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Mielen patentoiman pesurummun  
kennorakenteen ansiosta arimmatkin 
tekstiilit puhdistuvat hellävaraisesti.  
Ulkonäöltään hunajakennoa muistutta-
vassa pesurummussa pinnan ja teks-
tiilien väliin muodostuu vesikalvo, jolla 
tekstiilit liikkuvat pehmeästi.  
Pesurummun takaseinän rei’itys tehos-
taa huuhtelua.Tekstiilien mekaaninen 
käsittely on pesun ja linkouksen aika- 
na mahdollisimman hellävaraista, 
eikä pyykki painaudu rummun reikiin 
linkousvaiheessakaan.

Kaikki Mielen pesukoneet ovat korkea-
teholinkoavia, joten erillinen pyykkilinko 
on tarpeeton ja pyykin kuivausaika lyhe-
nee huomattavasti.
Pesukoneiden pesuallas ja patentoitu 
kennorumpu ovat ruostumatonta  
terästä. Pesukoneiden rummun  
vankka laakerointi yhdessä erityisten  
iskunvaimentimien sekä elektronisen 
epätasapainon valvonnan kanssa  
takaavat pesukoneiden tasaisen käyn-
nin vuosikausiksi eteenpäin. Näiden 
ominaisuuksien ansiosta pesukonei-
ta ei tarvitse kiinnittää lattiaan. Määrä-
automatiikka rummun vettä kauhovien 
olakkeiden kanssa takaavat erinomai-
sen pesutuloksen vettä ja energiaa 
säästäen. 
 
Kaikki Miele Professional -pyykinpesu-
koneet on testattu kestämään 30 000 
käyttötuntia.

Pyykinpesukoneet 6 - 10 kg

PWM 508
• täyttömäärä 8 kg 

• Performance -sarja
• kiertokytkin ja kosketusnäyttö
• ulkopinta valkoinen, ohjaus- 

paneeli terästä

PW 5082 XL octoplus® Profiline
• täyttömäärä 9 kg 

• 7 vakio-ohjelmaa erilaisin 
lämpötiloin

PWM 507
• täyttömäärä 7 kg
PWM 507 Hygiene 
• erikoisohjelmat terveydenhuoltoalalle 

• Performance -sarja
• kiertokytkin ja kosketusnäyttö
• ulkopinta valkoinen, ohjaus- 

paneeli terästä

PW 6080 XL octoplus®
• täyttömäärä 9 kg
PW 5105 octoplus®
• täyttömäärä 10 kg 

• Profitronic Vario L ohjelmaelektroniikka
• 16 vakio-ohjelmaa ja jopa 15 ohjelmoi-

tavaa ohjelmapakettia, lämpötilat ja  
linkousnopeus vapaasti valittavissa

• 4 pikavalintapainiketta  
yleisimmin käytetyille ohjelmille

PWM 906
• täyttömäärä 6 kg 
PWM 908
• täyttömäärä 8 kg 

• Performance Plus -sarja
• monivärikosketusnäyttö
• etuseinä terästä, ohjauspaneeli 

terästä

UUTUUS!
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Myös suurissa Mielen pyykinpesu- 
koneissa on patentoitu kennorumpu  
ja ne ovat korkeateholinkoavia,  
jolloin pyykin kuivausaika lyhenee 
huomattavasti.

Pesukoneiden pesuallas ja patentoitu 
kennorumpu ovat ruostumatonta  
terästä. Pesukoneiden rummun  
vankka laakerointi vierintälaakerein 
yhdessä erityisten iskunvaimentimien  
sekä elektronisen epätasapainon  
valvonnan kanssa takaavat pesu- 
koneiden tasaisen käynnin vuosi- 
kausiksi eteenpäin. 

Määräautomatiikka rummun vettä 
kauhovien olakkeiden kanssa takaa-
vat erinomaisen pesutuloksen vettä  
ja energiaa säästäen.

BENCHMARK-mallisarjan pesu- 
koneissa innovaatiot on viety täysin  
uudelle tasolle: kennorumpu 2.0,  
innovatiivinen pesualtaan muotoilu,  
uudelleen muotoillut olakkeet, helpoin 
luukun lukitus, tuplajousitusjärjestelmä 
ja paljon muuta.

Lisävarusteena saatavat jalustat pa-
rantavat työskentelyn ergonomiaa.

Pyykinpesukoneet 12 - 32 kg

PW 6241  täyttömäärä 24 kg
PW 6321  täyttömäärä 32 kg 

• vapaasti ohjelmoitava  
Profitronic M ohjelmaelektroniikka

PW 6163  täyttömäärä 16 kg
PW 6243  täyttömäärä 24 kg
PW 6323  täyttömäärä 32 kg 

• läpiantokoneita, erillinen puhdas ja 
kontaminoitunut puoli

• vapaasti ohjelmoitava  
Profitronic M ohjelmaelektroniikka

PWM 514 täyttömäärä 14 kg
PWM 520 täyttömäärä 20 kg 

• M Touch Pro ohjaus/ohjelmanvalinta
• laaja perusohjelmavalikoima, 

WLAN ja LAN liitettävyys
• suuri täyttöaukko; isojen tekstiilien 

helppo täyttö ja tyhjennys

PWM 912  täyttömäärä 12 kg
PWM 916  täyttömäärä 16 kg
PWM 920  täyttömäärä 20 kg 

• M Touch Pro Plus ohjaus/ohjelmanvalinta
• täysin muokattavissa olevat ohjelmat
• laaja valikoima erikoisohjelmia vakiona
• suuri täyttöaukko; isojen tekstiilien helppo 

täyttö ja tyhjennys
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PT 7186 XL octoplus®
• täyttömäärä 9 kg 

• 15 vakio-ohjelmaa eri kuivuus- 
astein, aikaohjelmat, 7 erikois- 
ohjelmapakettia

• 4 pikavalintapainiketta yleisimmin  
käytetyille ohjelmille

• poistoilmakuivaaja

Kuivausrummut 7 - 10 kg

Mielen patentoima kennorumpu on 
myös kuivausrummuissa: kennorum-
mun pinnalle muodostuu pyykkiä suo-
jaava ilmapatja, jolla tekstiilit kulkevat 
pehmeästi, mutta tehokkaasti rummun 
pyöriessä. Lisäksi Mielen kuivausjärjes-
telmän ominaisuuksiin kuuluvat keski-
tetty ilmanotto, kuivausilman pitkittäis- 
virtaus sekä rummun vaihtuva 
pyörimissuunta.

Mielen kuivausrummuilla pyykki kuivuu 
nopeasti ja hellävaraisesti. 

Energiaasäästäviä lämpöpumpputoi-
misia kuivausrumpuja mallistossamme 
on aina 10 kilon täyttömäärään saakka. 
Näistä löytyy myös poistohormiliitäntäiset 
rinnakkaismallit. 

Kaikille pesukonemalleille löytyy pariksi 
vastaavankokoinen ja ulkonäöltään sa-
mankaltainen kuivausrumpu.
 
Mallisarjan PDR-kuivausrummut voidaan 
asentaa PWM-pyykinpesukoneiden pääl-
le torniksi erillisen välirakennussarjan 
avulla.

PDR 507 HP lämpöpumppukuivaaja
PDR 507 EL poistoilmakuivaaja
• täyttömäärä 7 kg 

PDR 508 HP lämpöpumppukuivaaja
• täyttömäärä 8 kg 

• Performance -sarja
• kiertokytkin ja kosketusnäyttö
• ulkopinta valkoinen, ohjaus- 

paneeli terästä

PDR 908 HP lämpöpumppukuivaaja 
PDR 908 EL poistoilmakuivaaja
• täyttömäärä 8 kg 

• Performance Plus -sarja
• monivärikosketusnäyttö
• etuseinä terästä, ohjauspaneeli 

terästä

PT 5186 XL octoplus® Profiline
• täyttömäärä 9 kg 

• 2 vakio-ohjelmaa eri kuivuusas-
tein, aikakuivausohjelmat

• poistoilmakuivaaja

PT 8203 WP SlimLine 
• täyttömäärä 8-10 kg 

• automaatti- ja 
aikakuivausohjelmat

• sileäseinäinen rumpu
• lämpöpumppukuivaaja
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Kuivausrummut 10 - 44 kg

Mielen kuivausrumpumallisto on  
todella laaja. Suurimmista kuivaus-
rummuista löytyy erilaisia koko-,  
ohjelmanvalinta- ja rumpumalli- 
vaihtoehtoja kaikenlaisiin käyttö- 
tarpeisiin.   
 
Mielen patentoima kennorumpu 
ja ohjelmoitava monipuolinen elek-
troniikka ovat tärkeitä ammattipesu-
loille. Uudet SlimLine-kuivaus- 
rummut taas ovat todella helppo- 
käyttöisellä ohjelmanvalinnalla ja  
sileäseinäisellä rumpurakenteella  
sopiva vaihtoehto esimerkiksi kiinteis-
tö- ja muihin itsepalvelupesuloihin. 

Näissäkin malleissa on keskitetty  
ilmanotto, kuivausilman pitkittäis- 
virtaus sekä rummun vaihtuva 
pyörimissuunta.

Mielen suuret kuivausrummut ovat 
pääsääntöisesti poistoilmakuivaajia.  
Malleihin PDR 514-518 ja PDR 
914-918 lämpöpumppuyksikkö 
on kuitenkin saatavana erikseen 
lisävarusteena.

PDR 514 (*HP)
• täyttömäärä 10-14 kg
PDR 518  (*HP)
• täyttömäärä 13-18 kg
PDR 522  
• täyttömäärä 16-22 kg
PDR 528
• täyttömäärä 20-28 kg
PDR 544
• täyttömäärä 32-44 kg

PT 8301 SlimLine
• täyttömäärä 12-15 kg 

• aikakuivausohjelmat
• sileäseinäinen rumpu
• poistoilmakuivaaja

PT 8303 SlimLine
• täyttömäärä 12-15 kg 

• automaatti- ja 
aikakuivausohjelmat

• sileäseinäinen rumpu
• poistoilmakuivaaja

PDR 914 (*HP)
• täyttömäärä 10-14 kg
PDR 918 (*HP)
• täyttömäärä 13-18 kg
PDR 922 
• täyttömäärä 16-22 kg
PDR 928
• täyttömäärä 20-28 kg
PDR 944
• täyttömäärä 25-40 kg

HP lämpöpumppuyksiköt
• APDR 901 (10 kg)
• APDR 904 (18 kg)
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Siivouskeskusten koneet

Siivoustyön tehokas ja joustava suoritta-
minen edellyttää, että käytössä on koko 
ajan riittävä määrä puhtaita siivouspyyh-
keitä ja moppeja.

Mielen MOPSTAR -pesukoneet sääs-
tävät tehokkaasti työaikaa, sillä pesun 
yhteydessä siivouspyyhkeet voidaan kyl-
lästää pesuaineella jatkokäyttöä varten. 
 
Moppien ja siivouspyyhkeiden pesun 
lisäksi on huolehdittava myös mui-
den siivousvälineiden puhtaudesta, 
sillä vain puhtailla siivousvälineillä voi-
daan saada puhdasta jälkeä aikaan.  
Mielen pesuautomaatti PG 8057TD on 
järkevä ratkaisu kovien siivousvälineiden 
pesuun ja desinfiointiin.
 
Suurin osa siivouspyykistä menee pe-
sun jälkeen suoraan käyttöön, osa 
kuivataan välillä. Kaikki siivouspyykki  
suositellaan kuitenkin kuivattavaksi vä-
hintään kerran viikossa.

Lämpöpumpputoimiset kuivausrummut 
ovat järkevä ja taloudellinen ratkaisu pie-
niinkin tiloihin helpon asennettavuuten-
sa ja energiatehokkuutensa ansiosta.  
Siivouspyykin kuivaukseen suosittelem-
me kuivausrumpumalleja sivuilta 6-7.

PWM 506 MOPSTAR 60
• täyttömäärä 6 kg: 

mikrokuitumopit (40 cm) 50 kpl 

• erikoisohjelmat siivoustekstiilien  
pesuun ja desinfiointiin normaali- 
ohjelmien lisäksi

• kuvan jalusta vedenkeruualtaalla 
on lisävaruste

MOPSTAR 80 XL octoplus®
• täyttömäärä 9 kg; 

mikrokuitumopit (40 cm) 66 kpl 

• erikoisohjelmat siivoustekstiilien  
pesuun ja desinfiointiin normaali- 
ohjelmien lisäksi

MOPSTAR 100 octoplus®
• täyttömäärä 10 kg; 

mikrokuitumopit (40 cm) 80 kpl 

• erikoisohjelmat siivoustekstiilien  
pesuun ja desinfiointiin normaali- 
ohjelmien lisäksi 

PG 8057TD 
• pesuautomaatti kovien siivousvälineiden  

pesuun ja desinfiointiin
• pesu kahdessa tai yhdessä tasossa
• pesu ja desinfiointi vain 15 minuutissa
• varustettu nestemäisen pesuaineen 

automaattiannostelijalla
• kuvan jalusta lisävaruste 

PWM 508 MOPSTAR 80
• täyttömäärä 8 kg: 

mikrokuitumopit (40 cm) 66 kpl 

• erikoisohjelmat siivoustekstiilien  
pesuun ja desinfiointiin normaali- 
ohjelmien lisäksi

• kuvan jalusta on lisävaruste 
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Kuumamankelit

Mielen kuumamankelit täydentävät 
parhaimmalla mahdollisella tavalla 
Mielen tehokkaita pesukoneita ja  
kuivausrumpuja. 

Mielen valikoimasta löytyy kooltaan ja 
mankelointiteholtaan sopiva mankeli 
mitä erilaisimpiin käyttökohteisiin. 
 
Kuumamankelivalikoimasta löytyy 
sopiva mankeli niin kiinteistöpesuloi-
hin kuin vaativienkin tekstiililaatujen 
ja -kuitujen vaivattomaan käsitte-
lyyn, esim. hotellien arvokasta liina-
vaate- ja pöytäliinapyykkiä varten. 
Mielen kuumamankeleilla käsitellään 
suuria pyykkimääriä vaivattomasti ja 
taloudellisesti myös esim. vanhain-
kodeissa, sairaaloissa ja muissa 
terveydenhoitolaitoksissa. 

Ammattipesuloiden perinteistä  
mankelointipalvelua varten  
Mielen valikoimasta löytyy  
omat kuumamankelinsa, joiden  
mankelointiteho voidaan  
sovittaa käsiteltävän pyykin  
määrään ja asiakkaiden vaatimuksiin. 
 
Pyykin tarkkaan ja moitteettomaan  
silitykseen valikoimastamme löytyy 
pieneenkin tilaan sopiva, tehokas 
höyrysilityskeskus aktiivisella silitys-
laudalla puhallus-/imutoiminnoin. 

HM 16-83
• telan leveys 83 cm
• mankelointiteho 15 kg/h (20 %)
• silitysmerkein varustettu termostaatti
• 5-portainen telan pyörimisnopeuden 

säätö

PRI 214
• telan leveys 140 cm
• mankelointiteho 33 kg/h (25 %)
• lämpötilan säätö
• portaaton telan pyörimisnopeuden säätö

PRI 217
• telan leveys 166 cm
• mankelointiteho 60 kg/h (25 %)
• lämpötilan säätö
• portaaton telan pyörimisnopeuden säätö
Tässä mallissa pyykin syöttö ja vastaanotto samalta puolelta, 
saatavana läpisyötön mahdollistava muutossarja

PRI 318
• telan leveys 175 cm
• mankelointiteho 75 kg/h
PRI 418
• telan leveys 175 cm
• mankelointiteho 90 kg/h
PRI 421
• telan leveys 204 cm
• mankelointiteho 96 kg/h
Nämä ovat läpisyöttäviä 
malleja

PIB 100
• höyrysilityskeskus
• silitysalue 1190/405 mm
• aktiivinen silityslauta puhallus- ja  

imutoiminnoin
• portaaton korkeudensäätö
• kokoontaittuva

PRI 210
• telan leveys 100 cm
• mankelointiteho 30 kg/h 

(15 %) 
• lämpötilan säätö
• portaaton telan pyörimis- 

nopeuden säätö
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Astianpesukoneet

Miele valmistaa ammattikäyttöön  
astianpesukoneita, jotka vastaavat 
nykypäivän yhä kasvaviin hygienia-
vaatimuksiin ja taloudellisuuteen  
sekä huomioivat ympäristön koko 
elinkaarensa ajan.

Puhdasvesijärjestelmäisten 
suurtalousastianpesukoneiden
tehokas kiertovesipumppu, sihti- 
järjestelmä ja jokaiseen pesu- ja 
huuhteluvaiheeseen uutta, puh- 
dasta vettä ottava pesutekniikka  
takaavat erinomaisen pesutuloksen  
ja korkean hygieniatason. Nämä  
astianpesukoneet ovat aina valmiita
käyttöön ilman esivalmisteluja,  
valitaan vain oikeanlainen ohjelma  
astioiden likaisuuden mukaan.  
Pesu kahdessa tai kolmessa  
tasossa tarjoaa kerralla paljon  
pesutilaa kaikenlaisille astioille.

Tankkiastianpesukoneen tehokas 
suodatusjärjestelmä, korkea huuhte-
lulämpötila ja pesuveden uusiutumi-
nen kolmella litralla joka pesukerran 
aikana takaavat luotettavan pesu-
tuloksen. 
 
Käyttökohteesta riippuen erilaiset 
varusteet lisäävät koneiden toimi-
vuutta entisestään: jalusta parantaa 
työskentelyergonomiaa ja neste-
mäisen pesuaineen annostin sekä 
helpottaa työskentelyä että lisää 
käyttäjäturvallisuutta.

PTD 703 
• tankkiastianpesukone
• 3 astiakohtaista vakio-ohjelmaa 

ja lisäohjelmat
• lyhin pesuaika 55 sek
• kapasiteetti 40 koria/h

PG 8059 Hygiene
• täyttää korkeat hygieniavaatimukset
• mm. päiväkoteihin, vanhainkoteihin, 

sairaaloiden vuodeosastoille, 
palvelutaloihin

• 13 ohjelmaa, joista 4 pesuohjelmassa 
lämpödesinfioiva loppuhuuhtelu- 
lämpötila

• lyhin pesuaika 5 min
• ylä- ja alakori
• kertatäyttö 30 hengen  

yksinkertaiset ruokailuastiat 

PG 8059 DOS Hygiene
• integroitu DOS-annostelupumppu
• muut tiedot kuten PG 8059

PFD 101
• 8 pesuohjelmaa
• lyhin pesuaika 17 min
• ylä- ja alakori
• suuri täyttömäärä; 13 hengen 

astiasto 

PFD 101i
• integroitava, käyttöpaneeli  

näkyvissä, vaatii kalusteoven
• muuten kuten PFD 101

PFD 104 SCVi
• täysintegroitu, käyttöpaneeli  

luukun yläreunassa jää piiloon, 
vaatii kalusteoven

• XXL-kokoinen pesutila
• 8 pesuohjelmaa
• lyhin pesuaika 17 min
• kolme pesutasoa, erillinen  

3D-taso aterimille, ylä- ja alakori
• Brilliant Light -sisävalo
• suuri täyttömäärä; 14 hengen  

astiasto 

PG 8099 DOS Hygiene
• integroitu DOS-annostelupumppu
• Dry+ -kuivaustoiminto
• muut tiedot kuten PG 8059

PG 8055 Speed
• 11 ohjelmaa
• lyhin pesuaika 8 min
• ylä- ja alakori
• kertatäyttö 30 hengen  

yksinkertaiset ruokailuastiat

UUTUUS!UUTUUS!
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ProCare Shine
ProCare Tex

ProCare-tuotesarja on sopeutettu 
Miele Professional -koneiden pesu-
prosesseihin ja sen avulla saavute-
taan aina tasalaatuisia pesutuloksia.  
 
ProCare Tex -pyykinpesuaineet ovat
fosfaatittomia ja ympäristöystävällisiä, 
valkaisuaine on happipohjainen ja
tuotteet eivät sisällä mikromuoveja. 
Kun noudatat annostusohjeita, autat
omalta osaltasi vähentämään vesien 
saastumista ja jätteen määrää.
Yksityiskohtaiset annostusohjeet löy-
dät tuotteiden tuotetietolehtisistä.

ProCare Shine -sarjan astianpesuai-
neet ja huuhtelukirkasteet on suun- 
niteltu käytettäviksi erityisesti Mielen 
ammattikäyttöisissä astianpesu-
koneissa. Tarkkaan harkitun, varta 
vasten Miele Professional koneisiin 
ja pesuohjelmiin kehitetyn koostu-
muksensa ansiosta ne mahdollistavat 
ammattimaisen astiainhuollon.  

• Testatusti yhteensopivia Miele  
Professional -koneiden kanssa

• Ensiluokkaisia puhdistustuloksia 
luonnonvaroja tuhlaamatta

• Nestemäiset pesuaineet automaatti-
annosteluun

• Jauhemaiset pesuaineet ja tabletit 
manuaaliseen annosteluun

ProCare Shine 12 GC
• Pesuainetabletit
• Pakkauskoko 80 tablettia
• Yleiskäyttöinen, sopii kevyen ja 

keskivaikean lian poistoon
• Erityisen helppo käyttää vesiliu-

koisen suojakalvonsa ansiosta
• Tuotteelle on myönnetty EU- 

ympäristömerkki (AT/038/006)

ProCare Shine 11 OB
• Jauhemainen pesuaine
• Pakkauskoot 2 ja 6 kiloa
• Erityisen hyvä puhdistusteho, 

poistaa itsepintaisen tärkkelys- 
tai proteiinipitoisen lian sekä tee- 
ja kahvijäämät tehokkaasti

ProCare Shine 10 MA
• Lievästi emäksinen nestemäinen 

pesuaine
• Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
• Yleiskäyttöinen, sopii kevyen ja 

keskivaikean lian poistoon
• Erittäin helppo käsitellä ProCare Shine 40 GC

• Nestemäinen huuhtelukirkaste
• Pakkauskoot 5 ja 10 litraa
• Tuotteelle on myönnetty EU- 

ympäristömerkki (DE/038/066)
• Yleiskäyttöinen
• Vaahdonmuodostusta vähentävä

ProCare Universal 61
• Elvytyssuola integroituun  

vedenpehmentimeen
• Pakkaus 6 kiloa

ProCare Tex 11
• Yleiskäyttöinen pyykinpesuaine, 

jauhe, emäksinen
• Lämpötila-alue 30–90 °C
• Biologisesti vaikuttavia entsyy-

mejä, sisältää aktiivihappea
• Irrottaa erittäin hyvin proteiini-  

ja rasvapitoista likaa
• Pakkauskoot 10 ja 20 kg

ProCare Tex 10
• Pyykinpesuaine, tiivisteneste, 

emäksinen
• Fosfaatiton, EU-ympäristömerkki
• Lämpötila-alue 30–60 °C
• Korkea valkoisuusaste
• Irrottaa erittäin hyvin proteiini-  

ja rasvapitoista likaa
• Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 10 MA
• Hieno- ja kirjopesutiivisteneste, 

miedosti emäksinen
• Tehokkaasti vaikuttava, fosfaatiton
• EU-ympäristömerkki
• Ei sisällä optisia kirkasteita eikä 

valkaisuaineita
• Lyhyt vaikutusaika, ehkäisee 

vaahdonmuodostusta
• Irrottaa hyvin proteiini- ja rasva- 

pitoista likaa
• Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 20 OB
• Valkaisuaine, tiivisteneste, hapan
• Happipohjainen, ei sisällä klooria
• Itsepintaisten tahrojen poistoon
• Sopii käytettäväksi lisäaineena 

kaikkien pyykinpesuaineiden 
kanssa

• Luovuttaa erityisten stabilointi- 
aineidensa ansiosta happea 
tasaisesti

• Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

ProCare Tex 70 S
• Huuhteluaine, tiivisteneste, hapan
• Hoitaa tekstiilejä parhaalla  

mahdollisella tavalla
• Poistaa sähköisyyden 

sekoitekankaista
• Erinomainen imeytymiskyky
• Ei sisällä kapseloituja hajusteita
• Pakkauskoot 5, 10 ja 20 litraa

Kanisteriavain CK DIN 51
• Tällä avaat ProCare -kaniste-

rit helposti
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Ilmanpuhdistimet

Mielen uusi siirrettävä AirControl  
-ilmanpuhdistin on erittäin tehokas ja 
se on suunniteltu käytettäväksi eri-
tyisesti liike- ja julkisissa tiloissa.Se 
suodattaa huoneilman kuusi kertaa 
tunnissa ja pienentää ilman aerosoli-
pitoisuutta yli kolminkertaisesti ikku-
noiden ollessa kiinni.

Viisiportainen suodatinjärjestelmä van-
gitsee ilmasta 99,995 % kaikista hiuk-
kasista, viruksista, bakteereista ja sie-
nistä ja ThermoControl lämpöinaktivoi 
patogeenit.
 
Laitetta on kolmea kokoa, ja ne on 
tarkoitettu tiloihin, joiden huoneala on 
enintään 45, 80 tai 200 m². Laitteita 
voidaan käyttötilanteen mukaan myös 
yhdistää toisiinsa. Laite pystyy vaihta-
maan ja suodattamaan tilan koko huo-
neilman jopa kuusi kertaa tunnissa. 

G4-luokan esisuodatin ja hienosuo-
datin poistavat laitteen imemästä  
ilmasta ensin karkean pölyn ja isom-
mat hiukkaset. Tämän jälkeen HEPA 
H14 -suurtehosuodatin kerää ilmasta 
pienimmätkin hiukkaset perusteellisesti 
tehden vaarattomaksi yli 99,995 % kai-
kista hiukkasista, viruksista, bakteereis-
ta ja sienistä.

PAC 1045
• enintään 45 m² huonetilaan
• automaattiohjelmat, esim.  

toiminta-aikojen esiasetus
• 5-portainen suodatusjärjestelmä
• HEPA H14
• ThermoControl
• CO2-anturi

PAC 1080
• enintään 80 m² huonetilaan
• automaattiohjelmat, esim.  

toiminta-aikojen esiasetus
• 5-portainen suodatusjärjestelmä
• HEPA H14
• ThermoControl
• CO2-anturi

PAC 1200
• enintään 200 m² huonetilaan
• automaattiohjelmat, esim.  

toiminta-aikojen esiasetus
• 5-portainen suodatusjärjestelmä
• HEPA H14
• ThermoControl
• CO2-anturi
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