Stwórz swoją własną
przestrzeń czystego
powietrza

IQAir Atem to całkowicie nowa generacja
oczyszczaczy powietrza...
na tyle niewielki, aby zmieścić się na
Twoim biurku i na tyle silny abyś mógł
oddychać tylko czystym powietrzem.

Stwórz Swoją Prywatną
Przestrzeń Czystego
Powietrza

Jak niewidoczna maska ochronna Atem
zatrzymuje wszelkie zanieczyszczenia
powietrza i alergeny bezpośrednio w
Twoim otoczeniu.

IQAir Atem (wymawiamy aa-tem) to
znaczy po niemiecku “oddech”.

Uniezależnij się od
Otoczenia

IQAir Atem jest osobistym oczyszczaczem
powietrza, który umożliwia każdemu
z nas oddychanie czystym i zdrowym
powietrzem zarówno w domu jak i w
biurze. Gdziekolwiek będziesz go używał
czy w sypialni czy w pokoju hotelowym
czy w biurze lub podczas nauki Atem
w kilka sekund polepszy powietrze w
Twoim otoczeniu.

Unikalność i rozmiar Atem pozwala Ci
kontrolować jakość powietrza, którym
oddychasz nawet
w otoczeniu, gdzie
zanieczyszczenie jest
duże, a Ty nie masz na
to wpływu. To sprawia,
że Atem może stać się
Twoim towarzyszem,
gdziekolwiek mieszkasz
i pracujesz czy
gdziekolwiek akurat
przebywasz.

Łatwa Metoda na
Oddychanie Czystym
Powietrzem
W odróżnieniu od tradycyjnych
oczyszczaczy powietrza, które potrzebują
kilku godzin na oczyszczenie powietrza
w pomieszczeniu Atem jest mały,
energooszczędny i cichy, potrafiący
oczyścić powietrze w Twoim otoczeniu
w kilka sekund. Tradycyjny oczyszczacz
powietrza oczyszcza całą objętość
powietrza w pokoju, a Atem dostarcza
czyste powietrza bezpośrednio Tobie.

Szwajcarska Technologia
Oczyszczania Powietrza

pozostawia wchłonięte przez siebie
zanieczyszczenia w różnych organach
ciała, włączając w to mózg.

Jako pierwszy na świecie, oczyszczacz
Atem zastosował technologię Pure
Jet DiffuserTM, charakteryzującą się
wydmuchem czystego powietrza w
sposób delikatny i cichy. Na najniższym
poziomie pracy Atem dostarcza strumień
czystego powietrza bez turbulencji o
temperaturze otoczenia. W gorące dni,
załączając urządzenie na wyższy poziom
dostarczymy sobie czysty, przyjemnie
chłodzący strumień powietrza.

Zatem Atem pozwala Ci kontrolować
jakość wdychanego przez Ciebie
powietrza w ciągu 25.000 oddechów w
ciągu dnia.

HyperHEPA® Filter

Te najmniejsze z nich są najbardziej
niebezpieczne dla zdrowia ponieważ
dzięki rozmiarowi łatwo dostają się
do płuc i za ich pośrednictwem
do krwi. Płynąca krew następnie

Oczyszczacz Atem ma wygląd
eleganckiego dysku, wpiętego między
dwa ściski, umożliwiające obracanie.
Dzięki elektronicznemu wirnikowi
umieszczonemu w centralnej części
oczyszczacza projektanci mogli
zabezpieczyć duży wlot powietrza i użyć
filtr o dużej powierzchni.
Atem jest posadowiony na metalowym
stojaku, umożliwiającym obracanie
obudową co pozwala użytkownikowi na
łatwe dostosowanie kierunku strumienia
czystego powietrza do swoich potrzeb.

Technologia Filtracji
Powietrza HyperHEPA®
Technologia filtracji HyperHEPA
dzięki pomyślnemu przejściu przez
rygorystyczne testy udowodniła, że jest
zdolna oczyszczać powietrze z pyłów
o wielkości 0,003 mikrona tzn. takich,
które są mniejsze od wirusów.

Nowatorski Projekt Spotyka
się z Nowoczesnym
Wykonaniem

Podczas gdy większość filtrów powietrza
pochłania drobiny jedynie o wielkości do
0,3 mikrona, technologia IQAir pozwala
na pochłanianie 99% drobin niezależnie
jak są one małe.
Dlatego pamiętaj, jeśli przyjdzie Ci
bronić się przed tymi najgroźniejszymi
zanieczyszczeniami to wybór IQAir jest
wyborem sprawdzonym.

Zaprojektowaliśmy oczyszczacz Atem tak, aby jak
najwięcej osób w jak największej ilości różnych miejsc
mogło oddychać czystym powietrzem.

Wskaźnik LED przepływu powietrza

Nowoczesna Obsługa
i Kontrola Działania za
Pomocą Smartfona
Atem jest nowoczesnym, ale
jednocześnie prostym w użyciu
oczyszczaczem powietrza, pozwalającym
na kontrolę jakości powietrza, którym
oddychasz. Jedno dotknięcie znaku logo
włącza urządzenie i strumień czystego
powietrza płynie do Ciebie.
Intensywność koloru niebieskiego pod
wylotem powietrza pokazuje aktualny
poziom pracy urządzenia.
Praca urządzenia Atem może być
również sterowana za pomocą
smatfonowej aplikacji IQAir Atem.
Aplikacja pozwala na zmianę stopnia
pracy, koloru i dźwięku urządzenia.

Dyfuzor
PureJetTM

Wyciszacz
Filtr HyperHEPA®
Osłona tylna obudowy

Przednia
obudowa z
powierzchnią
dotykową

Metalowy stojak

240° wlot powietrza
Wysokowydajny wirnik

Sensor bliskości w Bluetooth
automatycznie wyłącza urządzenie kiedy
odchodzisz od biurka i włącza gdy
wracasz.
Dodatkowo, aplikacja IQAir Atem
umożliwia kontrolę zużycia filtra i
informuje Cię o konieczności jego
wymiany.
Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple and the

Pobór aplikacji IQAir ATEM dla iOS i Android.

Apple logo are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.
App Store is a service mark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Łatwe Przenoszenie
Atem jest oczyszczaczem przenośnym. Jego rozłożenie
na części trwa chwilę i dlatego Użytkownik może go
wszędzie łatwo zabierać.
Nigdy przedtem filtracja powietrza o takiej wysokiej
efektywności nie była dostępna w formie osobistego i
przenośnego oczyszczacza powietrza.

Plecak na Atem
(wybór opcjonalny)
Regulowane paski i uchwyt

Kieszeń na
ładowarkę

Wyściełane wnętrze plecaka

Stwórz swoją
strefę czystego
powietrza

“

Atem jest małym, ale
niesamowicie silnym
osobistym oczyszczaczem
powietrza, usuwającym
z powietrza do 99% ultra
małych pyłów, dzięki
zastosowaniu technologii
filtracji IQAir HyperHEPA.

“
IQAir’s President Frank Hammes

Zaprojektowany w Szwajcarii

Krótko o IQAir

Aby stworzyć Atem grupa IQAir oparła
się na swoim 50 - letnim doświadczeniu
i wiedzy w dziedzinie produkcji
oczyszczaczy. Urządzenie powstało w
rodzimej siedzibie w Szwajcarii dzięki
współpracy ekspertów z dziedziny
dynamiki płynów, produkcji wentylatorów
i filtrów oraz inżynierów elektroniki i
mechaniki.

IQAir jest szwajcarską firmą, zajmującą się technologią filtracji powietrza.
IQAir produkuje swoje oczyszczacze
powietrza samodzielnie w swoich fabrykach w Szwajcarii i Niemczech.
Jest firmą rodzinną i liderem w
zakresie filtracji powietrza w domach,
obiektach użyteczności publicznej
w tym w obszarach medycznych.
Produkty z logo IQAir są sprzedawane
w 70 krajach na świecie za pośrednictwem sieci autoryzowanych przedstawicieli, sklepów i centrów doświadczalnych.

Produkowany w Niemczech
Atem jest produkowany w nowoczesnej
fabryce należącej do IQAir, która mieści
się w jedym z najpiękniejszych regionów
Niemiec. Fabryka jest nowym nabytkiem
grupy IQAir, stąd jej wyposażenie
zapewnia spełnienie wszystkich
rygorystycznych wymagań, dotyczących
jakości wykonania, prawidłowości
działania urządzeń przy zachowaniu
wszelkich standardów z zakresu ochrony
środowiska.

®
®
Charakterystyka
techniczna
IQAir
Atem
Caratteristiche tecniche
di IQAir
Atem

Cechy Ogólne
Zapotrzebowanie elektryczne

100-240 V, 50/60 Hz

Zużycie energii wg poziomów pracy

< 1.5, 1.9, 3.4 Watt; Standby: < 0.5 Watt

Wymiary

(ze stojakiem i wylotem powietrza) W 35 x Szer. 14 x Dł. 31,5 cm

Ciężar ( łącznie z filtrami)

(stojak i zasilacz) 2,8 kg (bez) 2 kg

Przepływ powietrza wg 3 poziomów pracy

8, 15, 30 m3/h

Zakres przepływu powietrza

3 - 67 m3/h

Głośność wg 3 stopni pracy

20, 27, 44 dB(A)

Wentylator

wielofazowy wentylator DC

Wyświetlacz

aplikacja mobilna na telefonie lub za dotknięciem logo na obudowie

Kolor obudowy i podstawy

biały lub czarny na szarym stojaku

Obudowa

PC-ABS & PC plastics

Zakres temperatury i wilgotności

-20 to +65 °C / 0 to 90% RH non-condensing

Rodzaj filtra
Atem HyperHEPA filtr
Skład: kombinacja włókien syntetycznych i nieorganicznych;
Filtr cząsteczkowy

Wydajność
przy drobinach 0,3 mikrona;
Powierzchnia: 0.3 m2;
Średnia żywotność filtra: ok. 1 roku (10 godzin pracy dziennej na 3 poziomie);

Zalety
Aplikacja mobilna

iOS i Android; 4 kontrolki przez Bluetooth

Języki wyświetlacza

angielski, niemiecki, francuski, chiński, hiszpański

Wyświetlacz żywotności filtra

tak (w aplikacji mobilnej lub za pomocą lampki LED poniżej wylotu powietrza - filtr musi
być wymieniony gdy lampka błyska dwa razy na czerwono)

Wybór poziomu pracy wentylatora

tak ( użyj aplikacji mobilnej lub dotnij logo Atem na urządzeniu; wskaźnik LED)

Akcesoria

Pure Jet Diffuser, zasilacz z 4 różnymi wtyczkami, stojak
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Projekt szwajcarski
Atem został wymyślony w Szwajcarii przez
zespół projektantów i inżynierów z IQAir.
Produkowany w Niemczech
Atem jest produkowany w niemieckiej fabryce,
należącej do IQAir.
www.iqair.com

