 

6.2 Csereszűrők megrendelése 

Kérjük, csereszűrő elemeket a vásárlás helyén rendelje meg, a szűrő nevének és cikkszámának 

megadásával. Mindkettő megtalálható az egyes szűrőelem címkéjén. 

6.3 A készülék házának kinyitása és bezárása 
A ház elemeit két rögzítőkar tartja össze, amelyek a diffúzorba vannak beakasztva. A rendszer 

kinyitásához kövesse az alábbi lépéseket: 

1. Áramtalanítsa a készüléket mielőtt felnyitná. 

2. Nyomja kifelé az első rögzítőkart, mindkét hüvelykujjával az ábra szerint. Csak annyira nyomja le, 

hogy a kar kiakadjon a diffúzorral való illeszkedéséből. Ugyanígy oldja le a másik kart. 

3. Húzza mindkét rögzítőkart egyenletesen kifelé, amíg bepattannak a helyükre és nyitva maradnak. 

Most már elérhető az összes szűrőelem (egy adott szűrő megváltoztatásához lásd az alábbi megfelelő 

részt). 

4. A készülék házának bezárásához egyszerűen tolja befelé a rögzítőkarokat, amíg vissza nem 

pattannak a házba. 

6.3.1 Hibaelhárítás a ház bezárásakor 
Ha az IQAir rendszer nem záródik be megfelelően, akkor a rendszer felső része eltolódhatott az alsó 

részhez képest. A probléma megoldásához egyszerűen nyissa ki mindkét rögzítőkart, majd nyomja be 

egyszerre mindkettőt. 

6.4  PreMax™ szűrő (1) cseréje 
1. Nyissa ki a rögzítőkarokat, ügyelve arra, hogy teljesen kifelé nézzenek. A részleteket lásd a 6.3 

részben. 

2. A karok kinyitásakor a ház felső része elválhat az 1. kerettõl. Ez keskeny rést hagy. 

3. Helyezze mindkét kezét az 1. keret szembenlévő oldalaira, enyhén emelje fel a keretet, és lassan 

húzza ki. Mivel a keretet a rendszerből húzza ki, hajlítsa azt felfelé úgy, hogy teljes mértékben 

eltávolítsa. 

4. Távolítsa el azokat a szűrőbilincseket, amelyek a szűrőt a keretbe rögzítik, és húzza ki azokat a 

csúszó hornyokból. 
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5. Fordítsa fejjel lefelé a keretet. 

6. A tenyerével nyomja le a szűrőt, és lazítsa meg a keretet. 

7. Emelje le a keretet a szűrőről. 

8. A használt szűrőt dobja ki úgy, hogy behelyezi a műanyag tasakba, amelyben az új szűrőt 

szállították. Ha egészségre káros anyagokat szűrtek, akkor a használt szűrők hulladékként kezelését a 

helyi előírások vagy törvények szabályozzák. 

9. Fordítsa meg a keretet, és helyezze be az új szűrőt. Győződjön meg arról, hogy a szűrő címkéjén 

lévő nyilak felfelé mutatnak. 

10. Ellenőrizze, hogy a szűrő teljesen be van-e helyezve a keretbe. Helyezze a bilincseket a keret 

belsejében lévő csúszó hornyokba, majd nyomja le. 

11. Helyezze vissza a keretet a házba. A ház lezárásának részleteit lásd a 6.3 résznél. 

 

Fontos: A szűrő cseréje után a szűrő élettartam figyelőt vissza kell állítani (lásd 4.4.8.). 

 

6.5  HyperHEPA® szűrő cseréje (2) 
1. Nyissa ki a rögzítőkarokat, ügyelve arra, hogy teljesen kifelé nézzenek. A részleteket lásd a 6.3 

részben. 

2. A karok kinyitása elérhetővé teszi a felső modulokat. A diffúzor eltávolításával a HyperHEPA® szűrő 

elérhető a 2. keretben. 

3. Emelje ki a keretet, amelyben a szűrő található. 

4. Fordítsa fejjel lefelé a keretet. 

5. A tenyerével nyomja le a szűrőt, és lazítsa meg a keretet. 

6. Emelje le a keretet a szűrőről. 

7. A használt szűrőt dobja ki úgy, hogy behelyezi a műanyag tasakba, amelyben az új szűrőt 

szállították. Ha egészségre káros anyagokat szűrtek, akkor a használt szűrők hulladékként kezelését a 

helyi előírások vagy törvények szabályozzák. 

8. Fordítsa meg a keretet, és helyezze be az új szűrőt. Győződjön meg arról, hogy a szűrő címkéjén 

lévő nyilak felfelé mutatnak. 

9. Helyezze vissza a 2. keretet a házba, és helyezze vissza a diffúzort. A ház bezárást lásd: 6.3. 

 

Fontos: A szűrő cseréje után a szűrő élettartam figyelőt vissza kell állítani (lásd 4.4.8.). 
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6.6 A használt szűrők megsemmisítése 
A használt szűrőket rendszerint a szokásos háztartási hulladékba helyezheti. Ha a rendszerben 

veszélyes anyagokat szűrhettek, akkor a szűrőket veszélyes hulladékként kell kezelni. Kérjük, olvassa 

el a helyi előírásokat és törvényeket. 

 

7. fejezet - Karbantartás  

7.1 A készülék házának tisztítása  
• Tisztítás előtt áramtalanítson – húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból.  

• A tisztításhoz használjon puha és tiszta kendőt.  

• Vízben oldódó foltokhoz használjon ablaktisztító folyadékot.  

• A kemény, vízben nem oldódó foltok eltávolításához használjon szilikon spray-t.  

• Ne használjon oldószert vagy szerves tisztítószert. 

 

7.2 Karbantartásmentes ventilátor 
Az IQAir rendszer karbantartás nélküli ventilátormotorral van felszerelve. 

 

8. fejezet - IQAir® kiegészítők (opcionális) 
Az IQAir korszerű légtisztító rendszerei számos különféle IQAir elemmel egészíthetők ki. A 

részletekért kérdezze meg hivatalos IQAir forgalmazóját. 

VMF ™ porral bevont rozsdamentes acél fali konzol az IQAir® rendszer biztonságos falra szereléséhez, 

ahol korlátozott a padlóterület. 

VM InFlow ™ falra szerelt légcsatorna adapter-készlet pozitív nyomás (ha a helyiségben van 

elhelyezve) és negatív nyomás (ha a helyiség kívül helyezkedik el) létrehozására. 

InFlow ™ Komplett légcsatorna adapter-készlet pozitív nyomás (ha a helyiségben van elhelyezve) és 

negatív nyomás (ha a helyiségen kívül helyezkedik el) létrehozására. 

OutFlow ™ Teljes légcsatorna-adapter készlet negatív nyomás (ha a helyiségben van elhelyezve) és a 

pozitív nyomás (ha a helyiségen kívül helyezkedik el) létrehozására. 

FlexVac ™ mobil padló alapú forrásgyűjtő rendszer. Falra szerelt VM FlexVac ™ változatként is 

kapható. 

PF40 ™ További előszűrő nagy, durva porral rendelkező területeken. 

ATC ™ alumínium szállító tok kerekekkel az IQAir® rendszerek egyszerű és biztonságos szállításához. 
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