
Create 
your personal 
clean air zone

צור את איזור האוויר 
הנקי הפרטי שלך

מטהר האוויר הפרטי



The IQAir Atem is an entirely new 
generation of personal air purifier... 
small enough to fit on your desk and 
powerful enough to deliver clean air 
directly to your breathing zone.  

ה- IQAir Atem הינו דור חדש של מטהרי 
אוויר אישיים. קטן מספיק שיתאים לשולחן 
שיספק  מספיק  ועוצמתי  שלך  העבודה 

אוויר נקי ישירות לאיזור הנשימה שלך.



Create Your Personal
Clean Air Zone

Atem (pronounced aa-tem) is German 
for breath. 

The IQAir Atem is a personal air purifier 
that allows anyone to breathe cleaner, 
healthier air at home and away from 
home. Whether used in the bedroom, 
in the office, in a hotel room or while 
studying, the Atem helps you to improve 
the air you breathe in a matter of 
seconds.

Making it Easy to Breathe 
Clean Air
Unlike room air purifiers that can take 
hours to clean the air in a room, the 
IQAir Atem is small, energy efficient, 
quiet and able to improve the air you 
breathe in a matter of seconds. While 
room air purifiers attempt to clean the 
air in an entire room, the Atem delivers 
a gentle, concentrated stream of clean 
air to where it matters most: your 
breathing zone.

Like a virtual mask, the Atem reduces 
the concentration of air pollutants and 
allergens in your breathing zone.

Empowering the Individual
The Atem’s unique design and compact 
size empower you to take control over 
the quality of the air you breathe even 
in polluted indoor spaces where you 
don’t have control over the ambient air 
quality. This makes the Atem an ideal 
travel companion wherever life or work 
may take you. 

צור את איזור האוויר הנקי שלך

Atem )מבטאים - aa-tem ( פירושו "לנשום" 
בגרמנית.

אישי  אוויר  מטהר  הינו   IQAir Atem ה- 
בריא  נקי,  אוויר  לנשום  אחד  לכל  המאפשר 
במשרד,  השינה,  בחדר  לשימוש  ובחוץ.  בבית 
בבית המלון או בזמן לימודים, ה-Atem מסייע 
נושם  שאתה  האוויר  איכות  את  לשפר  לך 

בשניות.

הנקי  האוויר  נשימת  את  להפוך 
למשימה קלה

 
להתמשך  יכול  שלם  חדר  של  אוויר  טיהור 
מספר שעות. ה- IQAir Atem קטן, עוצמתי 
מספיק, שקט ומסוגל לשפר את האוויר שאתה 
זרימה  מספק   Atem-ה שניות.  תוך  נושם 
לאיזור  ישירות  נקי  אוויר  של  ומרוכזת  עדינה 

הנשימה שלך.

מקטין   Atem-ה וירטואלית,  למסיכה  בדומה 
את ריכוז המזהמים והאלרגנים באיזור הנשימה 

שלך.

להעצים את הפרט

 IQAir וגודלו הקומפקטי של ה-  העיצוב הייחודי 
איכות  על  אחריות  לקחת  אותך  מעודד   ,  Atem
האוויר שאתה נושם במקומות סגורים בהם אין לך 
להפוך  יכול   Atem-ה האוויר.  איכות  על  שליטה 
למלווה שלך לאן שהחיים או העבודה יובילו אותך.





Swiss Air Cleaning 
Technology

As the world’s first air purifier, the Atem 
features a PureJet Diffuser™ that 
reduces turbulence and directs a gentle 
breeze of clean air virtually silently to 
your breathing zone. On the lowest fan 
speed the IQAir Atem creates a draft-
free, temperature neutral clean air zone. 
On hot days, higher fan speeds provide 
a gentle, cooling breeze of clean air. 

HyperHEPA® Filtration 
Technology

IQAir’s HyperHEPA filtration technology 
is proven through rigorous independent 
testing to effectively remove particles 
down to 0.003 micron in size. That 
includes pollution particles that are 
smaller than viruses. 

These tiniest of particles are also the 
most dangerous to health because they  
are so small that they can move through 
your lung tissue, into your bloodstream 
and then deposit in any organ, including 
your brain. 

The IQAir Atem gives you unprecedented 
control of the 25,000 breaths you take 
daily. While most air filters claim to filter 
only particles down to 0.3 microns, IQAir 
technology removes up to 99% of all 
particles, no matter how small. When it 
comes to protection against the tiniest 
particles, IQAir is the proven choice.

Stunning Design Meets 
Outstanding Performance
The Atem’s elegant design embraces 
the circle as a functional element. With 
an electronically commulated impeller at 
its center, the air purifier’s disk-shaped 
design allows for an exceptionally large 
air intake and a huge filter surface area 
for an air purifier of its size. 

The IQAir Atem’s cast metal stand 
allows the user to rotate the entire air 
cleaner with its PureJet Diffuser to 
adjust the height of the breathing zone. 

HyperHEPA® Filter

טכנולויגה לטיהור אוויר תוצרת שוויץ 

ל-Atem מפזר ™Purejet Diffuser המפזר 
משב אוויר נקי ושקט , ללא מערבולות, ישירות 

לאיזור הנשימה שלך.
זרם  יוצרת  המאוורר  של  הנמוכה  המהירות 
חמים,  ובימים  החדר.  בטמפרטורת  נקי  אוויר 
משב  המאוורר מספק  יותר,  גבוהה  במהירות 

רוח קליל וקריר של אוויר נקי. 

HyperHEPA טכנולוגית סינון

ע"י  נבדקה   HyperHEPA הסינון  טכנולוגית 
בהסרת  כיעילה  והוכחה  עצמאיות  מעבדות 
חלקיקים הקטנים מ -0.003 מיקרון )וזה כולל 
מזהמים שקטנים מגודל של וירוס(. חלקיקים 
מסוגלים  הם  כי  מסוכנים  הכי  אלו  זעירים 
לעבור דרך רקמות הריאות לזרם הדם ולשקוע 

בכל איבר בגוף כולל במוח.

לך אמצעי שליטה  מספק   Atem  IQAir-ה
נושם  שאתה  הנשימות   25,000 על  אישי 
במשך היום. בעוד רוב מטהרי האוויר טוענים 
 0.3 עד  בגודל  חלקיקים  לסנן  יכולים  שהם 
מיקרון, טכנולוגית ה- IQAir מסירה עד 99% 
הם  כמה   עד  משנה  ולא  החלקיקים  מכל 

זעירים. מערכות IQAir הן בחירה המוכחת.

עיצוב מהמם פוגש יעילות בלתי רגילה

את  כולל   Atem-ה של  האלגנטי  העיצוב 
מטהר  עבור  פונקציונלי.  כאלמנט  המעגל 
אוויר בסדר גודל כזה, העיצוב המעוגל אפשר 
המסוגל  גדולים  פני שטח  בעל  מסנן  יצירת 

לסנן כמות אוויר גדולה במיוחד .
את  לכוון  לך  המאפשר  מעמד   Atem-ל
יציאת האוויר הנקי עך מנת להתאימו   פתח 

במדויק לגובה איזור הנשימה שלך.



We designed the Atem to empower 
more people in more places to breathe 
cleaner air than ever before.

תכננו את ה-Atem על מנת לעודד יותר אנשים 
ביותר מקומות לנשום אווי נקי יותר מאי פעם. 



PureJetTM 
Diffuser

Silencer

HyperHEPA® Filter

Solid Metal 
Stand

Back Cover

240° Air Intake

High-Performance Impeller

Airflow Indicator LEDs

Front 
Cover with
Touch Surface

Advanced Touch and 
Smartphone Control

The Atem is sophisticated, yet simple 
to use and puts you in total control. 
A simple touch on the logo turns the 
Atem on and allows you to adjust the 
flow of clean air.

The extent of the blue light beneath the 
diffuser tells you the current fan speed. 

The Atem can also be controlled with 
the IQAir Atem smartphone app. The 
intuitive app allows fine-tuning of fan 
speed, light and sound.

The Bluetooth proximity sensor can also 
automatically switch the Atem off when 
you leave the room and back on when 
you return to your desk. 

On top of that, the Atem App provides 
sophisticated filter life monitoring, 
notifying the user when it is time to 
change the filter based on actual usage.

Download the IQAir Atem App for enhanced usability for
iOS and Android devices.

Google Play and the Google Play logo are trademarks of Google Inc. Apple and the  

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.

שליטה מתקדמת באמצעות הטלפון החכם

ה-Atem קל מאוד לתפעול. נגיעה קלה על הלוגו 
מדליקה את המטהר ומאפשרת לך להתאים את 

עוצמת זרימת האוויר הנקי לצרכים שלך.
אורך האור הכחול מתחת למפזר מסמן את עוצמת 

ההפעלה באופן ויזואלי. 
דרך  אפליקציה  באמצעות   Atem-ב לשלוט  ניתן 
דרך  המופעל  הקירבה  חיישן  החכם.  הטלפון 
ה-Bluetooth יכול להדליק ולכבות את המטהר 
או  קרוב  להמצאותך  בהתאם   , אוטומטי  באופן 
רחוק. ומעל הכל מספקת האפליקציה בקרה על 
בהחלפת  הצורך  על  ומתריעה  המסנן  חיי  אורך 

המסנן בהתאם לשימוש בפועל.

תאורה לסימון זרימת האוויר 

משתיק

משופרים

מכסה אחורי

מכסה קדמי עם 
משטח מגע

כניסת אוויר

צנטריפוגה עם ביצועים

מעמד מתכת

HyperHEPA מסנן

 Purejet מפזר
Diffuser



Superior Portability

The IQAir Atem is highly portable. Disassembled in 
a matter of seconds, it can easily be taken virtually 
anywhere, whether it is a day trip or a long journey. 

Never before has air filtration at this efficiency level 
been available in a portable, personal air purifier.  

ניידות גדולה יותר

ה-IQAir Atem בעל ניידות גבוהה. ניתן 
לפירוק בשניות ואפשר לקחת אותו לכל מקום.

מעולם לא היה מטהר אוויר אישי ברמה כזו 
זמין ונייד.



The Atem Travel Case 
(Optional Accessory)

     

Adjustable straps with easy grip handle

Power supply 
pocket

Lay flat for security screening

Custom fitted interior

Atem-תיק הנשיאה של ה
)פריט אופציונלי(

רצועות מתכווננות עם ידית נשיאה

פנים מותאם 

משטח שטוח לסריקה בטחונית

כיס לתקע 
חשמלי



Create 
your personal 
clean air zone

IQAir’s President Frank Hammes

“ The Atem is a small   
 but incredibly powerful  
 personal air purifier  
 that removes up to 99%  
 of particles through IQAir’s  
 proprietary HyperHEPA®  
 filtration, including  
 ultrafine particles. “
 

"ה-Atem הוא מטהר אישי קטן אבל 
עוצמתי בצורה בלתי רגילה המסיר 

חלקיקים ב-99% באמצעות מערכת 
הסינון הייחודית HyperHEPA , כולל 

חלקיקים זעירים"

 תיצור את איזור
הנשימה האישי שלך



Engineered in Switzerland
For the development of the Atem, 
IQAir was able to rely on 50+ years 
of experience in the design of air 
purification products. Experts in fluid 
dynamics, fan and filter technology, IOT, 
electronics, mechanical engineering and 
software design collaborated to create 
the Atem at IQAir’s Swiss headquaters.

Made in Germany
The Atem is manufactured at IQAir’s 
state-of-the-art factory in Southern 
Germany. Located in one of the most 
beautiful regions of Germany, the new 
IQAir-owned and operated production 
facility ensures that the Atem meets 
IQAir’s rigorous quality, performance 
and environmental standards.

About IQAir
IQAir is a clean air technology company 
headquartered in Switzerland. IQAir 
makes all of its air purifiers at its own 
production facilities in Switzerland and 
Germany.  The family company looks 
back on over 50 years as a leader in 
the field of residential, commercial and 
medical air purification. IQAir’s clean 
air products are available in over 70 
countries around the world through a 
network of authorised dealers, company 
stores and experience centres.

תוכנן בשוויץ
חברת  הסתמכה   Atem ה-  לפיתוח 
שלה  הנסיון  שנות   50+ על   IQAir

בעיצוב מערכות לטיהור אוויר.
טכנולוגית  נוזלים,  בדינמיקת  מומחים 
הנדסה  אלקטרוניקה,  ואוורור,  סינון 
מכנית ועיצוב תוכנה חברו יחד ליצירת 

. Atem-ה

מיוצר בגרמניה
ה-Atem מיוצר במפעל IQAir בדרום 

גרמניה באחד האזורים היפים ביותר.
בסטנדרטים  עומד  החדש  המפעל 

. IQAir האיכותיים והקפדניים של

IQAir אודות
בטכנולוגית  העוסקת  חברה  זו   IQAir

אוויר נקי. בסיס האם ממוקם בשוויץ.
IQAir הינה חברה משפחתית המובילה 
50 שנה את תחום טיהור האוויר  מעל 

הביתי, המסחרי והרפואי.
מדינות  ב-70  זמינים   IQAir מוצרי 
בעולם באמצעות רשת נציגים מורשים.



Power requirements 100-240 V, 50/60 Hz

Energy consumption (at default settings) < 1.5, 1.9, 3.4 Watt; Standby: < 0.5 Watt

Dimensions (with stand and diffuser) H 35 x W 14 x D 31.5 cm

(with stand incl. power supply) 2.8 kg, (w/o attachments) 2.0 kg

8, 15, 30 m3/h

3 - 67 m3/h

Sound power level, 3 default fan speeds 20, 27, 44 dB(A)

Fan motor multiphase DC fan motor

Control panel mobile smartphone app or by tapping Atem logo on the system

Color of main housing / stand white or black with grey trim

Housing material PC-ABS & PC plastics

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

Surface area: 0.3 m2

Features

Mobile applications

Display languages
automatic language selection based on phone system language: English, German, 

Advanced fan speed selection yes (use mobile app or tap on Atem logo on unit to control fan speed; LED indicator)

Supplied accessories

IQAir® Atem®
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IQAir Atem Technical Specifications

Swiss Design
The Atem was created in Switzerland by
IQAir’s team of designers and engineers.

Made in Germany
The Atem is made in IQAir’s own manufacturing
plant in Southern Germany.

www.iqair.com


