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QLIMA
EKSPERT W KREOWANIU KLIMATU

EKSPERT W KREOWANIU
KLIMATU WEWNĘTRZNEGO
Qlima jest liderem europejskiego rynku urządzeń 
kształtujących klimat w naszych domach i biurach. 
Oferujemy Państwu pełną gamę urządzeń chłodzą-
cych, grzewczych oraz dbających o  odpowiednią 
wilgotność i  jakość powietrza. Nieustannie pracu-
jemy nad innowacjami w  dziedzinie technologii 
i wzornictwa.

Klient wybierając markę Qlima może być pewny, 
że wybiera nowoczesny produkt, odznaczający się 
znakomitą relacją ceny do jakości. Nasze przed-
siębiorstwo urosło do rangi absolutnego lidera na 
europejskim rynku producentów przenośnych kli-
matyzatorów i piecyków naftowych.

PONAD 20 MILIONÓW
SPRZEDANYCH PRODUKTÓW
Konsekwentny rozwój firmy na przestrzeni lat 
sprawił, że produkty pod marką Qlima dostępne 
są w  większości krajów europejskich. Rozbudowa-
na sieć dystrybutorów lokalnych pozwoliła nam 
dotrzeć z  naszymi produktami do szerokiej gamy 
klientów. Ponad 20 milionów naszych urządzeń tra-
fiło do domów zadowolonych konsumentów.

PROFESJONALNA OBSŁUGA
KLIENTÓW
Lata doświadczenia na rynku europejskim pozwoli-
ło nam na zdobycie odpowiedniego doświadczenia 
w kontakcie z naszymi klientami. Chcąc poznać lepiej 
naszą firmę i produkty Qlima klient może skorzystać 
z  przygotowywanych co roku katalogów. Może też 
skontaktować się z nami telefonicznie lub mailowo.

PONAD 30 LAT DOŚWIADCZENIA
Qlima (dawniej Zibro) od 30 lat specjalizuje się w dys-
trybucji urządzeń pomagających stworzyć komfor-
towy klimat wewnątrz pomieszczeń. Na przestrzeni 
lat zdobyliśmy obszerną wiedzę i  doświadczenie,  
a równocześnie uznanie i niekwestionowaną reno-
mę na rynku, stawiając bezwarunkowo na wysoką 
jakość oraz trwałe i rzetelne wykonanie urządzeń.

LABORATORYJNE TESTY
PRODUKTÓW
Nasza firma posiada własne laboratorium badaw-
cze. Nieustannie staramy się unowocześniać nasze 
produkty. Wszystkie mają unikatowe wzornictwo 
i  wiele unikatowych funkcji. Wszystkie produkty są 
badane pod względem zgodności z  najnowszymi 
przepisami i  normami bezpieczeństwa. Produkty 
Qlima monitorowane są przez zewnętrzne europej-
skie organy kontroli i posiadają wszystkie niezbędne 
certyfikaty bezpieczeństwa i jakości (CE, NF, GS). Je-
steśmy w stanie zapewnić 2-, a nawet 4-letnią pełną 
gwarancję na nasze produkty.

OBSZERNA DOKUMENTACJA
Na naszej stronie internetowej www.atompolska.pl 
klient znajdzie, oprócz ogólnych informacji, szcze-
gółowe dane techniczne, zdjęcia i  dokumentację 
wszystkich naszych urządzeń.
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ENERGOOSZCZĘDNOŚĆ 
I WYGODA
Piece naftowe typu Laser wyposażone są w termo-
stat i elektroniczne sterowanie. Piec utrzymuje za-
programowaną przez nas temperaturę, wyłączając 
się lub obniżając moc grzewczą, lub zwiększa siłę 
grzania, gdy jest taka potrzeba. Dzięki elektronice 
nie musimy pamiętać, by włączyć piec rano, gdy jest 
zimno, lub wyłączyć, gdy w pokoju jest już ciepło.

Przy dobrej izolacji pomieszczenia piecyk naftowy 
dba o oszczędne zużycie nafty oraz naszą wygodę, 
pracując tylko jeśli temperatura spadnie poniżej za-
kładanej.

BEZPIECZEŃSTWO 
PONAD WSZYSTKO
Wszystkie piece linii Laser są produkowane w Japo-
nii, prze testowane przez uznane instytuty atesta-
cyjne i  wszystkie posiadają znak bezpieczeństwa 
i  jakości CE. Wyposażone są one także w  system 
zabezpieczający, który zapewnia automatyczne wy-
łączenie pieca w  przypadku potrącenia lub niedo-
statecznej wentylacji.

Qlima to trwały wybór, ponieważ wszystkie piece 
naftowe posiadają pełną, 4-letnią gwarancję, ale jak 
pokazuje doświadczenie, mogą one bez problemu 
służyć Państwu przez 15 do 20 lat.

WYDAJNOŚĆ, SZYBKOŚĆ 
I SWOBODA
Piece naftowe Qlima to szybkie i  oszczędne ogrze-
wanie pomieszczeń. Piece zasilane są specjalnie 
oczyszczoną naftą dostępną dla klientów w  każdej 
ogólnopolskiej sieci marketów budowlanych. Wysoka 
wydajność energetyczna sprawia, że szybkość ogrza-
nia pomieszczenia przy wykorzystaniu piecyka nafto-
wego nie ma sobie równych. Kompaktowe rozmiary 
i waga, oraz brak potrzeby podłączenia do jakiejkol-
wiek instalacji kominowej zapewniają nam pełną swo-
bodę korzystania z pieca naftowego.

W każdej chwili możemy przenieść go do innego po-
koju, a  w  przypadku pieca knotowego nie musimy 
martwić się również o dostęp do gniazdka elektrycz-
nego. Piece naftowe Qlima doskonale sprawdzają się 
zarówno w naszych domach, jak i wszędzie tam, gdzie 
nie ma stałej instalacji grzewczej czy nawet elektrycz-
nej (piec knotowy). Wystarczy włączyć urządzenie, by 
po kilku minutach temperatura w pomieszczeniu za-
częła się podnosić. Piece naftowe doskonale spełniają 
swoją rolę w pomieszczeniach od 10 do nawet 70 m2

DWA DOSKONAŁE SYSTEMY 
SPALANIA
W naszej ofercie znajdziecie Państwo piece o dwóch 
odmiennych systemach spalania nafty. Piec knoto-
wy Turbo posiada unikalny system podwójnej lam-
py grzewczej. Nafta spalana jest wstępnie w pierw-
szej, dolnej lampie, w  temperaturze 800 °C, do 
drugiej, górnej lampy dostarczana jest porcja tlenu 
pozwalająca dopalić w temperaturze 1200 °C pozo-
stałe produkty spalania. W rezultacie otrzymujemy 
czyste ciepło i  możliwość korzystania z  pieca kno-
towego również w  pomieszczeniach zamkniętych. 
Zaletą pieca knotowego jest zupełna niezależność 
od stałego źródła prądu elektrycznego. Do zasilania 
pieca wystarczą nam dwie baterie R20.

Drugim typem piecyków są piece wyposażone w elek-
tronicznie sterowaną komorę spalania typu Laser. 
Specjalne dysze wtryskują pod ciśnieniem naftę do 
komory spalania. Po osiągnięciu wymaganej tempe-
ratury 1200 °C ogrzane w  procesie spalania gorące 
powietrze nadmuchiwane jest do ogrzewanego po-
mieszczenia przez automatyczny wentylator. Elektro-
niczne sterowanie, wbudowany termostat i  progra-
mator dzienny pozwalają nam w pełni docenić zalety 
piecyka naftowego. Piec dba w  pełni automatycznie 
o właściwą temperaturę, zużywając przy tym tylko tyle 
nafty, ile jest absolutnie konieczne.

CIEPŁO, GDZIE TYLKO ZECHCESZ
PIECE NAFTOWE TURBO I LASER
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Model R 8027C SRE 3531TC SRE 3631TC SRE 7037C SRE 9046C

Rodzaj Knotowy turbo Elektroniczny 
laser

Elektroniczny 
laser

Elektroniczny 
laser

Elektroniczny 
laser

Kolor Stalowy Srebrny Grafitowy Srebrny Perłowa biel

Moc (kW) 2,70 1,08-3,10 1,08-3,10 1,28-3,70 1,28-4,65

Kubatura grzania
(m³/m²) 45-95 (18-38) 50-120 (20-48) 50-120 (20-48) 58-150 (23-60) 75-190 (30-76)

Zużycie paliwa (litr/h) 0,281 0,113-0,323 0,113-0,323 0,134-0,386 0,134-0,485

Pojemność zbiornika (litr) 4,2 5,0 5,0 9,0 9,0

Poziom hałasu (dB) 28-35 28-35 25-37 25-39

Wymiary:
szer./gł./wys. (mm) 455x295x460 371x294x429 371x294x429 466x349x445 446x349x445

Waga (kg) 8,7 8,1 8,1 13,5 13,5

Gwarancja (lata) 4 4 4 4 4

Podwójna komora spalania +

Automatyczne wyłączanie + + + + +

Filtr paliwa + + + + +

Wymienny zbiornik + + + + +

Zabezpieczenie
przed przewróceniem + + + + +

Zabezpieczenie
przed dziećmi + + + +

„Czysta” nakrętka + + + + +

Czujnik CO2 + + +

Funkcja „Fuzzy Logic” + + + +

Funkcja „Save” + + + +

Funkcja „Komfort” + + + +

Programator dzienny + + + +

Automatyczny
wentylator + + + +

Zabezpieczenie
przed zamarznięciem + + + +

Redukcja zapachu + + + +

PIECE NAFTOWE TURBO I LASER

Specyfikacja techniczna

Podstawowe funkcje pieców naftowych turbo i laser

FUNKCJA FUZZY LOGIC
Inteligentny system elektronicznego sterowania. Laser sam oblicza, o której godzinie musi się 
włą czyć, aby osiągnąć pożądaną temperaturę. Na dodatek automatycznie wybiera najbardziej 
opty malny poziom spalania, aby osiągnąć wybraną temperaturę.

FUNKCJA SAVE
Po jej uruchomieniu piec wyłączy się automatycznie, gdy uzyskana temperatura pomieszczenia 
przekroczy o 3°C temperaturę, która została zaprogramowana. Kiedy temperatura pomiesz-
czenia ponownie wróci do zaprogramowanego poziomu, piec uruchomi się samoczynnie. 
Oszczędzamy w ten sposób do 8% spalanej nafty

CZUJNIK DWUTLENKU WĘGLA
Piec wyposażony jest w czujnik dwutlenku węgla. W przypadku niewystarczającej wentylacji 
w pomieszczeniu urządzenie wyłączy się automatycznie.

FUNKCJA „KOMFORT”
Zmniejsza zużycie nafty i umożliwia późniejsze napełnienie zbiornika, ponie waż piec przełącza się 
automatycznie na najniższy poziom spalania, gdy czujnik wskazuje niski poziom paliwa z zbiorniku.

PROGRAMATOR DZIENNY
Piec wyposażony jest w  24 godzinny programator. Umożliwia automatyczne uruchomienie 
grzejnika o uprzednio ustalonej porze.

REDUKCJA ZAPACHU
Przy wyłączaniu urządzenia system redukcji zapachu precyzyjnie i odpowiednio wcześnie blo-
kuje dopływ paliwa do komory spalania, zapobiegając wyczuwalnemu spalaniu ostatnich kilku 
kropel paliwa.

Podstawowe funkcje
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KOMFORT

NISKI POZIOM ZAPACHU

EFEKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ

QLIMA EXTRA

PEWNOŚĆ JAKĄ DAJĄ PALIWA 
JAKOŚCI PREMIUM QLIMA
Qlima to lider na rynku europejskim w dziedzinie 
paliw do grzejników. Po ponad 30 latach innowa-
cyjnych działań Qlima produkuje obecnie jedynie 
paliwa najwyższej jakości.

Nasz sekret kryje się w  połączeniu wyjątkowej 
koncepcji produkcji (Jeden krok ze statku do skle-
pu) oraz naszych wysoko wykwalifikowanych i od-
danych pracowników, dzięki czemu wytyczamy 
i przekraczamy coraz to nowe granice. Jakość paliw 
Qlima jest stale monitorowana przez zewnętrzne, 
niezależne laboratoria, które należą do światowej 
czołówki.

Efekt końcowy to najczystsze, najbardziej skutecz-
ne paliwo o najlepszej wydajności, jaka istnieje na 
rynku. W  czasie procesu tworzenia sprawdza się 
nie tylko paliwo, ale także opakowanie. Dobrym 
tego przykładem jest wprowadzenie ekologicz-
nego pojemnika z  politereftalanu etylenu – inno-
wacyjnego produktu marki Qlima, dzięki któremu 
pojemniki na paliwo poddawane są teraz recyklin-
gowi w 100%.

QLIMA 
PERFORMANCE METER
Użytkownikom paliw Qlima nasza 
firma gwarantuje najwyższą jakość, 
wysoką wydajność oraz największy 
komfort, które zapewniają doskona-
łe uczucie ciepła.

Wszystkie paliwa premium marki 
Qlima dają doskonałe wyniki. Dla-
tego różnica pomiędzy różnymi wa-
riantami paliwa pod marką Qlima 
jest stosunkowo niewielka, nato-
miast w  odniesieniu do innych ma-
rek jest proporcjonalnie duża.

Aby wyjaśnić w  przystępny sposób 
różnicę między różnymi warianta-
mi paliwa, nasza firma opracowała 
Qlima Performance Meter. Każdy 
wariant jest mierzony według czte-
rech kryteriów, które zostały przed-
stawione w przejrzysty sposób.

PIECE NAFTOWE TURBO I LASER
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KOSZTY UŻYTKOWANIA PIECA 
NA PELLET
Pellet produkowany jest z  odpadów przemysłu 
drzewnego (tartaki, stolarnie, fabryki mebli) oraz 
z  roślin energetycznych rosnących na polach 
(wierzba energetyczna itp). Oznacza to, że pellet 
jest paliwem rodzimym, produkowanym w  na-
szym otoczeniu - nie jest sprowadzany z zagra-
nicy, gdzie uwarunkowania polityczne znacząco 
wpływają na cenę i gwarancję dostaw.

Cena paliw odnawialnych jest najbardziej stabil-
na, a jeśli nawet rośnie, to w znacznie mniejszym 
stopniu niż pozostałe paliwa. Obecnie ogrzewa-
nie pelletem należy do jednych z  najtańszych 
i w miarę rozwoju rynku pelletu ceny tego pro-
duktu jako nośnika energii będą spadały. Poza 
tym jest to paliwo czyste i ekologiczne, w przy-
szłości powinno być zwolnione z  jakichkolwiek 
obciążeń podatkowych (akcyza).

TECHNOLOGIA W NAJLEPSZYM 
WYDANIU
Piece zasilane pelletem są doskonałym zamien-
nikiem kominków czy pieców na drewno, elimi-
nują konieczność rąbania i noszenia drewna do 
domu, ciągłego czyszczenia i rozpalania.

Nie wymagają intensywnego nadzoru i regulacji, 
są bardziej efektywne (mniejsza strata komino-
wa) i  szybsze w montażu. Użytkownik nie musi 
otwierać szyby, aby dołożyć paliwa, unikając tym 
samym uwalniania się dymu i  zabrudzania po-
mieszczenia.

Piecyki zawierają w swojej budowie ukryty me-
chanizm podawania pelletu, jego zapłonu i kon-
troli spalania. Każdy z piecyków ma wbudowany 
zbiornik na pellet, który w zależności od użytko-
wania, zapewnia paliwo na 1-3 dni.

Węgiel Pellet Gaz propan Olej opałowy

3 600 zł 3 900 zł 8 500 zł 8 000 zł

Koszt rocznego ogrzewania nowego domu o powierzchni 150 m²

Kominki na pellet Qlima to 3 warianty ogrzewania domu:
Piece z wymuszoną konwekcją ogrzewające jedno pomieszczenie
Piece z dystrybucją gorącego powietrza do ogrzewania kilku pomieszczeń
Piece z płaszczem wodnym połączone z instalacją grzewczą, ogrzewające nawet duże budynki

ELEKTRONICZNE STEROWANIE
Panel sterowania umożliwia użytkownikowi dzien-
ne oraz tygodniowe programowanie. Użytkownik 
siedząc wygodnie w fotelu może obsługiwać piec 
za pomocą pilota. Żaroodporna szyba umożliwia 
obserwację naturalnego ognia. Piece na pellet są 
już bardzo popularne w zachodniej Europie i po-
woli zaczynają wzbudzać zainteresowanie także 
w Polsce.

KALORYCZNOŚĆ PELLETU
Kaloryczność pelletu na poziomie 18-20MJ/kg 
kwalifikuje go bardzo wysoko na tle pozostałych 
paliw. Kaloryczność 1 litra oleju opałowego odpo-
wiada kaloryczności 2 kg pelletu, co przy obecnych 
relacjach cenowych daje oszczędności na pozio-
mie 45%. Cena energii cieplnej z węgla jest jeszcze 
minimalnie niższa, ale pamiętajmy o tym, że około 
5-15% spalanego węgla to popiół, który wyrzuca-
my do śmieci, za utylizację których trzeba zapłacić.

TECHNOLOGIA W NAJLEPSZYM WYDANIU 
PIECE NA PELLET
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Model Fiorina 74S Fiorina 90S Diandra 90S Donata 161HS

Moc grzewcza 
(min-max) (kW) 2,65-7,45 2,65-9,00 2,60-9,00 5,10-18,50

Zużycie pelletu 
(min-max) (kg/h) 0,6-1,4 0,6-2,0 0,6-2,1 1,1-4,0

Kubatura grzania 
(m3) 200 240 240 480

Możliwość ogrzewania 
innych pomieszczeń nie nie tak (1+2) tak/instalacja wodna

Sterowanie elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne

Pojemność zbiornika (kg) 13 13 17 42

Ciągłość pracy 
(min-max) (h) 8-22 6,5-22 8,5-27,4 10,5-39

Automatyczny system 
zapłonu tak tak tak tak

Rodzaj paliwa/średnica 
(mm) pellet/6 pellet/6 pellet/6 pellet/6

Wymiary 
szer./gł./wys. (mm) 470x476x899 470x476x996 935x250x935 611x671x1266

Waga netto (kg) 81 91 91 220

Gwarancja (lata) 2 2 2 2

Kolory  Grafitowy  Grafitowy Grafitowy Bordowy

Cechy dodatkowe

wyprowazenie 
gorącego powietrza 
na dwa dodatkowe 

pomieszczenia

połączenie  
z centralnym 
ogrzewaniem

Specyfikacja techniczna

Podstawowe funkcje pieców na pellet

OPTYMALNY WSKAŹNIK JAKOŚĆ/CENA
Każdy, kto szuka źródła ciepła, które jest zarówno oszczędne, jak i efektywne, powinien po-
myśleć o piecu pelletowym Qlima. Przy mocy cieplnej porównywalnej do pieców tradycyj-
nych, dzięki automatyce i oszczędnemu spalaniu, piec pelletowy jest tańszy w eksploatacji. 
Qlima to wysoka jakość, europejska produkcja i atrakcyjna cena samego pieca w porównaniu 
z markami konkurencyjnymi.

DWA WARIANTY ODPROWADZANIA SPALIN
Piec umożliwia wybór jednego z dwóch wariantów odprowadzania spalin. Wyjście kominowe 
znajduje się z  tyłu oraz z  góry urządzenia. Uzyskujemy większą swobodę doboru miejsca 
w pomieszczeniu, w którym postawimy piec (dotyczy modelu Diandra 90S).

CENTRALNE OGRZEWANIE
Piec serii Donata możemy podłączyć do centralnego ogrzewania w  naszym domu. Woda 
w obiegu grzewczym ogrzewana jest w piecu i rozprowadzana do wszystkich grzejników. Piec 
jest tanim i skutecznym źródłem ciepła umożliwiającym ogrzanie średniej wielkości domu.

DWUKANAŁOWY NAWIEW POWIETRZA
W piecu Diandra 90S zastosowano 2-kanałowe rozprowadzenie powietrza, umożliwiając jed-
noczesne ogrzewanie dwóch dodatkowych pomieszczeń. Przepływ powietrza (tj. także moc 
ogrzewania) może być regulowany osobno dla każdego z kanałów. Użytkownik w prosty spo-
sób na panelu sterowania ustawia moc grzewczą na poszczególne kanały.

PIECE NA PELLET
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WŁAŚCIWA WILGOTNOŚĆ W MIESZKANIU 
NAWILŻACZE I ODWILŻACZE POWIETRZA

SAMODZIELNA REGULACJA 
USTAWIEŃ
W celu zapewnienia optymalnych warunków w po-
mieszczeniu, wilgotność powietrza musi być utrzy-
mana w  równowadze, na poziomie około 50 %. 
Ponieważ potrafi ona mocno różnić się w zależno-
ści od warunków pogodowych i rodzaju aktywno-
ści w domu, można rozważyć zakup odwilżacza lub 
nawilżacza powietrza.

Odwilżacz pobiera powietrze z pomieszczenia i chło-
dzi je. W ten sposób para wodna skrapla się i zosta-
je przechwycona przez odwilżacz. Ciepłe, osuszone 
powietrze zostaje następnie wdmuchane z  powro-
tem do pomieszczenia. We względnie wilgotnych 
pomieszczeniach, takich jak łazienka, czy pralnia, 
można w ten sposób łatwo regulować wilgotność po-
wietrza. Odwilżacz może się też przydać na przykład 
w  gabinecie lub sypialni znajdujących się w  chłod-
niejszej części domu. Nawilżacz zaś odpo wiada za 
podwyższenie zawartości wilgoci w powietrzu. Może 
to być przydatne na przykład w pomieszczeniu z in-
strumentami muzycznymi i wrażliwymi na warunki 
atmosferyczne dzie łami sztuki.

WILGOTNOŚĆ POWIETRZA

Wilgotność powietrza w  mieszkaniu zależna jest 
od szeregu czynników. Poza pogodą ważną rolę 
odgrywa tu także sposób budowy oraz izolacji 
mieszkania, jak również temperatura panująca 
wewnątrz. Suszące się pranie podnosi wilgotność 
powietrza, natomiast włączone centralne ogrze-
wanie lub palący się kominek powodują osuszanie 
powietrza.

Utrzymując względną wilgotność powietrza w po-
mieszczeniu na właściwym poziomie (około 50%) 
stwarzasz czysty i zdrowy klimat wewnętrzny, ko-
rzystny dla chorych na astmę bądź reumatyzm 
oraz dla alergików, ponieważ roztocza, grzyby 
i pleśń, a  także bakterie stają się szczególnie do-
kuczliwe w wilgotnym oto czeniu. Z kolei zbyt suche 
powietrze powoduje wysuszenie śluzówki nosa 
i gardła oraz podraż nienie spojówek czy skóry.

Właściwy poziom wilgotności powietrza ma też 
znaczenie dla utrzymania w lepszym stanie poma-
lowanych lub otynkowanych ścian wewnętrznych, 
tapet oraz mebli i  znajdujących się w mieszkaniu 
innych urządzeń i sprzętów.

REGULACJA WILGOTNOŚCI DZIĘKI 
URZĄDZENIOM MARKI QLIMA
Odwilżacze powietrza Qlima dzięki dużej wydajności 
są w stanie odparować 12 i 20 litrów wilgoci z powie-
trza na dobę. Błyszczące, białe wykończenie i atrak-
cyjny wygląd uzupeł nia elegancki wyświetlacz. Dzięki 
nowoczesnemu wyglądowi mogą stanowić ozdobę 
niemal każdego wnętrza. Odwilżacze Qlima D 512 i D 
520 są najcichsze na rynku.

Wodoszczelna obudowa sprawia, że można je 
stosować w  wilgotnych pomieszczeniach, na przy-
kład w  łazience. Skroplona woda jest bezpiecznie 
odprowadzana do obszernego ruchomego zbior-
nika na wodę. Odwilżacze są wyposażone w higro-
stat, umożliwia jący regulację stopnia wilgotności 
w pomieszcze niu. Oba modele posiadają programa-
tor, dzięki któremu można łatwo ustawić działanie 
odwilża cza, do 24 godzin naprzód. Kiedy zbiornik 
wody zapełni się, uruchomi się sygnał dźwiękowy 
(w modelu D 520 ramka wokół wyświetlacza świeci 
się na czerwono). Następnie urządzenie wyłączy się 
automatycznie. Łatwo można również zastosować 
stałe odpro wadzanie wody.

NAWILŻACZE POWIETRZA QLIMA
Nawilżacze powietrza Qulima to urządzenia o  ci-
chym działaniu, łatwe w  obsłudze, umożliwiające 
ustawienie poziomu potrzebnej wilgotności. 

Model Qlima H509 wyposażony jest w higrometr 
określający poziom wilgotności względnej powie-
trza. Posiada system zabezpie czenia automatycz-
nie wyłączający urządzenie, gdy wyczerpie się 
woda w zbiorniku. Urządze nie emituje ultradźwię-
ki o  wysokiej częstotliwości drgań, rozpraszają-
ce cząsteczki wody w  postaci zimnej lub gorącej 
mgiełki. Dodat kową zaletą tego procesu jest ge-
nerowanie spo laryzowanych ujemnie jonów, co 
z kolei podnosi jakość powietrza w pomieszczeniu.

Filtr zmiękczający wodę znacząco zmniejsza moż-
liwość osadzania się kamienia w  urządzeniu, 
można go też okresowo w  prosty sposób rege-
nerować. Nawilżacz H509 jest jednym z  najbar-
dziej zaawansowanych technicznie nawilżaczy do 
użytku domowego dostępnych na rynku polskim. 
Model Qlima H130 charakteryzuje się nowocze-
snym wzornictwem przypominającym wazon, 

dzięki czemu dzięki czemu urządzenie będzie 
ozdobą każdego salonu czy sypialni. Filtr zapacho-
wy, cicha praca i możliwość regulacji mocy nawil-
żania sprawiają, że nawilżacz doskonale sprawdzi 
się w  każdym mieszkaniu czy biurze. Wydajność 
nawilżacza zależy od temperatury i  wilgotności 
w pomieszczeniu.

JAK DZIAŁA ODWILŻACZ?
Klienci są często świadomi zbyt dużej wilgotności 
w domu i pod wpływem impulsu kupują chemiczny 
pochłaniacz wilgoci. Jednak takie pochłaniacze pra-
wie wcale nie pomagają. Ich zdolność absorpcyjna 
jest zbyt mała, aby uzyskać długotrwały efekt.

Osuszacz powietrza firmy Qlima codziennie pobie-
ra z powietrza litry wody, skraplając ją w urządze-
niu. Wilgotne powietrze zostaje wessane przy uży-
ciu wentylatora, mocno schłodzone, dochodzi do 
skroplenia wilgoci, skondensowana woda jest gro-
madzona w zbiorniku albo bezpośrednio odprowa-
dzona przez stały odpływ. Następnie kondensator 
podnosi temperaturę schłodzonego powietrza, któ-
re już suche i oczyszczone wraca do pomieszczenia.
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ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE?
CHROŃ SWOJĄ RODZINĘ
OCZYSZCZACZE POWIETRZA

ZANIECZYSZCZONE POWIETRZE
To problem dużych i  małych polskich miast.Prze-
starzałe urządzenia grzewcze zasilane węglem, co-
dzienny ruch samochodowy sprawiają, że jesteśmy 
zmuszeni do życia w  bardzo niezdrowym dla na-
szych rodzin środowisku. Miasta i sami mieszkań-
cy dostrzegają problem, ale często nie wiedzą jak 
z nim efektywnie walczyć na co dzień.

GOTOWE ROZWIĄZANIE
Proponujemy gotowe rozwiązanie, które chroni 
Ciebie i  Twoją rodzinę. Oferujemy dwa mode-
le efektywnych oczyszczaczy powietrza  Qlima 
A25  i Qlima A45. Nasze oczyszczacze charaktery-
zują się dokładnym wykonaniem, dużą wydajno-
ścią oraz skutecznością, przy zachowaniu rozsąd-
nej ceny detalicznej.

Podstawowe funkcje oczyszczaczy powietrza

PROFESJONALNY FILTR POWIETRZA
Trójwarstwowy filtr powietrza zatrzymuje 99,97% zanieczyszczeń i drobnoustrojów. Filtr wstępny 
eliminuje większe cząstki kurzu, filtr HEPA zatrzymuje mniejsze zanieczyszczenia, komórki grzy-
bów, pierwotniaków i wirusów, ostatnia warstwa, filtr węglowy, oczyszcza powietrze z nieprzy-
jemnych zapachów.

CZUJNIK JAKOŚCI POWIETRZA
Wbudowany czujnik rozpoznaje poziom zanieczyszczenia powietrza w pomieszczeniu.

TRYB PRACY AUTOMATYCZNEJ (A45)
Dzięki czujnikowi jakości powietrza oczyszczacz dostosowuje swoją wydajność do aktualnej sytu-
acji. Kolor diody informuje nas jakiej jakości powietrze aktualnie jest w pomieszczeniu: czerwony 
- mocno zanieczyszczone, fioletowy - średnio zanieczyszczone, niebieski - czyste. 

JONIZACJA POWIETRZA
Urządzenie posiada wbudowany jonizator, który ładuje powietrze w pomieszczeniu korzystnymi 
dla zdrowia jonami ujemnymi. Jakość powietrza poprawia się, a ludzie czują się lepiej. 

CZTERY TRYBY PRACY/PROGRAM NOCNY
Duża precyzja działania pozwala na ręczne ustawienie jednej z 4 prędkości pracy w tym program 
nocny, który pozwoli nam spać spokojnie przy włączonym urządzeniu. 

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA
Urządzenie wyposażone jest w mały i wygodny pilot zdalnego sterowania.
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Podstawowe funkcje nawilżaczy i odwilżaczy powietrzaRodzaj Osuszacz 
powietrza

Osuszacz 
powietrza

Nawilżacz 
powietrza

Nawilżacz 
powietrza

Oczyszczacz 
powietrza

Oczyszczacz 
powietrza

Model D512 D520 H130 H509 A25 A45

Kolor Biały Biały Biały Czarno-Srebr-
ny Biały Biały

Wydajność 
(litr/24h) 12 20 3,12 9,0 ― ―

Zużycie prądu (W) 250 400 12-16 45/130 35 50

Zalecana 
kubatura (m3) 50-75 80-130 15 40 35 60

Praca w zakresie 
temp. (°C) 5-35 5-35 0-40 5-42 ― ―

Poj. zbiornika wody 
(litr) 2,0 4,0 1,6 6,0 ― ―

Poziom hałasu (dB) 34-38 34-39 <35 <30 25-40 25-58

Przepustowość 
powietrza (m3/h) 100 140 ― ― 105 176

Sterowanie elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne elektroniczne

Praca ciągła
(27/7h) 24/7 24/7 10 16-24 24/7 24/7

System 
nawilżania ― ― ultradźwiękowy ultradźwiękowy ― ―

System filtracji 
powietrza ― ― ― ― 3-warstwowy 

filtr HEPA
3-warstwowy 

filtr HEPA

Wymiary
szer./gł./wys.(mm) 290x201x476 350x242x586 180x180x460 190x283x342 394x139x310 394x153x679

Waga (kg) 11,0 13,0 1,25 3,5 3,5 7,0

Gwarancja (lata) 2 2 2 2 2 2

Funkcje i cechy 
dodatkowe

cicha praca, 
filtr powietrza, 
higrometr, 
praca 24h/7, 
programator 
czasu

cicha praca, 
filtr powietrza, 
higrometr, 
praca 24h/7, 
programator 
czasu

cicha praca, 
filtr zapachu, 
zimna mgiełka, 
design, 
programator 
czasu

czujnik poziomu 
wilgoci, filtr 
wody, zina/gorą-
ca mgiełka, 
jonizator,
cicha praca, 
programator 
czasu

tryb półauto, 
czujnik kurzu, 
jonizator, pilot, 
programator 
czasu

tryb auto, 
czujnik kurzu, 
jonizator, pilot, 
programator 
czasu

Specyfikacja techniczna

WYJĄTKOWO CICHY
W trybie pracy na zwiększonych obrotach (High) poziom dźwięku generowany przez urządzenie 
jest tak niski, że trudno go usłyszeć. Nasze urządzenia są jednymi z najcichszych tego typu do-
stępnych na rynku europejskim.

PIERŚCIEŃ ŚWIATŁA
Nowoczesna stylistyka osuszacza D520 podkreślana jest przez świetlny pierścień wokół panelu 
LCD. Gdy urządzenie pracuje, pierścień, świeci światłem niebieskim. Gdy przepełni się zbiornik na 
wodę w urządzeniu, pierścień zmienia barwę na czerwoną.

MOŻLIWOŚĆ STAŁEGO ODPROWADZANIA WODY
Odwilżacze wyposażone są w 2 metrową elastyczną rurkę z tworzywa sztucznego. Po podłącze-
niu do urządzenia pozwala na ciągłą pracę urządzenia bez konieczności opróżniania zbiornika 
na wodę.

FILTR POWIETRZA 3M
Odwilżacz wyposażony jest w trójwarstwowy filtr powietrza firmy 3M, zatrzymujący brud, kurz, 
bakterie, alergeny oraz nieprzyjemne zapachy.

TECHNOLOGIA ULTRASONICZNA/GORĄCA MGIEŁKA
Cząsteczki wody pobierane ze zbiornika rozbijane są ultradźwiękowo na mniejsze części. Dodat-
kowo wbudowana grzałka podgrzewa pobieraną do nawilżania wodę. Cząsteczki wody nadmu-
chiwane są następnie w  postaci pary wodnej, tzw. gorącej mgiełki, do pomieszczenia. Tech-
nologia ta poprawia wydajność urządzenia i w znaczny sposób przyśpiesza proces nawilżania 
pomieszczenia (dotyczy modelu H509).

HIGROMETR
Urządzenie wyposażone jest w czujnik, który nieprzerwanie mierzy wilgotność powietrza w po-
mieszczeniu, a  rezultat pomiaru wyświetlany jest na ekranie LCD. Możemy zaprogramować 
urządzenie, by utrzymywało automatycznie stały poziom wilgoci. Stopień wilgotności możemy 
ustawić z dokładnością do 5%.

FILTR ZMIĘKCZAJĄCY WODĘ
Gdy korzystamy z miejskiej wody wodociągowej, podczas pracy nawilżacza na ściankach urządze-
nia osadza się kamień zawarty w wodzie. Filtr zmiękczający znacznie zmniejsza ilość osadzanego 
kamienia. Filtr można regenerować w słonej wodzie (dotyczy modelu H509).

NAWILŻACZE I ODWILŻACZE POWIETRZA
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DANE TELEADRESOWE

ATOM sp. z o.o.
(do niedawna PVG Polska sp. z o.o.) powstała na 
początku lat 90-tych, rozpoczynając swoją dzia-
łalność w Polsce od sprzedaży pieców naftowych 
i przeznaczonego do nich paliwa. Nasza firma jest 
wyłącznym dystrybutorem marki  Qlima (do nie-
dawna Zibro) na rynku polskim.

Z czasem profil działalności rozszerzył się na dys-
trybucję wszelkich urządzeń wpływających na 
klimat w  naszych domach. Oferujemy naszym 
klientom urządzenia grzewcze, klimatyzację sta-
cjonarną i  przenośną, nawilżacze, osuszacze 
i oczyszczacze powietrza. Od lat jesteśmy liderem 
na polskim rynku w sprzedaży pieców naftowych 
i klimatyzatorów przenośnych.

Qlima to rozpoznawalna wsród klientów mar-
ka, a urządzenia, które oferujemy, charakteryzują 
się dużą niezawodnością, jakością wykonania i in-
nowacyjnymi rozwiązaniami technicznymi.

W 2013 roku nastąpiła reorganizacja, dzięki której 
możemy zaoferować naszym klientom nowe pro-
dukty pod nowymi markami. Nowa marka własna 
- Teclime - pozwala nam rozszerzyć naszą ofertę 
w  dotychczasowym asortymencie. Zostaliśmy 
również ogólnopolskim dystrybutorem marek Pa-
nasonic i Haier w zakresie klimatyzacji. 

Od wielu lat współpracujemy ze wszystkimi ogól-
nopolskimi sieciami marketów budowlanych. 
Skutecznie rozwijamy też współpracę z  lokalny-
mi firmami, różnicując asortyment tak, by klient 
mógł znaleźć urządzenie spełniające jego oczeki-
wania. Jeżeli szukasz skutecznego ogrzewania, je-
śli latem chcesz schłodzić w skuteczny i niezawod-
ny sposób swój dom, sklep czy biuro, w  naszej 
ofercie znajdziesz piece naftowe, piece gazowe, 
piece na  pellet, klimatyzatory, urządzenia dba-
jące o właściwą wilgotność, niezawodne i objęte 
długą gwarancją pod naszymi markami:  Qlima, 
 Tectro i Teclime.

KIM JESTEŚMY?

biuro@atompolska.plul. Kościelna 110
26-800 Białobrzegi

048 613 00 70
wew. 101 lub 102

www.atompolska.pl


