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Hengittämämme ilman laadusta keskustellaan harvoin. Kun otetaan huomioon, 
että hengitämme ilmaa 11 000 litraa päivässä, siitä olisi syytä puhua! Valitetta-
vasti nuo 11 000 litraa ilmaa ovat harvoin puhtaita – etenkin työpaikoilla, joissa 
syntyy epäpuhtauksia. Mitä se tarkoittaa ja miksi sillä on merkitystä?

Yksinkertaista. Pienikin määrä likaista ilmaa voi ajan mittaan hengitettynä 
aiheuttaa fyysisiä sairauksia ja vaikuttaa jopa mielenterveyteen. Terveysvaiku-
tusten lisäksi huonolaatuisella, pölyä ja ilmansaasteita sisältävällä ilmalla on 
vaikutusta myös kunnossapitoon. Pöly tekee elämästä vaikeaa aiheuttamalla lait-
teiden puhdistustarvetta ja jopa niiden sammumista. Puhdas ilma ratkaisee kaikki 
nämä ongelmat! 

Ei hätää, me olemme valmiina auttamaan. Selitämme, miten

 ̷ edistämme parempaa terveyttä
 ̷ suojaamme sinua vältettävissä olevilta henkilöstön poissaoloilta
 ̷ alennamme siivouskustannuksiasi
 ̷ minimoimme laitteiden tuotantokatkoksia ja
 ̷ parannamme yrityksesi imagoa.

Puhdas ilma työpaikallasi 
Ei ole mikään salaisuus, että olet sitä, mitä syöt. Oletko tullut ajatelleeksi,  
että olet myös sitä, mitä hengität.

2 500+ 
pölypitoisuuden mittausta vuodessa

18 000+ 
asennettua ilmanpuhdistusyksikköä

130+ 
työntekijää

20+ 
maassa 3 000+ 

asiakasta maailmanlaajuisesti

1+ miljardia 
litraa puhdistettua ilmaa tunnissa
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Vaara terveydelle 
(Ultrapienet) pienhiukkaset ovat erityisen vaarallisia, koska ne tunkeu-
tuvat syvälle keuhkoihin ja verenkiertoon. Siellä ne lisäävät hengenvaa-
rallisten sairauksien, kuten syövän, riskiä.

Korkeat käyttökustannukset  
Pöly aiheuttaa väistämättä korkeampia siivouskustannuksia, mutta se voi 
myös aiheuttaa pysyvää vahinkoa. Pöly voi halvaannuttaa tuotantosi ja 
logistiikkasi kannalta välttämättömiä tärkeitä koneita ja järjestelmiä.  
Mitä tästä seuraa? Kustannusten nousu, menetetty myynti ja tyytymät-
tömät asiakkaat.

Huono imago 
Maineellasi on merkitystä. Yrityksesi imago voi parantaa työntekijöidesi 
myönteistä asennetta, asiakkaiden luottamusta, brändin arvoa ja viime 
kädessä yrityksen tulosta. Puhdas työympäristö tukee näitä kaikkia!

Tyytymättömät asiakkaat  
Jos varastosi on pölyinen, voidaan olettaa, että myös varastossa olevat 
tavarat ovat pölyisiä. Kun asiakkaat tilaavat suoraan juuri kyseisestä 
varastosta ja saavat pölyisiä tuotteita, seurauksena on usein valituksia 
ja huonoja arvioita. Näin noidankehä jatkuu.

Epämiellyttävät auditoinnit 
Terveys- ja turvallisuusmääräykset kiristyvät jatkuvasti. Miten seuraat 
raja-arvoja (esimerkiksi pölyyntymistä)? Jos ilmasi on likaista,  
et todennäköisesti läpäise seuraavia auditointeja.

Työpaikkasi ilmassa oleva pöly on 
helposti ratkaistavissa oleva ongelma 

Pöly on yksinkertaisesti ilman mukana kulkeville hienojakoi-
simmille hiukkasille annettu nimi. Joskus ne ovat näkyviä, 
mutta usein hiukkasia ei voi nähdä niiden pienen koon takia. 
Älä kuitenkaan anna tämän hämätä, pölyä esiintyy lähes aina. 
Olipa pöly sitten näkyvää tai ei, sitä löytyy kaikkialta: kotoa, 
luonnosta, kaikista työpaikoista, jopa ulkoavaruudesta! 

Mitä eri pölytyyppejä on olemassa?

Oli kyseessä sitten logistiikkahalli, konepaja, leipomo tai pesula, 
jokainen materiaaleja murskaava, jyrsivä, poraava tai jauhava 
toimenpide nostattaa ilmaan paljon pölyä. Myös jokainen, joka 
pakkaa, varastoi, kuljettaa tuotteita tai sekoituksia, tyhjentää 
tavaroita tai lakaisee levinnyttä materiaalia nostaa pölypitoi-
suutta huomattavasti. Jopa yskiminen ja aivastaminen levittää 
pölyä! Pölyhiukkasen koko mitataan mikrometreinä (μm) = 
metrin miljoonasosina. Se on pientä, mutta merkittävää. Monet 
eivät ole tietoisia siitä, että pöly on vaarallinen aine!

Palataanpa perusasioihin. Mitä pöly oikeastaan on?

Miten pölystä tulee ongelma?  
5 yleistä syytä

Hengittyvä pöly: 
Hiukkaset, jotka voidaan hengittää sisään suun ja nenän kautta  
Koko: < 100 μm

Alveolijae: 
Hiukkaset, jotka voivat tunkeutua keuhkorakkulaan 
Koko: < 5 μm

Ultrahieno pöly: 
Hiukkaset, jotka voivat päästä verenkiertoon ja aivoihin  
Koko: < 1 μm
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Puhdasta ilmaa voi olla 
saatavilla kaikkialla –  
ei ainoastaan lomalla!

Miksi työpaikan likaantunut ilma on niin merkittävä asia?  
Vastaus on yksinkertainen: 

Työpaikan likaantunut ilma aiheuttaa suuria ongelmia, koska sisätiloissa 
pöly ja mikro-organismit voivat kerääntyä ja levitä paljon nopeammin kuin 
ulkona. Tällä hetkellä pienhiukkaspäästöjen lakisääteinen raja-arvo on 
ulkona paljon työpaikan raja-arvoja alhaisempi, mikä saattaa olla harhaan-
johtavaa, jos ihmiset eivät ymmärrä puhtaan sisäilman tärkeyttä.

Nykyiset työpaikkojen pienhiukkasten raja-arvot ovat aivan liian korkeita!

Typpidioksidi: 950 μg/m³ (haitallista keuhkoille) 
Jauhopöly: 10 000 μg/m³ (aiheuttaa astmaa) 
Kovien puulajien pöly: 5 000 μg/m³ (karsinogeenistä)  
Talkki: 1 000 μg/m³ (edistää keuhkosairauksien kehittymistä)

Lähde: https://www.hse.gov.uk/coshh/basics/exposurelimits.htm

Työpaikan todellisuus: 
ulkoilman raja-arvot  

ylittyvät 
20–100-kertaisesti

WHO:n suositus ulkoilmalle 
(PM10) (15 µg/m³ vuotuinen 

keskiarvo, 45 µg/m³ 24h 
keskiarvo)
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Sisäilman ja ulkoilman erilaiset 
standardit
Maailman terveysjärjestö (WHO) suosittelee, että 
ihmiset eivät altistuisi yli 15 μg/m³:n pienhiukkaspi-
toisuuksille (PM10) yli 24 tunnin ajan suojautumatta. 
Vuosikeskiarvoa tarkasteltaessa suositellaan enin-
tään 15 μg/m³:n altistusta. 

Kun näitä verrataan sisätilojen nykyisiin enimmäis-
arvoihin, herää kysymys: miksi kukaan haluaisi 
hengittää sellaista ilmaa?

Sisäilma on yleensä likaisempaa 
kuin ulkoilma 
Ilman pilaantumista ajateltaessa yleinen ajatustapa 
on ”poissa silmistä, poissa mielestä”. Jos et näe sitä, 
se ei ole vaarallista, eikö niin? Haluamme murtaa 
tämän ajattelutavan.

Omat mittauksemme ja useat tutkimukset osoit-
tavat, että sisäilma on yleensä 2–5 kertaa saastu-
neempaa kuin ulkoilma. Joissakin tapauksissa, jotka 
eivät kuitenkaan ole harvinaisia, sisäilma voi olla 
kymmenen kertaa saastuneempaa!

Miksi sisäilman laatu on niin 
paljon huonompi?
Ilman likaantuminen työpaikalla ei ole yllättävää, sillä 
pölyä esiintyy hitsauksen, kuljetuksen, tuotannon tai 
materiaalin käsittelyn aikana. Pölyn olemassaolo ei 
olekaan ongelma vaan se, ettei sitä käsitellä tehok-
kaasti. Tämä koskee erityisesti pandemian jälkeistä 
aikaa, jolloin pöly toimii ihanteellisena kuljettajana 
koronaviruksen kaltaisille patogeeneille.

Kaikkien mielessä on sama 
kysymys: miten ilman puhtaus 
voidaan varmistaa?
Ilmanpuhdistuksen taito ja taika on siinä, että haital-
liset hiukkaset poistetaan, ennen kuin ne asettuvat 
koneiden, tuotteiden tai laitteiden päälle – tai keuh-
koihimme!

Ratkaisu on  
teollinen ilman-
puhdistusjärjestel-
mämme
Markkinoiden johtava ilmanpuhdistusjärjestelmä suodattaa 
ilmasta hienojakoisen ja karkean pölyn, öljyt, höyryt,  
mikro-organismit ja muut vaaralliset hiukkaset heti,  
kun laitteet kytketään päälle.

Tuloksena on korkealaatuista, puhdasta ilmaa, josta on monen-
laista hyötyä:

 ̷ alhaiset siivouskustannukset ja lisää rahaa säästöön

 ̷  terveemmät työntekijät, jotka jäävät harvemmin sairaslomalle 

 ̷ luotettavammat koneet, vähemmän tuotantokatkoksia

 ̷  parempi tuotteiden laatu, mikä vähentää niistä tulevia vali-
tuksia

 ̷ vahvempi ja myönteisempi yrityskuva.
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  Terveemmät, motivoitu-
neemmat työntekijät (+50 %)

Investoimalla puhtaaseen ilmaan investoitte työn-
tekijöiden terveyteen, mikä kertoo myös yrityksen 
arvoista: henkilöstö on yrityksessänne etusijalla. 
Kuulemme asiakkailtamme säännöllisesti, että 
puhdas ilma myös on parantanut työntekijöiden tuot-
tavuutta ja motivaatiota valtavasti.

 Tyytyväiset asiakkaat

Mikä on vielä tilauksiakin tärkeämpää? Jatkotila-
ukset. Ne tarkoittavat nimittäin tyytyväisiä asiak-
kaita. Puhdas ilma auttaa tämänkin tavoitteen 
saavuttamisessa. Se tehostaa päivittäistä liiketoi-
mintaa ja varmistaa puhtaat tuotteet, jotka tuovat 
hymyn asiakkaiden kasvoille.

  Vähemmän huoltoa, vähemmän 
tuotantokatkoksia (-30 %)

Altistuvatko laitteenne säännöllisesti pölylle? Pöly 
aiheuttaa laitevikoja, ja laitteita on huollettava tavan-
omaista useammin. Tiedätte itse, mikä vaikutus tällä 
on tehokkuuteen. Hyvä uutinen on, että ilmanpuhdis-
tuksella pölystä johtuvia tuotantokatkoksia voidaan 
vähentää jopa 30 %.

  Pienemmät siivouskustan-
nukset (-70 %)

Hallien ammattimainen siivous on rehellisesti sanot-
tuna työlästä ja kallista. Ilmanpuhdistimemme pitävät 
huolen siitä, ettei pöly ehdi muodostua ongelmaksi. 
Siivoustarve vähenee huomattavasti, joten voitte 
keskittyä tuottavaan toimintaan.

  Tahraton  
yrityskuva

Kuvittele, että asiakas vierailee yrityksenne tiloissa  
ja näkee pölykertymiä siellä täällä. Millaisia mieli-
kuvia asiakas yhdistää näkemäänsä? Leväperäisen 
liikkeenjohdon ja heikkolaatuiset tuotteet? Tällaisia 
mielikuvia ei mikään yritys halua luoda. Varmistakaa 
tahraton yrityskuva puhtaan ilman avulla!

  Kolminkertaista  
tehokkuutta

Pölyn aiheuttamia aikaa vieviä häiriöitä? Ei kiitos. 
Asiakkaanne luottavat teihin ja odottavat ensiluokkaista 
laatua. Teolliset ilmanpuhdistimemme varmistavat, ettei 
laitteiden ja muiden pintojen päälle kerry pölyä. Entä te? 
Te säästätte aikaa, rahaa ja huoltokertoja! 

  Työympäristö kuin  
kuvakirjasta

Puhdas ilma on todellinen valtti henkilöstön rekrytoin-
nissa ja sitouttamisessa. Puhtaassa työympäristössä 
työntekijänne tuntevat olonsa paremmaksi ja pysyvät 
terveinä. Tämä vahvistaa tiimin motivaatiota ja tukee 
samalla mainettanne erinomaisena työnantajana.

  Valmiina  
auditointeihin

Hyvin valmisteltu on puoliksi tehty. Puhdas työym-
päristö on tätäkin enemmän. Puhtaat tilat ovat aina 
valmiita auditointeihin, ilmoitettuihin ja odottamatto-
miin. Ja voitte ottaa tarkastajat vastaan rauhallisin 
mielin.

  Sujuvat  
toimitukset

Asiakkaanne on tehnyt tilauksen. Hieno juttu!  
Mitä seuraavaksi? Nopea ja huolellinen toimitus, 
joka vastaa asiakkaiden odotuksia. Ammattimainen 
ilmanpuhdistus tuo uusia tuulia liiketoimintaanne, kun 
työntekijöiden ei enää tarvitse käyttää aikaa pölyn 
uhriksi joutuneiden tuotteiden ja pakettien puhdistuk-
seen.

  Arvokasta  
kilpailuetua

Kilpailu piristää liiketoimintaa, mutta kilpailukykyi-
senä pysyminen onkin jo toinen juttu. Puhdas ilma 
parantaa tuotteiden laatua, kirkastaa yrityskuvaa –  
ja tehostaa tuottavuutta. 

Lyhyt yhteenveto: 
Miksi puhtaalla ilmalla on merkitystä
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Ilmanpuhdisti-
memme muuttavat 
työpaikkasi

Ilmanpuhdistinjärjestelmämme ei ainoastaan suodata hiuk-
kasia ilmasta, vaan se tarjoaa myös mielenrauhaa työympä-
ristöösi. Järjestelmämme voi olla myös älykäs, jotta seuranta 
olisi mahdollisimman tehokasta ja nopeasti reagoivaa. 

14



Oli työpaikkasi ilmassa sitten millaisia hiukkasia tahansa, 
valikoimamme avulla voimme tarjota sinulle parhaiten sopivan 
suodatinyhdistelmän. 

Ilmanpuhdistimet,  
jotka sopivat käyttöösi

Zehnder CleanAir Max

Zehnder CleanAir

Pussisuodatin 
Merkittävien pölypitoisuuksien suodattamiseen 
suunniteltu pussisuodattimemme toimii erillisenä 
ratkaisuna pölyisissä tiloissa, tai se voidaan yhdistää 
muiden suodattimien kanssa parhaan tehon saavut-
tamiseksi.

Flimmer-suodatin 
Flimmer-suodattimellamme on ainutlaatuinen kyky 
kerätä hiukkasia sähköstaattisten polypropyleenikui-
tujen avulla. Voimme myös yhdistää Flimmer-suodat-
timemme pareiksi muiden suodattimiemme kanssa. 
Olemme patentoineet ne nimellä FlimmerM®.

Kompakti- tai HEPA-suodatin 
Kompaktisuodattimiamme on saatavana eri suoda-
tusluokissa, jotka sopivat karkealle pölylle, kuten 
siitepölylle, tai HEPA-suodattimina, jotka sopivat 
erittäin hienojakoisille hiukkasille, kuten viruksille.

Kaikkien ilman-
puhdistimiemme 
ominaisuuksia 
ovat:

 ̷  Korkea puhtaan ilman tuottoaste (suuria ilma-
määriä puhdistetaan mahdollisimman lyhyessä 
ajassa)

 ̷  Ilmanpoistoaukot jokaisella neljällä sivulla 
(mahdollisimman tehokkaan ilmavirtauksen 
aikaansaamiseksi)

 ̷  Suodattimet, jotka kestävät keskimääräistä 
pitempään 

 ̷  TTarpeidesi mukaan räätälöidyt suodatinyhdis-
telmät (kaksitasoisista monitasoisiin järjestelmiin 
ja loppumattomiin modulaarisiin versioihin)

 ̷  Joustava asennus kattoon, seinälle tai lattialle 
(mahdollistaa käytön heti asennuksen jälkeen)

 ̷  Yksinkertainen Plug & Play (mahdollistaa akti-
voimisen heti asennuksen jälkeen)

 ̷  Markkinoiden johtava teknologia (puhdistaa 
ilmaa energiatehokkaasti)

 ̷  Älykkäitä päivityksiä saatavana (koska älykäs 
ilma on tulevaisuuden ilmaa)
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Esittelyssä CARA:  
älyä ilmanpuhdistukseen

Puhtaasta ilmasta tuli juuri älykkäämpää, kun esit-
telimme CARAn, tehokkaan ilmanpuhdistuksen 
etäsovelluksen. Älykkäillä ominaisuuksilla varustettu 
CARA pitää huolen siitä, että puhdas ilma on vain 
hipaisun päässä! 

✓ Kaikki yhdellä silmäyksellä
Kuinka tehokkaat ilmanpuhdistimet ovat? Kuinka 
paljon ilmaa ne puhdistavat? Mikä on CADR? Kuinka 
paljon energiaa ilmanpuhdistusjärjestelmä käyttää? 
CARAn avulla voit seurata ilmanpuhdistusjärjes-
telmän toimintaa ja tutkia myös historiatietoja.

✓ Reaaliaikaista valvontaa 
Käyttämällä reaaliaikaista tietoa ja antureita voimme 
optimoida ilmanpuhdistimet niin, että ne vastaavat 
täydellisesti kohteen tarpeeseen. Nyt on mahdollista 
seurata miten järjestelmä optimoi ilmanlaadun ja 
pienemmät kustannukset!

✓ Älykästä ilmanpuhdistusta
CARA voi hoitaa älykkäästi kaikki ilmanpuhdistuk-
seen liittyvät tarpeesi. Järjestelmä arvioi kohteen 
tarpeita ja muutoksia muuttaen toimintaansa itse-
näisesti niiden mukaisesti. Parasta tässä on se, että 
CARA pitää huolta myös kustannustehokkuudesta.



Räätälöitävää puhdasta 
ilmaa 
Tiedämme, että tarvitset palvelun, joka 
todellakin sopii omiin tarpeisiisi. Siksi 
et löydäkään meiltä ostovalmiita ratkai-
suja. Me suunnittelemme järjestelmän, 
joka on todella toimiva sinulle.

Saumaton asennus
Kerro meille sopiva ajankohta ja 
jätä asennus meidän huoleksemme. 
Tiedämme, miten tärkeää tuotanto-
katkosten välttäminen on. Siksi suori-
tamme ilmanpuhdistinjärjestelmän 
ilmanpuhdistinjärjestelmän asennuksen 
kiireisimmän ajan ulkopuolella.

Älä vain tunne eroa –  
näe se myös!
Läpinäkyvyys on meille tärkeää. Siksi 
vähintäänkin mittaamme ilmanlaadun 
yrityksessäsi ennen asennusta ja sen 
jälkeen, jotta voit mitata ilmanpuh-
distinjärjestelmiemme vaikutuksen 
työpaikallasi.

Me hoidamme raskaan 
työn, jotta sinun ei tarvitse
Kun järjestelmämme on asennettu, 
voit rentoutua ja nauttia puhtaasta 
ilmasta! Hoidamme kaiken suodat-
timen vaihdoista säännölliseen 
kunnossapitoon.

Takuu? Taatusti! 
Suodattimien vaihdon ja kunnossa-
pidon lisäksi tilausmalliimme kuuluu 
vakiona kattava takuu.

Sinä teet muutoksen, me 
mukaudumme
Ilmanpuhdistusjärjestelmämme ovat juuri 
niin joustavia kuin tarvitset. Riippumatta 
siitä, laajennatko toimintaasi tai siirrätkö 
sen eri paikkaan tai muutatko yrityksen 
rakennetta, järjestelmämme on suunni-
teltu sopimaan muuttuviin tarpeisiisi ja 
olemme aina valmiit mukautumaan.

360° palvelua, 100 % tyytyväisyyttä

Puhdas ilma on meille paljon enemmän kuin vain 
tuote. Se on uusi elämäntapa, joka perustuu luot-
tamukseen, luotettavuuteen ja kumppanuuteen. 
Tiimimme tarjoaa jatkuvaa kunnossapitoa ilmanpuh-
distinjärjestelmällesi, koska palvelumme ei pääty 
asennukseen. Tiimimme tarkastaa säännöllisesti 
seuraavat asiat:

 ̷ Asennus

 ̷  Suodattimen vaihdot

 ̷ Säännöllinen kunnossapito

 ̷ Ilmanlaadun mittaukset

Hyvät uutiset? Puhtaasta ilmasta ei voi neuvotella – 
mutta sopimuksistamme voi  
Joustavan tilausmallimme ansiosta voit nauttia 
puhtaasta ilmasta itsellesi parhaiten sopivalla tavalla. 
Voit lisätä tai täydentää sopimusta tai keskeyttää sen 
milloin vain haluat.

Sivumennen  
sanottuna:

Voit henkäistä helpotuksesta äärim-
mäisen helpon asennuksen ansiosta. 

Ilmanpuhdistusjärjestelmäsi asentami-
seen tarvitaan vain 230 voltin liitäntä 
ja jonkin verran tilaa. Katto, seinä tai 

lattia – asiantunteva asennustiimimme  
löytää ihanteellisen  

sijainnin.

Lupauksemme sinulle 
Joka vuosi mittaamme maailmanlaajuisesti  
yli 2 500 asiakkaan ilmanlaadun – olemme tehneet 
niin jo pidemmän aikaa! Koska meillä on valtavasti 
kokemusta puhtaasta ilmasta, voit luottaa siihen,  
että löydämme juuri sinulle parhaan ratkaisun.
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Ilmanpuhdistinjärjestelmämme tekee 
vaikutuksen alalla kuin alalla 

Ei ole mikään salaisuus, että koko maailma tarvitsee puhdasta ilmaa – ja 
puhdasta ilmaa on saatavana koko maailmalle. Ilmanpuhdistinjärjestel-
mämme parantavat tilannetta kaikilla teollisuudenaloilla. Tutustu!

   
Leipomot

Vähentämällä leipomoissa yleistä ja salaka-
valaa jauhopölyä ilmanpuhdistinjärjestelmämme 
suojaavat työntekijöitä leipurin astmalta.

      
Varastot

Tehtävämme on yksinkertainen: alennamme 
siivouskustannuksia ja poistamme tuotteista 
epämiellyttävää pölyä samalla, kun autamme 
henkilöstöä pysymään terveempänä.

      
Tekstiiliteollisuus

Tekstiilikuidut voivat olla niin pieniä, että niitä ei 
näe paljaalla silmällä. Siinä me tulemme mukaan 
kuvaan.

      
Jauhemaalaus

Ilmanpuhdistinjärjestelmämme kerää helposti 
äärimmäisen hienojakoiset hiukkaset, joten huolet 
turvallisuusmääräysten noudattamisesta ovat 
ohitse. 

      
Pakkausteollisuus 

Kun käsitellään paperia ja pahvia, pölyä ei voi 
välttää. Siitä syystä puhdas ilma on ehdottoman 
tärkeää työntekijöiden terveyden suojelemiseksi  
ja räjähdysvaaran minimoimiseksi.

      
Julkiset laitokset

Ilman myrkylliset hiukkaset seuraavat valitettavasti 
kaikkialle, missä liikkuu ihmisiä. Puhdas ilma on 
tarpeellista ihmisten suojelemiseksi viruksilta  
ja pölyltä.

      
Valmistusteollisuus

Kaikkialla missä hitsataan, hiotaan, porataan tai 
jyrsitään, esiintyy pölyä! Ilmanpuhdistinjärjestel-
mämme huolehtivat siitä, että henkilökuntasi voi 
huokaista helpotuksesta.

      
Autoteollisuus

Öljysumu, maalihöyryt ja metallipölyt eivät pärjää 
tehokkaille ilmanpuhdistinjärjestelmillemme! 

      
Rakennusmateriaalit

Me poistamme hengitettävän piidioksidipölyn 
riskin. Piidioksidipöly on erittäin karsinogeenistä,  
ja sitä on kaikissa rakennusmateriaaleissa.

      
Elintarviketuotanto

Puhdas ilma ja ruokaturvallisuus kulkevat käsi 
kädessä, mikä tekee ilmanpuhdistinjärjestelmis-
tämme välttämättömiä jokaiselle HACCP-ohjelmalle.

  Muovi- ja  
kumiteollisuus

Kun käytössä on lämpöintensiivisiä prosesseja,  
me huolehdimme siitä, että ilma on ystävä eikä 
vihollinen.

   
Lääketeollisuus

Lääketeollisuudessa ei voi ottaa riskejä tuotteiden 
lähelle päätyvästä pölystä. Ilmanpuhdistinjärjestel-
mämme poistavat tämän vaaran.
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Tulos
 ̷  Onnellinen ja terveellisempi henkilöstö, joka 
kokee työnsä tekemisen paljon helpommaksi

 ̷  Parantunut ilmanlaatu, joka henkilökunnan 
palautteen mukaan jopa maistui paremmalta!

 ̷  Alhaisemmat siivouskustannukset ja vähäi-
sempi koneiden ja lisälaitteiden kunnossa-
pidon tarve

Tietoja Bells Food Groupista 
Bells Food, tunnettu skotlantilainen elintarvikeyritys, joka valmistaa 
joka viikko yli 100 tonnia kakkuja, piparkakkuja ja muita leivonnaisia, 
pitää hyvää huolta siitä, että britit saavat apua makean nälkäänsä!

Haaste 
Herkulliset leivonnaiset eivät ole herkullisia ilman yhtä tärkeää aines-
osaa: jauhoa. 

Vaikka jauho saa leivonnaiset maistumaan, sen hienojakoisten hiuk-
kasten salakavalan luonteen takia se on suodatettava, ennen kuin 
se pysäyttää koneet ja tehtaat. Myös sen hävittäminen on tärkeää, 
koska jauho voi laukaista leipurin astman, eli sairauden, joka voi johtaa 
työkyvyttömyyteen. 

Uskollisena ”turvallisuus ensin” -motolleen Bells Food halusi määrittää 
omat standardinsa suojellakseen työntekijöitään jauhopölysumulta, 
jota esiintyi joissakin tuotantohallin osissa. 

Tyypilliseen Zehnderin tapaan otimme haasteen vastaan asettamalla 
ilmanpuhdistinjärjestelmämme kohtiin, joissa ne täydensivät Bells 
Foodin olemassa olevaa ilmanvaihtojärjestelmää. Se ei ollut meille 
mikään ongelma!

Bells Food Group
Puhdas ilma, leivonnan onnistumisen salainen ainesosa! 

Sijainti 
Shotts (UK)

Ala 
Leipomo

Pölyn väheneminen 
Jopa 68 %

”Eräs Zehnderin hyviä puolia on se, että 
meidän ei tarvinnut käyttää juurikaan aikaa 
koko prosessiin. Zehnder huolehtii lähes 
kaikesta. Se on erinomaista asiakaspalvelua.”

Chris Brannan, terveys- ja turvallisuuspäällikkö,  
Bells Food Group 
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Tietoja DB Schenkeristä
Kuljetusalan jättiläisyrityksellä DB Schenkerillä on yli 2 000 toimi-
paikkaa ja yli 68 000 työntekijää maailmanlaajuisesti. Yksi suurimmista 
toimipaikoista on Dortmund, missä alan johtavalla yrityksellä on noin 
650 työntekijää suunnilleen 84 000 neliömetrin alueella. 

Haaste 
Logistiikka ja varastot ovat luonteeltaan täynnä kuhinaa olevia ympä-
ristöjä, joissa pöly on väistämätön sivutuote. Sitä syntyy esimerkiksi 
trukkiliikenteestä, pyörien hankauksesta tai yksinkertaisesti työnteki-
jöiden raskaista askelista. Pölyä on kaikkialla varastossa, mutta se on 
ongelma vain, jos siihen ei puututa.

Miksi sillä on merkitystä? Hyvin yksinkertaista: pöly = vaara. 
DB Schenker oli tietoinen pölyn työpaikallaan aiheuttamista riskeistä, 
kuten teollisuustrukkien pyörien luistamisesta, huonontuneesta näky-
vyydestä, kuljetinten vioista, tuotteiden laadun huononemisesta ja 
työntekijöiden terveyden heikentymisestä. Hiukkasten määrä tosiaan 
näkyi DB Schenkerillä jo päivittäin: kun työntekijät niistivät nenänsä, 
heidän nenäliinansa värjäytyivät mustiksi! Zehnder Clean Air Solutions 
tulee apuun!

DB Schenker
Toimiva logistiikka ei ole sattumaa.  
Sattumaa ei ole myöskään puhdas ilma.

Sijainti 
Dortmund (DE)

Ala 
Kuljetus ja logistiikka

Pölyn väheneminen 
Jopa 87 %

Tulos
 ̷  Työturvallisuus parantui merkittävästi, koska 
ilmanpuhdistusjärjestelmät minimoivat 
liukastumisriskin

 ̷  Alhaisemmat siivouskustannukset ja vähäi-
sempi koneiden ja laitteiden kunnossapidon 
tarve

 ̷  Myöhemmin sähkölaitteisiin on tehty lisä-
suojaus suunnittelemattomien tuotantokat-
kosten välttämiseksi

”Olin vaikuttunut siitä, että tulokset näkyivät 
heti ilmanpuhdistusjärjestelmän käyttöönoton 
jälkeen. Nyt kaikki on HD-laatuista, kuin 
teräväpiirtoa. Henkilökuntakin näyttää 
puhtaammalta ja nauttii työstään enemmän.”

Benjamin Kalle, rahtijärjestelmäpäällikkö,  
DB Schenker, Dortmund
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Tietoja meistä
Missä toimitte tällä hetkellä? 
Olemme ylpeitä siitä, että olemme osa Zehnder 
Groupia, joka on sisäilman asiantuntija. Zehnder 
Clean Air Solutions tarjoaa tällä hetkellä ilmanpuhdis-
tuspalvelua yli 20 maassa. Yli 3 000 asiakasta ympäri 
maailmaa nauttii jo Zehnderin puhtaasta ilmasta!

Montako työntekijää Zehnderillä on?  
Zehnder-perhe toimii maailmanlaajuisesti – 
Zehnder Groupissa on eri puolilla maailmaa  
yli 3 400 työntekijää.

Minkä alojen kanssa teette yhteistyötä? 
Me seuraamme pölyä, minne tahansa se meneekin! 
Kaikki alat ovat meille samanarvoisia. Voimme tarjota 
puhdasta ilmaa jokaiselle yritykselle, joka kaipaa 
apuamme. Logistiikasta ja valmistuksesta elintarvi-
ketuotantoon ja julkisiin laitoksiin – me huolehdimme 
aina yritysten puhtaasta ilmasta!

Usein kysytyt kysymykset:  
mitä sinun tarvitsee tietää 

Tietoja ilmanpuhdistinjärjestelmis-
tämme 
Miksi ilmanpuhdistinjärjestelmiä tarvitaan?  
Työpaikkasi ilmassa on hiukkasia, joita aiheuttavat 
liike, kuljetus ja tuotanto. Useimmat näistä hiukka-
sista aiheuttavat tarpeettomia siivous- ja huoltokus-
tannuksia. Myrkyllisimmät näistä hiukkasista voivat 
vakavasti vaarantaa työntekijöiden terveyden, mistä 
seuraa poissaoloja ja haittaa yrityskuvalle. Ilmanpuh-
distinjärjestelmämme puhdistaa ilman, joten sinun ei 
tarvitse olla huolissasi näistä asioista!

Korvaavatko ilmanpuhdistinjärjestelmänne ilman-
vaihdon?  
Eivät. Ilmanvaihto kuljettaa tunkkaisen ilman ulos 
rakennuksesta ja korvaa sen raikkaalla ilmalla. Ilman-
puhdistinjärjestelmät toimivat toisin. Ne keräävät 
talteen ilmassa olevat haitalliset hiukkaset. Ilmanpuh-
distinjärjestelmiä suositellaan erityisesti rakennuksiin, 
joissa toiminta synnyttää epäpuhtauksia. 

Miten ilmanpuhdistinjärjestelmät eroavat ilmanpesu-
laitteista?  
Sekä ilmanpuhdistinjärjestelmät että ilmanpesulait-
teet pystyvät poistamaan pölyä ja muita hiukkasia 
ilmasta. Ilmanpesulaitteet perustuvat veden käyt-
tämiseen suodattimena, kun taas ilmanpuhdistin-
järjestelmissä on useita eri tehoisia suodattimia, 
minkä ansiosta ne puhdistavat ilmaa tehokkaammin. 
Ilmanpesulaitteet myös kosteuttavat ilmaa, toisin kuin 
ilmanpuhdistinjärjestelmät.

Miten ilmanpuhdistinjärjestelmät asennetaan?  
Ilmanpuhdistinjärjestelmämme on täysin mukau-
tettava. Joustavan asennuksen ansiosta voimme 
olla varmoja siitä, että ilmanpuhdistimemme sijait-
sevat juuri sinun työympäristösi kannalta parhaassa 
paikassa. Katoissa, seinillä, hyllyillä, pylväissä tai 
jopa lattialla! Asiantuntijatiimimme löytää oikean 
paikan järjestelmä.

Onko kaikilla ilmanpuhdistimilla takuu?  
Kaikki ilmanpuhdistusjärjestelmämme ovat takuun 
alaisia niin kauan, kuin palvelusopimus on voimassa. 
Pidämme aina huolen siitä, että järjestelmät toimivat 
parhaalla mahdollisella tavalla!

Kuinka paljon energiaa ilmanpuhdistinjärjestelmät 
kuluttavat?  
Tyypillisesti ilmanpuhdistinjärjestelmiemme sähkön-
kulutus on vain noin 25 % tavanomaisen poistojär-
jestelmän sähkönkulutuksesta. Kulutus kuitenkin 
riippuu valitusta ilmavirran asetuksesta ja laite-
tyypistä. Puhtaan ilman etähallintaan käytettävä 
CARA-sovelluksemme tarjoaa lisäetuja energiansääs-
töön älykkäiden toimintojen avulla.

Mitä eroa on CleanAir- ja CleanAir Max -ilmanpuhdis-
tusjärjestelmillä?  
Kaikki ilmanpuhdistusjärjestelmämme tuottavat 
vakiona puhdasta ilmaa. Hyväksi havaitussa Clea-
nAir-mallissamme on tilaa enintään kahdelle suodat-
timelle. CleanAir Maxin rakenne on modulaarisesti 
laajennettavissa, mikä tekee ympäristön muutoksiin 
reagoimisesta vieläkin helpompaa. 

Miten äänekkäitä CleanAir ja CleanAir Max ovat?  
Ilmanpuhdistusjärjestelmien melutaso riippuu 
ilmavirtauksen asetuksesta. Optimaalisella ilma-
virtausasetuksella melutaso on 44–65 dB(A) ilman-
puhdistinjärjestelmän mallista riippuen.

Mitkä ilmansuodatinjärjestelmät suodattavat korona-
viruksia tai muita viruksia?  
Viruksia suodattaa ilmanpuhdistinjärjestelmän sisälle 
asennettu suodatin, ei itse järjestelmä. HEPA-suo-
dattimet suodattavat viruksia. Parhaan suojauksen 
antavat luokat HEPA 13 ja 14.

Miten äänekkäitä ovat virussuojauksella varustetut 
ilmanpuhdistusjärjestelmät?  
Se riippuu ilmavirran asetuksesta. Esimerkiksi ilma-
virta 1 000 m³/h tuottaa 50 dB:n äänenvoimak-
kuuden, jota me vertaamme lempeän linnunlaulun 
äänenvoimakkuuteen!

Kuinka kauan viruksilta suojaavan ilmanpuhdistusjär-
jestelmän suodattimet kestävät? 
Toimistossa (tai vastaavassa vähäpölyisessä ympäris-
tössä) suodattimet voivat kestää jopa 12 kuukautta. 

Kuinka tehokkaasti viruksia suodattavat ilmanpuhdis-
tinjärjestelmät suojaavat terveyttä?  
Virussuodatin poistaa jopa 99,995 % ilmassa 
olevista viruksista ja muista mikro-organismeista. 
Saat meiltä enemmän kuin vain sanamme. Jokaisen 
suodattimen mukana toimitetaan yksilöllinen testito-
distus takaamaan mahdollisimman hyvä mielenrauha.

28



30

Tietoja IoT-alustastamme 
CARAsta 
Ovatko kaikki toiminnot käytettävissä CARAssa 
alusta alkaen?  
CARAn teknologia on täysin mukautettavissa. 
Tiimimme auttaa sinua löytämään toiminnot, joista  
on sinulle eniten hyötyä.

Paljonko CARA maksaa meille?  
CARA räätälöidään tarpeidesi mukaiseksi. Hinta-
luokat perustuvat toimintoihin ja CARAn kanssa 
käytettävien ilmansuodatusjärjestelmien määrään. 
Kun tiedämme tarpeesi, saat helppolukuisen 
tarjouksen.

Tarvitsemmeko erillisiä jatkomittauksia CARAa käyt-
täessämme?  
CARA on tehokas työkalu, jolla voit seurata ilman-
puhdistinjärjestelmääsi helposti mistä tahansa  
ja hallita sitä täydellisesti sormenpäilläsi. Sen 
ansiosta ilmanlaatusi on aina näkyvillä etkä tarvitse 
muita seurantamittauksia!

Onko myös Zehnder Clean Air Solutionsilla pääsy 
CARA-tietoihimme?  
CARAn 360-valvonnan etu on, että myös meillä on 
täysi pääsy tietoihin! Se tarkoittaa sitä, että voimme 
puuttua kaikkiin ympäristön muutoksiin välittömästi 
niiden tapahduttua – ja usein jo ennen sitä. Tämä 
takaa, että voit aina nauttia parhaasta ilmanlaadusta.

Tietoja palvelustamme
Miten ilmanlaatua mitataan?  
Pölymittaukset suoritetaan vähintään kertaalleen 
ennen ilmanpuhdistusjärjestelmiemme asennusta ja 
kerran sen jälkeen. Voit siten seurata, miten ilman-
laatusi paranee. CARAn asentaminen takaa, että voit 
tarkkailla ilmanlaatua aina halutessasi kellon ympäri 
viikon jokaisena päivänä!

Kuinka määritätte, miten laitteiston asennus 
tehdään?  
Ennen ilmanpuhdistuslaitteiden asennusta suori-
tamme kokonaisvaltaisia pölypitoisuuden mittauksia 
pölypitoisuuden määrittämiseksi. Mittausten perus-
teella määrittelemme sinulle parhaiten toimivan 
ratkaisun. Asennamme laitteemme yleensä pölyn 
lähteen lähelle sen varmistamiseksi, että ilma 
puhdistuu tehokkaasti eikä hiukkasilla ole vaikutusta 
työntekijöihin, koneisiin tai tuotteisiin. 

Keskeyttääkö asennus yritykseni toiminnan?  
Varmistamme, että kaikki puhtaaseen ilmaan liittyvä 
on mukavaa! Sujuva ja nopea asennuksemme takaa 
mahdollisimman vähäiset häiriöt. Tiimimme voi tarjota 
asennustöitä myös hiljaisina ajankohtina, iltaisin tai 
jopa viikonloppuisin. 

Kuinka usein suodattimet on vaihdettava?  
Kun käytössä on Zehnderin ilmanpuhdistinjärjes-
telmä, me huolehdimme ylläpidosta. Sinun tarvitsee 
vain nauttia puhtaasta ilmasta! Suodattimen vaih-
totarve riippuu ympäristösi hiukkaskuormituksesta, 
mutta se on yleensä  
4 – 9 kuukautta. Ympäristössä, jossa hiukkasia on 
vähän, kuten toimistossa, vaihto 12 kuukauden välein 
on yleensä riittävä. 

Onko ostaminen mahdollista?  
Ilmanpuhdistinjärjestelmäsi liitetään joustavaan 
tilausmalliimme, mikä tarkoittaa sitä, että voit nauttia 
puhtaasta ilmasta niin kauan, kuin tilaat palvelua. 
Markkinoiden johtavat järjestelmämme edellyttävät 
kokonaisvaltaista ja jatkuvaa ylläpitoa käyttöaikana, 
minkä takia emme tarjoa ostomahdollisuutta.
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