
זיהום האוויר בדרכים מסוכן יותר ממה שאתה חושב:

האוויר שבתוך המכוניות שלנו מכיל "קוקטייל" של אדים וגזים רעילים המזיקים לבריאות שלנו ולבריאות האנשים האהובים 
עושים שימוש בטכנולוגיית סינון שנבחנה   Hyper Hepa Plus יחד עם מסנן   IQAir Atem Car עלינו. מטהר האוויר 

והוכחה כלוכדת טווח רחב מאוד של מזהמים באוויר. הכל במכשיר קומפקטי ונוח המתמזג בכל רכב.

רעלים בתוך הרכב שלנו!

בתוך הרכב אנו חשופים להרבה מאוד כימיקלים הידועים כרעילים. מחקרים הראו כי יותר מ- 275 כימיקלים רעילים שונים 
יכולים להימצא בתוך הרכב שלנו בכל זמן נתון. רבים מהם נוצרים בתוך הרכב. מחקרים נוספים הראו כי מה שאנו מכנים 

"ריח של מכונית חדשה" בעצם רעיל עבורנו, ולוקח לו 3 שנים לפחות לרדת אל מתחת לסף המסוכן לנשימה!
רעלים נוספים מגיעים אלינו גם מהתנועה שבכבישים - רמות זיהום האוויר המגיעות מן הרכבים בכבישים כיום הינן גבוהות 
ומסוכנות ביותר! והן מביאות לעלייה בסיכון למחלות לב, מחלות נשימתיות ונזקים נוירולוגיים. מכשיר ה- Atem Car מספק 

עבורנו אוויר נקי בתוך הרכב בקלות וביעילות, ובכך עוזר לנו להגן על עצמנו ועל הקרובים לנו.

IQAir Atem Car



ל - IQAir Atem Car יכולת סינון גזים יוצאת דופן!

איך זה עובד?

מסנן ה- Hyper Hepa Plus מספק פיתרון 
יוצא דופן לסינון הגזים והריחות שבתוך הרכב. 
מסנן זה מנקה את האוויר שברכה מחלקיקים 
וריחות  גזים  של  מולקולות  וסופח  ומזהמים 
נקי  אוויר  היא,  התוצאה   .99% של  ביעילות 

מריחות, גזים, כימיקלים וחלקיקים.
לסנן  מסוגל   Hyper Hepa Plus ה-  מסנן 
המסננים  מאלו   100 פי  הקטנים  חלקיקים 
אלו  מזעריים  חלקיקים  רגילים.  אוויר  מטהרי 
קטנים   )Ultra Fine Particles - UFPs(
מכלל   90%  - כ  ומהווים  מיקרון,   0.1  - מ 
זיהום  באוויר.  הנישאים  והמזיקים  החלקיקים 
לחלקיקים  עיקרי  מקור  הינו  בכבישים  האוויר 

אלו. 

iQAir Atem Car הינו מטהר אוויר חזק ויצא דופן, 
ועדיין קומפקטי ושקט. ה- Atem Car מסוגל לבצע 
סירקולציה ולנקות את האוויר ברכב 20 פעמים בשעה 
המגיעים  מזהמים  של  רחב  טווח  לסנן  ובכך  אחת, 

מהדרכים ובתוך הרכב.

קיבולת גבוהה ועיצוב צנטריפוגלי:
 Atem ה-  של  במרכזו  הנמצא  צנטריפוגלי  מאוורר 
Car מאפשר לו לשאוב אוויר עמוס בחלקיקים ובגזים 
כך  עוצב   Atem Car ה-  מעלות.   270 של  בהיקף 
שיספק אוויר נקי לאזורים הכי חשובים במכונית - אזורי 

הנשימה של כל הנוסעים. 


