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TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI
AL-KO PURE STERILOI HUONEILMAN

Ja eliminoi ilman epäpuhtaudet. Virukset, bakteerit ja 
allergeenit heikentävät hyvinvointiamme. Hieno pöly, otsoni ja 
haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) vaarantavat terveytemme. 
AL-KO PURE steriloi huoneilman ja eliminoi ilman epäpuhtaudet.
AL-KO PURE:lla suojaatte itsenne sekä muut infektioilta, voitte 
keskittyä täydellisesti päivisin ja nauttia hyvinansaitusta unesta 
öisin. AL-KO PURE on erittäin hiljainen ja helppokäyttöinen sekä 
sen tyylikäs muotoilu sopii täydellisesti sisustukseenne.
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TILAA HENGITTÄÄ VAPAASTI
AL-KO PURE STERILOI HUONEILMAN

I  Virukset, bakteerit, homeitiöt
I  Siitepölyn
I  Pölyn
I  Pienhiukkaset
I  Haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC)
I  Hajut
I  Otsonin

SUODATTAA JA ELIMINOI
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HYÖDYT OVAT ILMASSA
AL-KO PURE JA ILMA ON PUHDAS
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  Hyödyt teille:
I  AL-KO PURE steriloi ilman.
I  AL-KO PURE luovuttaa ilmaan ainoastaan happea, 

hiilidioksidia ja vesihöyryä.
I  AL-KO PURE ei tarvitse ionisaattoria.
I  AL-KO PURE ei luovuta ilmaan otsonia.

  AL-KO PURE tuhoaa haitalliset ilmalevitteiset orgaaniset 
mikro-organismit ja vähentää hajuja. Tämä antaa potilaillenne 
turvallisen tunteen siitä, että heidän lääkärinsä huolehtii 
yksityiskohtiin asti potilaidensa hyvinvoinnista. 
AL-KO PURE tarjoaa teille ja tiimillenne enemmän turvallisuutta 
jokapäiväisessä työssä.

I  Odotusaika.
Potilaidenne odottaessa vastaanottokäsittelyä, AL-KO PURE 
steriloi virukset, bakteerit, homeitiöt ja allergeenit huoneilmasta.

I  Hoitokäsittelyaika.
AL-KO PURE eliminoi haihtuvat orgaaniset yhdisteet (VOC) ja 
vähentää hajuja toimenpidehuoneissa.

I  Seurusteluaika.
AL-KO PURE vähentää hajuja ja parantaa ilmanlaatua 
kahvio- ja sosiaalitiloissa.
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I  Hyvinvoinnin aika. 
AL-KO PURE suodattaa ja eliminoi siitepölyn, homeitiöt, kotipölyn 
allergeenit sekä pienhiukkaset, jotka kiihdyttävät astmaoireiden 
puhkeamista. 

I  Vilustumisen aika.
 AL-KO PURE suodattaa ja eliminoi ilmasta virukset ja bakteerit.
I  Yöaika. 

AL-KO PURE steriloi huoneilman ja työskentelee hiirenhiljaa.
I  Reaaliaika. 

AL-KO PURE eliminoi myrkylliset höyryt ja kaasut (VOC), joita  
tulee pinnotteista, tekstiileistä ja huonekaluista – aivan kuin  
sisustuksenne koostuisi vain käsittelemättömästä kokopuusta  
ja puhtaista luonnonkuiduista.

AL-KO PURE puhdistaa ilman haitallisista ilmalevitteisistä 
orgaanisista mikro-organismeista.
AL-KO PURE nostaa hyvinvointianne kodin sisätiloissa 
ja varmistaa, että voitte jälleen hengittää vapaasti sekä 
nukkua terveellisesti.
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I  Hengitystieinfektioiden aika. 
AL-KO PURE tuhoaa virukset ja suodattaa bakteerit ilmasta.

I  Siitepölyaika. 
AL-KO PURE suodattaa ja hävittää siitepölyn sekä homeitiöt.

I  Kesäaika. 
AL-KO PURE vähentää ilman otsonipitoisuutta.

I  Ruoka-aika. 
AL-KO PURE poistaa ilmasta epämiellyttävät hajut.

AL-KO PURE eliminoi allergeenit, virukset, bakteerit sekä 
vähentää ilman otsonikuormitusta. AL-KO PURE on oikea 
ratkaisu vähentää vilustumis- ja allergiaperäisiä poissa-
oloja sekä taata tiimillenne ja vieraillenne terveellinen 
sekä miellyttävä sisäilma.

  AL-KO PURE on optimoitu n. 60 m² huonekokoon asti.

Ilman sterilointipuhdistukseen on valittavissa 5 puhallus-

tasoa sekä automaattitoiminto varustettuna ilmanlaatua 

tarkkailevalla anturilla.
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AL-KO PURE ei kerro pelkästään valveutuneisuudestanne terveys-
asioissa. AL-KO PURE on samalla osoitus hyvästä maustanne:  
selkeät linjat ja muodot – elegantti ulkonäkö sekä laadukas AL-KO 
PUREn pintojen viimeistely puhuvat selkeää kieltään.  
Intuitiivisesti käytettävä ohjainpaneeli sisältää kaiken oleellisen.  

Näppäinpainalluksella vaihdatte valaisinkruunun väriä haluamak-
senne. Samoin näppäinpainalluksella ohjaatte ajastinta, asetatte 
puhallustason tai aktivoitte automaattitoiminnon, johon on integroitu 
ilmanlaatua mittaava anturi.

ELEGANTISTI MINIMALISTINEN MUOTOILU
AL-KO PURELLA ON SELKEÄ MUOTOKIELI



Designed by www.busse-design.com
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Himmeä tai kirkkaan värikäs. Antakaa AL-KO PUREn valokruunun loistaa mieli-
väreissänne. Kirkastakaa synkkiä päiviä yhdellä näppäinpainalluksella.
Valitkaa värinne mielialanne mukaan.
Laitteessa on 10 muistipaikkaa, jotta löydätte helposti mielivärinne uudelleen. 
Halutessanne AL-KO PURE sterilointipuhdistaa huoneilmanne tietysti myös 
ilman valaistusta. 

AL-KO PURE erottautuu elegantilla ja puristisella muotoilullaan.  
Ei ihme, sillä sen on muotoillut BUSSE, yksi Saksan tunnetuimmista teollisuus- ja 
tuotesuunnittelijoista.
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NÄMÄ FAKTAT PUHUVAT PUOLESTAAN
AL-KO PURE PATENTOIDULLA PLASMATEKNOLOGIALLA

I  Kun F7 suodatin poistaa ilmavirtauksesta 
jo useimmat bakteerit, niin plasma eliminoi 
virukset ja loput bakteerit.

I  Kaikkia kotipölyallergiaa aiheuttavia  
allergeeneja ei voida suodattaa. Plasma 
eliminoi kuolleet pölypunkit, niiden hienon 
ulosteen sekä vaaralliset pienhiukkaset.

I  Huonekalut, kotitekstiilit, rakennusmate-
riaalit, liimat, pinnoite- ja väriaineet sekä 
sprayt. Ne kaikki luovuttavat hengitys-
ilmaan haihtuvia orgaanisia yhdisteitä  
(VOC), jotka voimistavat allergioita ja 
voivat aiheuttaa syöpää. AL-KO PUREn 
plasma eliminoi ne 99,98-prosenttisesti.

I  3-tasoinen suodatin vähentää ilmasta  
hajuja.

I  AL-KO PURE on optimoitu n. 60 m² huone-
kokoon asti.

I  F7 suodatin puhdistaa ilmasta siitepölyn.
I  F7 suodatin poistaa hengitysilmasta karke-

ammat epäpuhtaudet kuten eläinten karvat.

I  Korkealaatuinen, saksalainen merkki-
puhallin kuluttaa erittäin vähän energiaa.  
Maksimipuhalluksellakin se kuluttaa  
vähemmän kuin 60 W.

I  AL-KO PUREn äänitaso on puhallustasolla 1  
(makuuhuoneasetus) erittäin hiljainen, 
kuin lehtien kahinaa. Puhallustasolla 5 on 
AL-KO PURE hiljaisempi kuin puheääni 
normaalilla huonevoimakkuudella.

AL-KO PURE tupakoitsijoille
I  Tupakoitsijat voivat huoletta käyttää  

AL-KO PUREa, koska se ei vapauta  
otsonia eikä käytä ionisaattoria.

I  AL-KO PURE suodattaa huoneilmasta 
pienhiukkaset sekä haihtuvat  
orgaaniset yhdisteet (VOC), joita  
syntyy tupakoitaessa.

I  AL-KO PURE vähentää tupakoinnin hajua.
I  AL-KO PURE sterilointipuhdistaa  

luotettavasti huoneilmaa.  
Se ei kuitenkaan voi poistaa seiniin ja 
kalusteisiin kiinnittyneitä partikkeleita. 
Siten se ei voi tältä osin vähentää  
tupakoinnin aiheuttamaa hajua ja  
terveysriskejä.
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TEKNISET TIEDOT

AL-KO PURE – Tekniset tiedot

Puhdistusvaiheet Esisuodatin F7. Plasma. 3-tasoinen suodatinpatruuna.

Ilmanpuhdistuskapasiteetti 130 m³/h (36,1 l/s). Ideaali n. 60 m² huonekokoon asti.

Suodattimien käyttöikä 3-tasoinen suodatinpatruuna: n. 3 v. Esisuodatin F7: max n. 6 kk. 

Puhallustasot 5 tasoa sekä automaattiasetus varustettuna ilmanlaatuanturilla.

Sähkönkulutus Puhallustaso 1 = 10 W. Puhallustaso 5 = < 60 W.

Äänitaso Puhallustaso 1 = 30 dB. Puhallustaso 5 = 56 dB.

Valokruunun värit Vapaasti valittavissa. 10 muistipaikkaa. Sterilointipuhdistus myös ilman valaistusta.

Ajastin 99 tuntia

Tuotteen mitat Korkeus 1.120 mm. Jalustalevyn halkaisija 320 mm.

Paino 13 kg

Runkomateriaalit Sileä saumaton muovikuori. Jalka ruostumatonta terästä. Jalustalevy harjattua terästä.

Käyttöjännite 220 – 240 V

Takuu 2 vuotta

Puhdasta ilmaa. Myös happea, 
hiilidioksidia ja hyvin 

pieniä määriä vesihöyryä.

Ei, 0%. AL-KO PURE ei myöskään 
tarvitse ionisaattoria.

Kyllä, rajoituksetta.

Kyllä. AL-KO PURE ei sovellu märkätiloihin.

F7 esisuodattimen käyttöikä on n. max 6 kk ja 
riippuu pölyn ja siitepölyn määrästä huonetilassa. 

3-tasoinen suodatinpatruuna on vaihdettava 
n. 3 v välein. AL-KO PURE ilmaisee suodatin-

vaihtotarpeen oikea-aikaisesti.

Kyllä, suodattimien vaihto on erittäin 
helppo tehdä itse. Muutoin AL-KO PURE toimii 

ilman huoltotarvetta.

Mitä AL-KO PURE tuottaa sisätilaani?

Kehittääkö AL-KO PURE otsonia?

Voinko käyttää AL-KO PUREa ilmastoi-
duissa tiloissa ? Voinko sijoittaa 

useampia PURE-laitteita samaan tilaan?

Onko AL-KO PUREn käytölle rajoituksia?

riippuu pölyn ja siitepölyn määrästä huonetilassa. 
Milloin minun on vaihdettava suodattimet?

Voinko vaihtaa suodattimet itse? 
Mitä muita käyttökustannuksia syntyy?



AL-KO THERM GMBH
Bereich Luft- und Klimatechnik
Hauptstraße 248 – 250 
89343 Jettingen-Scheppach
Germany
Fon +49 8225 39-0
Fax +49 8225 39- 2113
klima.technik@al-ko.de
www.al-ko.com Pidätämme oikeudet teknisestä kehityksestä johtuviin muutoksiin.
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