
Minder virussen.
Meer samen.
Maximale filtering. Minimaal geluid:  
de krachtige, nieuwe luchtreiniger Miele AirControl.

Miele Professional. Immer Besser.

Zuivere lucht – Made by Miele. 
De nieuwe AirControl van Miele maakt het 
samenzijn en samen werken weer aangenamer. 
De krachtige luchtreiniger zorgt voor een 
maximale bescherming tegen virussen. Hij filtert 
de lucht namelijk in een 5-laags filtersysteem 
met een uiterst effectief HEPA H14-filter. De 
luchtreiniger is eenvoudig in gebruik, stil, 
betrouwbaar en 100% comfortabel voor gebruik 
in een commerciële omgeving.
Van de Miele AirControl zijn drie varianten verkri-
jgbaar: PAC 1045, PAC 1080 en PAC 1200 voor 
ruimtes tot 200 m2.

miele.nl/professional
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Miele AirControl 
Technische gegevens

Productkenmerken PAC 1045 PAC 1080 PAC 1200
Maximaal aanbevolen grootte van de ruimte 45 m²  80 m² 200 m²

Luchtverplaatsingsvermogen 700 m³/u 1.300 m3/u 3.000 m³/u

Volume getest conform EN ISO 11204 op 
een hoogte van 1,55 m en een afstand van 1 m 25–52 dB(A) 25–63 dB(A) 33–73 dB(A)

5-laags filtersysteem incl. HEPA H14 ✓ ✓ ✓

Miele ThermoControl ✓ ✓ ✓

Afmetingen (l x b x h) 500 x 500 x 1270 mm 500 x 500 x 1270 mm 700 x 700 x 1300 mm

Programmakeuze: handmatig en automatisch 
(tijdgestuurd, CO₂-gestuurd, combinatie) ✓ ✓ ✓

Bediening/weergave: LCD + membraantoetsenbord ✓ ✓ ✓

Booster ventilatiefunctie ✓ ✓ ✓

Geïntegreerde CO₂-Sensor ✓ ✓ ✓

Gewicht 77 kg 77 kg 110 kg

Materiaalnummer 11808770 11808780 11808790

EAN 40 0251 64463 54 40 0251 64463 61 40 0251 64463 78

Geadviseerde verkoopprijs excl. BTW 2.599,- € 2.999,- € 4.499,- €

Maximaal verbruik (incl. ThermoControl) 910 W 1.350 W 1.850 W 
Maximaal verbruik bij normaal bedrijf* 360 W 425 W 1.280 W 

Bescherming tegen virussen is ook een kwestie van techniek: 
De Miele AirControl-serie biedt u, uw medewerkers, gasten, klanten en 
studenten een betrouwbare bescherming in gesloten ruimtes. De ap-
paraten zijn net zo stil als comfortabel. Er is een Miele AirControl voor 
ruimtes van maximaal 200 m2. Als u meerdere apparaten combineert, 
kan de lucht ook in grotere ruimtes betrouwbaar worden gefilterd.

Meer informatie over de apparaten op www.miele.nl/professional  ©  Miele & Cie. KG, Gütersloh / Prijzen excl. de geldende BTW 
Wijzigingen en fouten voorbehouden. FM 21-0379 - 05/21

Hoogtepunten van de Miele AirControl PAC 1080

•  5-laags filtersysteem incl. HEPA H14-filter met een filtergraad van 
≥99,995% voor deeltjes en pollen inclusief virussen (corona e.a.)

•  Betrouwbare verwijdering van geuren door middel van een actief koolfilter

•  6-voudige luchtverversing, luchtverplaatsingsvermogen van maximaal 
1.300 m³/h

•  Comfortabel en veilig door automatische programma's 
(bijv. het vooraf instellen van de bedrijfstijden)

•  Fraudebestendig en stabiel – ideaal voor openbare ruimten (bijv. scholen) 

•  Inactivatie van relevante ziekteverwekkers in het filter door Miele 
ThermoControl

•  Uitgebreide Miele Service, filtervervanging, onderhoud

•  Mobiel en flexibel te gebruiken

•  Bewaking van de luchtkwaliteit door middel van een CO₂-sensor. 
In de automatische CO₂-modus wordt het luchtverplaatsingsvermogen aan de 
luchtkwaliteit aangepast, waardoor een aanzienlijk stillere werking mogelijk is 
dan bij vaste vermogensinstellingen


