
Vytvořte si 
vlastní zónu 
čistého vzduchu



IQAir Atem Desk je zcela novou generací 
osobní čističky vzduchu... dostatečně malá, 
aby se vešla na váš stůl a dostatečně 
výkonná, aby dodala čistý vzduch přímo  
do dýchací zóny.  



Vytvořte si vlastní zónu 
čistého vzduchu

Atem je německé slovo pro “dech”.

IQAir Atem je osobní čistička vzduchu, 
která umožňuje komukoliv dýchat čistší, 
zdravější vzduch doma i mimo domov. 
Pomůže zlepšit vzduch, který dýcháte, 
za pár vteřin. ať jej používáte v ložnici, v 
kanceláři, v hotelovém pokoji nebo při 
studiu.

Usnadňuje dýchat čistý 
vzduch
Na rozdíl od pokojových čističek 
vzduchu, kterým může trvat několik 
hodin, aby vyčistily vzduch v místnosti, 
IQAir Atem je malá, energeticky úsporná, 
tichá a schopná vyčistit vzduch, který 
dýcháte během několika vteřin. Zatímco 
pokojové čističky vzduchu čistí vzduch 
v celé místnosti, Atem dodává jemný, 
koncentrovaný proud čistého vzduchu 
tam, kde je to nejdůležitější: do Vaší 
dýchací zóny.

Stejně jako virtuální maska, Atem 
snižuje koncentraci látek znečišťujících 
ovzduší a alergenů ve Vaší dýchací zóně.

Posílení individuality
Jedinečný design a kompaktní rozměry 
umožňuje čistit vzduch, který dýcháte, 
dokonce i ve znečištěných vnitřních 
prostorách, kde nemáte kontrolu nad 
kvalitou okolního vzduchu. Díky tomu 
je čistička vzduchu  Atem ideálním 
společníkem na cesty, ať už Vás život, 
nebo práce nasměruje kamkoli.





Švýcarská technologie 
čištění vzduchu

Jako první čistička vzduchu disponuje 
Atem PureJet difuzorem™, který 
snižuje turbulence a směřuje jemný 
vánek čistého vzduchu tiše do oblasti 
dýchacích cest. Nejnižší rychlost 
ventilátoru vytváří beztlakovou, teplotně 
neutrální zónu čistého vzduchu. V 
horkých dnech poskytují vyšší otáčky 
ventilátoru jemný chladící vánek čistého 
vzduchu.

Technologie HyperHEPA® 
filtrace

Je prokázáno přísným nezávislým 
testováním, že filtrační technologie 
HyperHEPA společnosti IQAir 
odstraňuje částice do velikosti 
0,003 mikronů. To zahrnuje vzdušné 
znečišťující částice,  které jsou menší 
než viry. 

Tyto nejmenší částice jsou také 
nejnebezpečnější pro zdraví, protože 
jsou tak malé, že se mohou pohybovat 
přes tkáň plic, do krevního oběhu a pak 
se usadit v jakémkoli orgánu, včetně 
mozku. 

IQAir Atem Vám dává bezprecedentní 
kontrolu nad 25.000 nádechy každý 
den. Zatímco většina výrobců čističek 
vzduchu tvrdí, že filtrují pouze částice 
do velikosti 0,3 mikronů, technologie 
IQAir odstraňuje až 99% všech částic, 
ať už jsou jakkoli malé. Pokud jde o 
ochranu proti nejmenším částicím, IQAir 
je osvědčenou volbou.

Jedinečný design a 
vynikající výkon

Elegantní design Atemu používá kruh 
jako funkční prvek. S elektronicky 
řízeným oběžným kolem v jeho středu 
umožňuje tvar konstrukce čističky 
vzduchu výjimečně velkou vstupní 
plochu vzduchu a obrovskou velikost 
filtru pro čističku vzduchu o své velikosti.

Litý kovový stojan IQAir Atemu 
umožňuje uživateli otáčet celý čistič 
vzduchu s difuzorem PureJet. Lze tak 
nastavit výšku dýchací zóny.

Filtr HyperHEPA®



Navrhnuli jsme Atem, aby více lidí na více 
místech dýchalo čistší vzduch.



Difuzor
PureJetTM 

Tlumič

Filtr HyperHEPA®

Pevný kovový 
stojan

Zadní kryt

240° přívod vzduchu

Vysoce výkonné oběžné 
poháněcí kolo

LED Indikátor průtoku vzduchu

Přední 
kryt s 
dotykovým 
povrchem

Švýcarská technologie 
čištění vzduchu

Atem je sofistikovaný, ale snadno 
použitelný s dokonalou kontrolou. 
Jednoduchým dotykem na logo se Atem 
zapne a umožní vám nastavit tok čistého 
vzduchu.

Míra modrého světla pod difuzérem 
udává aktuální rychlost ventilátoru.

Systém Atem lze také ovládat pomocí 
smartphone aplikace IQAir Atem. 
Intuitivní aplikace umožňuje jemné 
ladění rychlosti ventilátoru, světla a 
zvuku.

Proximální senzor Bluetooth může také 
automaticky vypnout zařízení Atem, když 
opustíte místnost a znovu zapnout, když 
se vrátíte k psacímu stolu.

Navíc aplikace Atem poskytuje 
sofistikované sledování životnosti filtru a 
upozorňuje uživatele, kdy je čas vyměnit 
filtr na základě skutečného použití.
Stáhněte si IQAir ATEM aplikaci pro iOS a Android pro 
ještě lepší použitelnost.

Google Play a logo Google Play jsou ochranné známky společnosti Google Inc. Apple a logo Apple 

jsou ochranné známky společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích. Služba App Store 

je servisní značka společnosti Apple Inc. registrované v USA a dalších zemích.



Vynikající přenositelnost

IQAir Atem je snadno přenositelný. Demontovat jej lze 
během několika sekund, takže se může snadno vzít 
prakticky kamkoliv, ať už se jedná o výlet nebo dlouhou 
cestu. 

Nikdy předtím nebyla filtrace vzduchu v této úrovni 
účinnosti dostupná v přenosném osobním čističi 
vzduchu. 



Cestovní batoh Atem
(Volitelné příslušenství)

     

Nastavitelné popruhy se snadno uchopitelnou rukojetí

Kapsa pro zdroj 
napájení

Poloha naležato pro bezpečnostní kontrolu

Vnitřek batohu je vyroben 
přesně na míru čističky vzduchu



Vytvořte si 
vlastní zónu 
čistého vzduchu

IQAir’s President Frank Hammes

“ Atem je malá, ale 
neuvěřitelně výkonná osobní 
čistička vzduchu, která 
odstraňuje až 99% částic 
včetně ultra-jemných částic 
díky vlastní filtraci IQAir 
HyperHEPA® “
 



Navrženo ve Švýcarsku
Vývoj čističky vzduchu IQAir Atem se 
opírá o více než 50 let zkušeností 
navrhování produktů v oblasti čištění 
vzduchu, za spolupráce odborníků z 
oblastí dynamiky tekutin, technologie 
ventilátorů a filtrů, IOT, elektroniky, 
strojírenství a návrhu softwaru ve 
švýcarské centrále IQAir. 

Vyrobeno v Německu
Atem je vyráběn v nejmodernější 
továrně IQAir v jižním Německu. Nové 
výrobní zařízení vlastněné a provozované 
společností IQAir, se nachází v jedné 
z nejkrásnějších oblastí Německa a 
zajišťuje, že Atem splňuje přísné normy 
kvality, výkonnosti a environmentální 
normy společnosti IQAir.

O IQAir 
IQAir je společnost zabývající se 
technologiemi čištění vzduchu se sídlem 
ve Švýcarsku. IQAir vyrábí všechny své 
čističky vzduchu ve vlastních výrobních 
závodech ve Švýcarsku a Německu. 
Rodinná firma má za sebou více než 
50 let jako lídr v čištění vzduchu 
obytných, komerčních a zdravotnických 
interiérů. Výrobky společnosti IQAir 
jsou k dispozici ve více než 70 zemích 
po celém světě prostřednictvím sítě 
autorizovaných dealerů, firemních 
obchodů a zkušebních center.



Požadavky napájení 100-240 V, 50/60 Hz

Spotřeba energie (při výchozím nastavení) < 1.5, 1.9, 3.4 Watt; Pohotovostní: < 0.5 Watt

Rozměry (se stojanem a difuzorem) V 35 x Š 14 x H 31,5 cm

(se stojanem včetně napájecího zdroje) 2.8 kg, (bez příslušenství) 2.0 kg

8, 15, 30 m3/h

3 - 67 m3/h

20, 27, 44 dB(A)

vícefázový stejnosměrný ventilátor

Ovládací panel mobilní aplikace pro smartphone nebo klepnutím na logo Atem čističky vzduchu

Barva hlavního krytu / stojanu bílý nebo černý s šedým lemováním

Materiál krytu PC-ABS a PC plasty

Provozní teplota / vlhkost -20 až 65 °C / 0 až 90% relativní vlhkosti bez kondenzace

Plocha povrchu  0.3 m2

Funkce

Mobilní aplikace

Zobrazení jazyků
automatický výběr jazyka založený na telefonním jazykovém systému: angličtina, 
němčina, zjednodušená a tradiční čínština, francouzština, španělština

Pokročilý výběr rychlostí ventilátoru ano (použijte mobilní aplikaci nebo klepněte na logo Atem pro ovládání rychlosti 
ventilátoru, indikátor LED)

Dodávané příslušenství

IQAir® Atem®

Obecné specifikace

Výchozí průtoky vzduchu včetně filtru - 
3 rychlosti ventilátoru

Váha včetně filtru

Přizpůsobitelný rozsah proudění vzduchu

Hladina akustického výkonu - 
3 výchozí rychlosti ventilátoru 

Motor ventilátoru

Konfigurace filtru

Filtr částic

Inteligentní monitor životnosti filtru

Atem HyperHEPA Filtr
Média: kombinace syntetických a anorganických vláken

při 0.3 µmÚčinnost:

Průměrná doba životnosti filtru: 1 rok (výpočet založen na průměrném denním používání 
10ti hodin při výchozí rychlosti 3)

iOS a Android; ovládá až 4 Atem čističky vzduchu přes Bluetooth

ano (mobilní aplikace; LED pod difuzérem bliká dvakrát červeně, pokud musí být filtr 
vyměněn)

PureJet difuzor; napájecí adaptér se 4 regionálními zástrčkami, stojan

© 2019 IQAir Group, Švýcarsko. Všechna práva vyhrazena. IQAir®, Atem® a HyperHEPA® jsou registrované ochranné známky skupiny IQAir. 

PureJet ™ je ochranná známka skupiny IQAir. IQAir si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit specifikace obsažené v tomto 

dokumentu.

Technické specifikace IQAir Atem® Desk

Švýcarský design
Atem byl navržen ve Švýcarsku týmem 
návrhářů a inženýrů z IQAir.

Vyrobeno v Německu
Atem je vyráběn ve vlastním výrobním závodě 
společnosti IQAir v jižním Německu.

www.iqair.com

Máte otázky ohledně IQAir Atem Desk?
Kontaktujte autorizovaného českého distributora Getons.r.o.;
e-mail: info@geton.cz 
mobil: 605 168 561 
nebo navštivte www.cisticka-vzduchu-iqair.cz 
www.geton.cz


