Mindre virus.
Mer vi.
Maximal filtrering. Minimalt ljud:
Den kraftfulla nya luftrenaren Miele AirControl.
Miele Professional. Immer Besser.

99,995 %
luftfiltrering.

100 %

bekvämlighet.
Renare luft – Made by Miele.
Nya Miele AirControl bidrar till att vi åter kan
leva och arbeta ihop i en ren och hälsosam luftmiljö. Den kraftfulla luftrenaren ger ett maximalt
skydd mot virus, eftersom den filtrerar luften
i ett 5-delat filtersystem, inkl. ett högeffektivt
HEPA-filter (H14). En smidig, tyst och pålitlig
luftrenare som kan användas i offentliga miljöer
med 100 % bekvämlighet.
Miele AirControl finns i tre varianter PAC 1045,
PAC 1080 och PAC 1200 för rum upp till 200 m2.

www.miele.se/luftrenare-aircontrol

Miele AirControl
Tekniska data
Virusskydd - En fråga om teknik:
Miele AirControl-serien ger dig, dina medarbetare, gäster, kunder och
elever ett pålitligt skydd i stängda rum. Luftrenarna är tystgående och
bekväma att använda. Miele AirControl finns i tre utföranden för rum
upp till 200 m2. Vid en kombination av flera produkter kan även luften i
större rum filtreras på ett säkert sätt.
Produktfördelar med Miele AirControl PAC 1080
•	
5-delat filtersystem inkl. HEPA H14-filter som fångar ≥99,995 % av alla
skadliga luftburna partiklar, inkl. pollen, damm, mögelsporer och virus såsom
Covid-19
•	
Effektiv absorbering av lukter med hjälp av aktivt kolfilter
•	
6-delat luftbyte, lufteffekt på upp till 1300 m³/h
•	
Komfortabel och säker med automatikprogram
(till exempel förinställning av drifttider)
•	
Manipulations- och tippsäker – optimal för offentliga utrymmen
(till exempel skolor)
•	
Inaktivering av relevanta patogener i filtret tack vare Miele ThermoControl
•	
Rikstäckande service, leverans, installation,
filterbyte, underhåll
•	
Mobil och flexibel användning med stabila hjul
•	
Kontroll av luftkvaliteten med CO2-sensor.
I CO2-automatikdrift anpassas effekten till luftens kvalitet
och möjliggör på så sätt en betydligt tystare drift än vid fasta effektinställningar

Produktegenskaper

PAC 1045

PAC 1080

PAC 1200

45 m²

80 m²

200 m²

740 m³/h

1300 m /h

3000 m³/h

25–52 dB(A)

25–63 dB(A)

33–73 dB(A)

5-delat filtersystem inkl. HEPA H14

3

3

3

Miele ThermoControl

3

3

3

500 x 500 x 1270 mm

500 x 500 x 1270 mm

700 x 700 x 1300 mm

Programval: Manuell och automatik
(tidsstyrt, CO2-styrt, kombination)

3

3

3

Styrning: LCD-skärm + knappsats

3

3

3

Booster fläktfunktion

3

3

3

Integrerad CO22-sensor

3

3

3

Rek. max rumsstorlek
Lufteffekt
Ljudnivån kontrollerad enligt EN ISO 11204 vid höjd
1,55 m och avstånd 1 m

Mått (L x B x H)

Vikt
Materialnummer
EAN
UVP plus moms

3

77 kg

77 kg

117 kg

11808770

11808780

11808790

40 0251 64463 54

40 0251 64463 61

40 0251 64463 78

27 100 kr

34 500 kr

51 200 kr

Max. anslutningseffekt (inkl. ThermoControl)

1350 W

1350 W

1850 W

Max. anslutningseffekt normaldrift*

130 W

425 W

1280 W
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Mer information om produkterna finns under
www.miele.se/luftrenare-aircontrol

