
Dokonalá čistička
vzduchu do auta





Prostředí automobilu může být pro Vás nebezpečné.

Prostředí Vašeho automobilu je pravděpodobně jedním z nejškodlivějších 
míst pro Vaše zdraví a zdraví Vašich blízkých. Obsahuje koktejl miliard 
znečišťujících částic a širokou škálu potenciálně škodlivých výparů a plynů.

Podle nedávné studie zveřejněné Duke University je hladina znečištění 
vzduchu v kabině automobilu během dopravní špičky dvakrát vyšší, 
než znečištění okolního vzduchu. Podle studie King’s College cestující 
v autě čelí horší kvalitě vzduchu, než cyklisté a pěší na stejné silnici. Ve 
skutečnosti výzkumy ukazují, že vzduch uvnitř automobilů může být 
znečištěn až 15krát více než vzduch na silnici.

“Pokud jde o znečištění ovzduší představuje kabina automobilu perfektní 
bouři. Výfukové emise, stejně jako oděr z pneumatik a vozovek vstupují 
do automobilu a mísí se s chemikáliemi z materiálů interiéru vozidla 
šířenými vzduchem, často označovanými jako toxický zápach automobilu,“ 
vysvětluje Frank Hammes, výkonný ředitel IQAir.

IQAir Atem Car - dokonalá čistička vzduchu do auta.

Atem Car je neuvěřitelně výkonná a přesto tichá a kompaktní čistička 
vzduchu s vysokou účinností, navržená tak, aby dodávala čistý vzduch tam, 
kde je to nejdůležitější – do dýchací zóny řidiče a spolujezdců. Výkonný 
ventilátor v kombinaci s vysoce účinným, vícestupňovým fi ltrem zajišťuje, 
že Atem Car dodává vzduch prakticky bez znečištěných částic, čistíc vzduch 
uvnitř kabiny až 20krát za hodinu.

Atem Car umožňuje majitelům automobilů těžit ze stejné úrovně čištění 
vzduchu, jaké si mohou užít s IQAir pokojovými čističkami vzduchu ve 
svých domovech a kancelářích. Čistička vzduchu Atem Car a její revoluční 
Filtr HyperHEPA® Plus používá testovanou a certifi kovanou fi ltrační 
technologii k zachycení širokého spektra znečišťujících látek v kabině 
automobilu, a to vše v elegantním a kompaktním pouzdře navrženém tak, 
aby čistička vzduchu splynula s okolím jakékoliv kabiny vozidla.

To vše dělá Atem Car perfektní volbou pro jednotlivce, rodiny s dětmi 
a majitele automobilů, kteří pečují o své zdraví a které znepokojují 
znečištěné látky, chemikálie a alergeny v ovzduší, kterým jsou vystaveni 
uvnitř svých vozidel.

IQAir Atem Car. Výkonné řešení v boji proti znečištěnému 
vzduchu v automobilu.

Filtr HyperHEPA® Plus

240° přívod vzduchu

Vysoce výkonný ventilátor

LED indikátor proudění vzduchu

Přední kryt s 
dotykovou plochou

Držák do auta
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Zatímco většina výrobců fi ltrů vzduchu tvrdí, že fi ltrují částice pouze do velikosti 
0,3 mikronu, fi ltr HyperHEPA Plus čističky vzduchu Atem Car odstraní až 99% 
všech částic, bez ohledu na to, jak jsou malé.

Filtrační technologie HyperHEPA od společnosti IQAir je prokázána přísným 
nezávislým testováním, které účinně odstraňuje ultra-jemné částice až do 
velikosti 0,003 mikronu, dokonce včetně znečišťujících částic menších než viry. 
Tyto nejmenší částice jsou také nejnebezpečnější pro zdraví, protože jsou tak 
malé, že se mohou pohybovat skrz plicní tkáň do krevního řečiště a poté se 

ukládat v jakémkoli orgánu, včetně mozku.

Tím, že ze vzduchu v kabině odstraníte 
i ty nejnebezpečnější znečišťující látky a 
mikroorganismy, vám IQAir Atem dává nevídanou 
kontrolu nad každým nadechnutím ve Vašem 
automobilu.

Pokud jde o ochranu před nejmenšími a 
nejnebezpečnějšími částicemi, je IQAir osvědčenou 
volbou.

Ohromující design splňuje vynikající výkon

Elegantní design čističky vzduchu Atem využívá kruh jako funkční prvek. Design 
čističky ve tvaru disku umožňuje díky elektronicky komutovanému oběžnému 
ventilátoru ve svém středu výjimečně velký přívod vzduchu a velkou plochu fi ltru 
pro čističku vzduchu své velikosti. To znamená maximální průtok vzduchu pro 
nejlepší výsledky čištění vzduchu a dlouhou životnost fi ltru.

Funkční a elegantní design čističky vzduchu Atem Car doplňuje jakýkoli interiér 
vozu.

Švýcarská technologie čištění vzduchu
Technologie HyperHEPA® pro maximální výkon





Pokročilé ovládání dotykem a chytrým telefonem
Atem je sofi stikovaný, ale snadno použitelný a poskytuje Vám úplnou kontrolu.

Stáhněte si aplikaci IQAir Atem pro rozsáhlejší použitelnost pro zařízení iOS a Android.

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. App Store je značka služby společnosti Apple Inc. registrovaná v USA a dalších zemích.

Lehký dotyk na logo Atem stačí k zapnutí a nastavení průtoku čistého 
vzduchu. Rozsah oblouku modrého světla na straně Atemu indikuje zvolenou 
rychlost ventilátoru.

Alternativně lze Atem Car ovládat pomocí aplikace Atem pro chytré telefony. 
Intuitivní rozhraní umožňuje jemné doladění rychlosti ventilátoru, světla 
a zvuku. Integrovaný senzor přiblížení Bluetooth lze nastavit tak, aby 
automaticky vypínal Atem, když opustíte vozidlo, a znovu jej zapnul, když 
se vrátíte k automobilu. Kromě toho poskytuje aplikace Atem informace o 
teplotě, vlhkosti a životnosti fi ltru v reálném čase a upozorňuje uživatele, kdy 
je čas na výměnu fi ltru, na základě skutečného používání.



Technologie Headspace™

 
Globální úrovně znečištění od hustého provozu vozidel dosáhly alarmující úrovně, zvyšující riziko srdečního, 
respiračního a neurologického poškození. Atem Car rychle a efektivně distribuuje čistý vzduch v kabině do 

prostoru hlavy a pomáhá chránit Vás a Vaše spolujezdce před sazemi z dieselových motorů a před plynnými 
znečišťujícími látkami.



Výkonná technologie čištění vzduchu

IQAir Atem je neuvěřitelně výkonná a přitom tichá a 
kompaktní čistička vzduchu do automobilu, která je 
schopna fi ltrovat celý objem vzduchu v kabině vozu 
každé 3 minuty. Díky recirkulaci vzduchu v kabině 
až 20x za hodinu prostřednictvím pokročilého fi ltru, 
Atem účinně odstraňuje škodlivé znečišťující látky z 
venkovního prostředí a z interiéru vozidla.

Vysokokapacitní, odstředivá konstrukce

Odstředivé oběžné kolo ve středu systému nasává 
vzduch z kabiny přes třístupňový kombinovaný 
fi ltr na částice a plynné fáze, který obepíná 270 
stupňů kolem ventilátoru pro maximální odstranění 
škodlivých znečišťujících látek ze vzduchu. Díky 
jedinečné technologii Atem Headspace ™ je čistý 
vzduch dodáván tam, kde na tom nejvíce záleží - do 
dýchací zóny cestujícího.

Znamenitá fi ltrace plynné fáze

Atem Car fi ltr HyperHEPA Plus poskytuje nejlepší 
řešení pro odstraňování částic, plynů a zápachu 
v kabině díky kombinaci dvou typů médií: jedno, 
které eliminuje vzduchem šířené znečišťující částice 
s 99% účinností, a druhé, které adsorbuje pachy 
a chemikálie. Výsledkem je vzduch, který je stejně 
čistý jako nedotčený vzduch vysoko ve švýcarských 
horách.

Chytré funkce

Synchronizace Vašeho Atem Car s aplikací Atem 
pro chytré telefony Vám umožní upravit nastavení 
rychlosti ventilátoru a aktivovat vestavěný 
dětský zámek několika klepnutími na dotykovou 
obrazovku. Aplikace také monitoruje životnost fi ltru 
a využívá vestavěné inteligence k zapnutí a vypnutí 
Atemu Car s nastartováním Vašeho vozu.

Osvědčená ochrana proti ultra-jemným částicím

Filtr HyperHEPA Plus je účinný i proti těm 
nejmenším a nejškodlivějším částicím znečištění. 
Ultra-jemné částice (UFPs) jsou menší než 0,1 
mikronu a pouhým počtem tvoří přibližně 90% 
všech vzduchem šířených částic. Výfukové částice, 
mikroplasty z oděru pneumatik a brzdový prach 
jsou primárním zdrojem UFPs. Pokud jde o ochranu 
před UFPs, IQAir je osvědčenou volbou.

Bezpečná, zabezpečená, vhodná pro rodinu

Čistička vzduchu Atem Car byla podrobena 
rozsáhlým nárazovým, bezpečnostním a 
výkonnostním testům, aby byla zajištěna maximální 
odolnost, bezpečnost a výkon. Automatická 
aktivace při nastartování Vám ušetří nepříjemnosti 
a rozptylování při manuálním ovládání: držte ruce 
na volantu a přitom dýchejte neustále dodávaný 
čistý vzduch.

Znamenité funkce a výkon
Revoluce čištění vzduchu v kabině automobilu.



Dokonalá čistička 
vzduchu do auta



Navrženo ve Švýcarsku
Při vývoji Atemu se společnost IQAir mohla spolehnout na více než 50 let
zkušeností s designem produktů na čištění vzduchu. Odborníci na dynamiku 
tekutin, technologie ventilátorů a fi ltrů, IOT, elektroniku, strojírenství a 
softwarový design spolupracovali na vytvoření Atemu ve švýcarské centrále 
IQAir.

Vyrobeno v Německu
Atem se vyrábí v nejmodernější továrně společnosti IQAir v jižním Německu. 
Nacházejíc se v jedné z nejkrásnějších oblastí Německa, tento nový výrobní 
závod vlastněný IQAir zajišťuje, že Atem splňuje přísné IQAir standardy 
kvality, výkonu a ochrany životního prostředí.

O společnosti IQAir
IQAir je společnost zabývající se technologií čistého vzduchu se sídlem ve 
Švýcarsku. IQAir vyrábí všechny své čističky vzduchu ve vlastních výrobních 
závodech ve Švýcarsku a v Německu. Rodinná společnost má tradici více 
než 50 let jako lídr v oblasti čištění vzduchu v domácnostech, komerčních a 
zdravotnických zařízeních. Produkty IQAir pro čisté ovzduší jsou k dostání 
ve více než 70 zemích po celém světě prostřednictvím sítě autorizovaných 
prodejců, fi remních prodejen a předváděcích center.



© 2021  IQAir Group, Švýcarsko. Všechna práva vyhrazena. IQAir®, Atem® a HyperHEPA® jsou registrované ochranné známky IQAir Group. Headspace ™ 
je ochranná známka IQAir Group. IQAir si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění změnit specifi kace obsažené v tomto dokumentu.

Technické specifi kace IQAir Atem Car

Švýcarský design
Atem Car byl vytvořen ve Švýcarsku týmem 
designérů a inženýrů z IQAir.

Vyrobeno v Německu
Atem Car se vyrábí ve vlastním výrobním závodě
IQAir v jižním Německu.

www.cisticka-vzduchu-iqair.cz
Geton s.r.o.
info@geton.cz
mobil: 00 420 605168561

12-24V DC

< 1.5, 1.9, 3.4 W Watt

12, 20, 30 m3/h

3/h


