
Terveydenhuollon puhdasilmaratkaisut

M A A I L M A N  J O H TA V A  P U H TA A N  I L M A N  R AT K A I S U J E N  TA R J O A J A

HIUKKASTEN JA KAASUJEN SUODATUS



2

AAF:lla on perusteellinen käsitys terveydenhuollon 

suodatushaasteista ja -mahdollisuuksista.  

Tämän ymmärryksen ja teknisten kykyjensä ansiosta  

AAF on ensisijainen kumppani potilaiden,  

työntekijöiden ja vierailijoiden suojaamisessa.
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Terveydenhuollon puhdasilmaratkaisut

AAF tarjoaa puhdasilmanratkaisuja terveydenhuollon 
palveluihin esimerkiksi potilashuoneisiin, toimenpidealueisiin, 
leikkaussaleihin, hammaslääkärin vastaanottohuoneisiin, 
tutkimuskeskuksiin, ruumishuoneisiin ja sairaalan yleisiin 
tiloihin (esim kahvilat). Kokonaisen ilmanvaihtojärjestelmän 
kattavat suodattimet aina ilmanvaihtolaitteen karkea- ja 
hienosuodattimista puhdastilojen HEPA suodattimiin. Lisäksi 
tarjoamme kaasujen suodatuksessa laajan valikoiman 
ilmansuodatustuotteita. 

Strateginen lähestymistapa terveydenhuollon 
ilmansuodatusratkaisuihin

Terveydenhuoltoon littyvät tilat ovat vaatimustasoltaan 
suunnitteluhaaste LVI-insinööreille. Ilmanvaihtojärjestelmät näissä 
tiloissa pitävät sisällään laajan valikoiman ilmanvaihtoon liittyviä 
määryksiä joiden tarkoitus on suojata henkilöitä ilman mukana 
kulkeutuvilta vaaroilta. Riskit leikkaussaleissa ja laboratorioissa ovat 
erilliaisa kun  odotustiloihissa ja potilashuoneissa.

Asiantuntijamme tarjoavat kattavia suodatusratkaisuja, jotka 
vastaavat jokaisen terveydenhuollon osa-alueen vaatimuksiin. 
Ydinosaamistamme on potilaiden, työntekijöiden ja vierailijoiden 
suojaaminen.
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Puhdasilmatekniikka

Ilmansuodatuksen tärkeys

Puhdas ilma on elintärkeää sairaalaympäristössä ja 
terveydenhuollon laitoksissa, jotta potilaita, henkilökuntaa 
ja vierailijoita voidaan suojata ilmavälitteisiltä sairauksilta ja 
infektioilta ja tarjota mukava, terve ja hajuton ympäristö. Nämä 
laitokset kohtaavat haasteita ilmassa olevien epäpuhtauksien ja 
kaasumaisten yhdisteiden hallitsemisessa. 

Terveydenhuollon laitokset tulee kiinnittää erityistä huomiota 
sisäilman laatuun (IAQ), koska potilaiden immuunijärjestelmä 
voi olla heikentynyt, mikä tekee heistä alttiimpia haitallisille 
terveysvaikutuksille. Terveydenhuollon työntekijät, jotka 
viettävät monta tuntia päivässä mahdollisesti heikkolaatuisessa 
sisäilmassa, ovat alttiimpia tartunnanaiheuttajille. Kaasumaiset 
yhdisteet voivat tulla monista eri lähteistä, kuten sairaalassa 
käytetyistä kaasuista, puhdistusaineista, desinfiointiaineista, 
lääketieteellisistä laboratorioista, toimistolaitteista, jätehuoneista 
tai ulkopuolen liikenteestä. Parhaat ratkaisut ottavat huomioon 
myös erilaiset haju- ja kaasu lähteet. 

AAF tarjoaa asiakkailleen räätälöityjä ilmansuodatustuotteita 
ja -ratkaisuja jotka sopivat vaativiin ilmavirtauksen, lämpötilan, 
kosteudeb ja suodatuksen tarpeisiin kaikissa terveydenhuollon 
laitoksissa. AAF-tuotteet suunnitellaan energiatehokkaiksi. AAF 
tarjoaa suodatinratkaisuja sisäilman laadun parantamiseksi ja 
käyttökustannusten pienentämiseksi tuotteillaan, joilla on pienin 
energian tarve.

Optimoi ympäristösi TCO Diagnostic®in avulla 

Potilaiden ja heidän perheidensä kanssa on ehdottoman 
välttämätöntä vähentää riskejä poistamalla ilman 
epäpuhtauksia, joita syntyy terveydenhuollon laitosten sisällä 
ja ulkopuolella sekä ehkäistä tartuntoja. Epäpuhtauksien 
potilaille ja sairaalan työntekijöille aiheuttamien ongelmien 
lisäksi syövyttävät kaasut voivat vahingoittaa LVI-
järjestelmää, valvontalaitteita, elektronisia instrumentteja, 
diagnostiikkalaitteita, röntgenlaitteita ja toimistolaitteita.

LVI-järjestelmien perusteellinen ilmansuodatuskartoitus on 
ensimmäinen vaihe, jossa AAF on mukana. Näin voimme tarjota 
ammattimaisia ohjeita ja analyyseja kustannussäästöihin ja 
riskien vähentämiseen. Tämän auditoinnin avulla pystymme 
ymmärtämään nykyisen tilanteen ja käyttämään TCO Diagnostic® 
-ohjelmaa. Se on kehittynyt analyyttinen ohjelmistotyökalu, jonka 
avulla selvitämme, mitä suodatusteknisesti voit tehdä paremmin.

TCO Diagnostic -ohjelman tarkoituksena on auttaa sinua 
valitsemaan parhaat suodattimet omille ilmankäsittely-
järjestelmillesi ja ymmärtämään niiden herkkyyden 
käyttöolosuhteille, jotta järjestelmääsi voidaan käyttää 
optimaalisesti ja tehokkaasti.

TCO Diagnostic tarjoaa tietoa parannusmahdollisuuksista, 
löytää optimoidut valinnat ja räätälöi tarpeitasi vastaavan 
tarjouksen parantamaan ilmanlaatua, säästämään energiaa 
ja lisäämään toimintojen joustavuutta vähentäen samalla 
kokonaiskustannuksia. 
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Huomautuksia
1)  Esisuodattimia on syytä harkita tiloissa jotka 

ovat korkeammin luokiteltuja kuin ISO ePM2.5, 
suodatinhuollon vähentämiseksi . 

2)  Suodatinluokka perustuu standardiin ISO 16890.
3)  Suodatinportaiden sijainti. Jos portaita tarvitaan 

kaksi, porras nro 1 on sijoitettava ennen 
ilmastointikomponentteja. Porras nro 2:n tulee 
sijaita kaikkien puhaltimien ja lämmönvaihtimien 
jälkeen.

4)  Kostutuslaitteiden on sijaittava vähintään 40cm 
ennen suodatusporrasta nro 2.

5)  Paine-ero ja/tai erotusaste anturit tulee asentaa 
jokaiseen suodatinportaaseen, mukaan lukien 
HEPA-suodattimia sisältävät huuvat.

Alueen määritys
Suodatin
portaiden  

minimimäärä

Suodattimen minitehokkuus

Porras 1
ISO 16890

Porras 2
ISO 16890

Sairaalat

Kaikki alueet hoito- ja tutkimusosastoilla 
sekä alueet, jotka tarjoavat suoria palveluja 
tai puhtaita tarvikkeita, kuten steriili ja 
puhdas käsittely jne.

2 ISO Coarse ISO ePM1

Suojatila 2 ISO Coarse HEPA
Laboratoriot 1 ISO ePM1 –
Hallinnolliset alueet, bulkkitavaran 
varastointi, likaiset varastotilat, 
ruoanvalmistusalueet ja pesulat

1 ISO Coarse –

Ilman kierrätys yksittäisissä eristetyissä 
tiloissa 1 HEPA –

Psykiatriset sairaalat

Kaikki alueet hoito- ja tutkimusosastoilla 
sekä alueet, jotka tarjoavat suoria palveluja 2 ISO Coarse ISO ePM1

Hallinnolliset alueet, bulkkitavaran 
varastointi, likaiset varastotilat, pesulat ja 
ruoanvalmistusalueet

1 ISO Coarse –

Hoitokodit

Kaikki alueet asukkaiden hoidossa ja/tai 
tutkimuksissa sekä alueet, jotka tarjoavat 
suoria palveluja tai puhtaita tarvikkeita

2 ISO Coarse ISO ePM1

Hallinnolliset alueet, bulkkitavaran 
varastointi, likaiset varastotilat, pesulat ja 
ruoanvalmistusalueet

1 ISO Coarse –

Terveyskeskukset

Kaikki alueet hoito- ja tutkimusosastoilla 
sekä alueet, jotka tarjoavat suoria palveluja 
tai puhtaita tarvikkeita, kuten steriili ja 
puhdas käsittely jne.

2 ISO Coarse ISO ePM1

Laboratoriot 1 ISO ePM1 –
Hallinnolliset alueet, bulkkitavaran varastointi, 
likaiset varastotilat, ruoanvalmistusalueet ja 
pesulat

1 ISO Coarse –

Suodattimen valinta terveydenhuoltopalveluiden ilmanvaihdossa ja 
ilmastointijärjestelmissä
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Epäpuhtauksien hallinta

Sairaalalaboratoriot

Kemiallisen turvallisuuden ja 
ristikontaminaation valvonta 
on elintärkeää kaikissa 
sairaaloissa oleville testaus- ja 
tutkimuslaboratorioille. Joidenkin 
laboratorioprosessien, kuten in vitro 
-hedelmöityksen, onnistuminen 
riippuu ilman puhtaudesta.

Ilmansisäänotto aukot

Ilmansisäänottoaukot ovat erityisen 
tärkeitä, koska tuotu ilma on 
suodatettava mahdollisesti katolla 
sijaitsevan helikopterikentän, 
lähellä olevan teollisuuden ja 
autojen aiheuttamien päästöjen 
poistamiseksi. On myös tärkeää 
poistaa hajuja, jotka liittyvät 
helikopterin pakokaasuihin, keittiön 
poistoilmaan ja ulkoa tuleviin 
epäpuhtauksiin potilaiden ja 
henkilöstön terveyden suojaamiseksi. 
AAF-hiukkas- ja kaasusuodatuksen 
ratkaisut auttavat varmistamaan 
ulkoilman käytettävyyden 
rakennuksen ilmanvaihdossa.

Yleiset tilat

Tiedämme, että hengitysilman laadulla 
on suora yhteys terveyteen ja yleiseen 
mukavuuteen. On tärkeää paitsi 
vähentää infektioiden leviämisen 
mahdollisuutta myös säilyttää mukava 
ympäristö vähentämällä tai poistamalla 
keittiön ja siivouksen aiheuttamia 
hajuja. AAF:n suodatusratkaisuilla 
voidaan hallita ruoan valmistukseen ja 
tiskaukseen liittyviä hajuja.

Toimenpidetilat

Henkilökunnan ja odotushuoneiden 
vierailijoiden suojaamiseksi on 
ehdottoman välttämätöntä vähentää 
ja poistaa ilman epäpuhtauksia, 
joita syntyy ensiaputilojen sisällä ja 
ulkopuolella ja vapautuu ilmaan vielä 
diagnosoimattomista potilaista.

Ensiapualueella, ambulanssialueilla 
ja niiden lähellä olevien ajoneuvojen 
aiheuttamat päästöt voivat olla 
haitallisia, haisevia ja ärsyttäviä. 
Kattavia suodatusjärjestelmiä, mukaan 
lukien AAF-hiukkas- ja kaasusuodatus 
ratkaisut, tarvitaan turvallisen ja 
tehokkaan ensiapualueen aikaan 
saamiseksi.

Laitealueet

Terveydenhuollon laitteet ja 
välineet ovat suuria investointeja, 
joita on suojattava. Siinä AAF 
voi auttaa. Kyseiset alueet voivat 
olla elektronisia instrumentteja, 
diagnostiikkalaitteita, röntgenlaitteita 
ja toimistolaitteita.

Valitse AAF:n esisuodatus- ja 
suodatusvaihtoehdoista itsellesi 
sopivin laitteidesi käyttöiän 
pidentämiseksi. AAF-kaasusuodatus 
ratkaisut voivat vähentää laitevikoja 
korroosiota aiheuttavien kaasuja 
johdosta sekä niillä voivat hallita 
kaasumaisia yhdisteitä työntekijöiden 
suojaamiseksi ja työprosessien 
onnistumiseksi.

”LVI-järjestelmät saattavat vaikuttaa paljon tautien leviämiseen mutta 
myös mahdollistaa leviämisriskin vähenemistä.”

– Airborne Infectious Disease,     
ASHRAE Position document June, 2009
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Ensiapu

Kriittiset alueet, mukaan luettuina 
leikkaussalit, päivystystilat, 
synnytyshuoneet ja muut 
toimenpidehuoneet vaativat 
optimaalista suojaa ilmassa 
olevilta epäpuhtauksilta. 
Kattavia suodatusjärjestelmiä, 
mukaan lukien AAF-hiukkas- 
ja kaasusuodatusratkaisut, 
tarvitaan turvallisen ja tehokkaan 
toimenpidealueen aikaan saamiseksi.

Potilaiden odotustilat

Ilmateitse leviävät taudit ja sairaudet 
ovat lisänneet tarvetta parantaa 
sisäilmaratkaisuja. Lisäksi kaikissa 
sairaalarakennuksissa on erilaisia 
kemiallisia lähteitä, joilla on erilaisia 
vaikutuksia. Useimmat kemikaalit 
aiheuttavat ärsytystä, jos pitoisuudet 
ovat riittävän korkeita, joten on 
tärkeää käyttää parhaita suodattimia 
sisäilman laadun parantamiseksi 
rakennuksessa oleskeleville.

Lastaussilta/jätehuolto

Poista päästöt ja hajut lastaussilloilta, 
jätehuollosta ja jätteenpoltosta 
kattavilla AAF-hiukkas- ja 
kaasusuodatusratkaisuilla. 
Päästölähteinä voivat myös olla 
autojen joutokäynti ja jätteiden hajut.

Ruumishuoneet

AAF-hiukkas- ja 
kaasusuodatusratkaisuja voidaan 
käyttää poistamaan tarttuviin 
tauteihin ja hajuihin liittyviä 
työperäistä altistumista näissä 
sairaalan osissa.

Hoitohuoneet

Pienennä tarttuvien tautien riskiä ja suojaa 
immuunipuutoksesta kärsiviä potilaita AAF:n 
mukautetuilla ilmansuodatusratkaisuilla. 
Näillä ratkaisuilla voidaan hallita ilmassa 
olevia epäpuhtauksia, jotka voivat aiheuttaa 
haitallisia terveysvaikutuksia altistuneille 
työntekijöille ja potilaille.
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Hiukkasten suodatusratkaisut

HEPA/ULPA-suodattimien tuoteperhe on:

• yksilöllisesti testattu standardinmukaisen erotusasteen 
varmistamiseksi,

• suunniteltu vastaamaan kriittisten sovellusten tiukkoja 
vaatimuksia.

• ePTFE-suodatustekniikka on mekaanisesti erittäin kestävä

• Suodattimet, jotka on suunniteltu erityisesti suuren 
ilmavirtauksen kohteisiin, vaativat HEPA-erotusasteita  
erittäin alhaisilla painehäviöillä

• Suuri ilmamäärä ja tilaa säästävä rakenne

HEPA ja ULPAsuodattimet

HEPA- ja ULPA-suodattimet ovat tehokkaimpia ilmansuodattimia, joita markkinoilla on 
saatavana. Niitä käytetään eristystiloissa, suoja-alueilla, elinsiirtoalueilla ja muissa kohteissa, 
jotka vaativat erittäin puhtaan ilman. AAF:n HEPA-suodattimet testataan yksittäin ennen 
toimitusta, jotta ne täyttävät standardin mukaiset erotusaste vaatimukset. AAF:n HEPA- ja 
ULPA-suodattimia on saatavana erillaisilla erotusasteilla, H13 aina U17 luokkaan asti. Kaikkia 
suodattimia saa skannaustestattuina.

LVI-jälkiasennusratkaisut ovat helppo tapa päivittää HEPA-suodattimiin

Voit helposti päivittää HEPA-suodatuksen. AAF:n HEPA-kiinnitysrungot on suunniteltu 
liitettäviksi tiiviisti HEPA-suodattimiimme ja eliminoivat ohivuodot. 
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Laajapintasuodattimien ominaisuudet:

• Suodatinluokat (ISO 16890): ISO ePM10 - ePM1

• Suodatinluokat (EN779:2012; EN1822:2009): M6–E10

• Patentoidu Impress®-teknologia antaa suuremman 
pölynsitomiskapasiteetin ja pienemmät painehäviöt  
suuremman energiatehokkuuden aikaansaamiseksi

• Suodattimet on suunniteltu poistamaan ilman epäpuhtauksia 
kriittisillä alueilla, kuten sairaaloissa ja apteekeissa

• Raskaaseen käyttöön sopivat rakenteet ja suorituskyky  
kovissa käyttöolosuhteissa

Suuritehoiset laajapinta suodattimet 

Nämä jäykät, laajapinta suodattimet sopivat ihanteellisesti 
käytettäviksi kaikissa tehokkaissa sovelluksissa, mukaan lukien 
lastenosastot, tehohoito, potilashoitohuoneet, tutkimushuoneet, 
laboratoriot, steriilit säilytysalueet ja pienkirurgia. Tuetut vekatut 
suodattimet tuovat voimaa ja kestävyyttä suuriin virtauksiin, 
turbulensseihin ja vaihteleviin ilmavirtausolosuhteisiin. 
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Hiukkasten suodatusratkaisut

Vekatun paneelisuodatintuoteperheen ominaisuudet:

• Suodatinluokat (ISO 16890): ISO Coarse - ePM10

 Suodatinluokat (EN779:2012): G2–M5

• Alhaisin käyttöiän aikainen painehäviö ja korkein 
pölynsitomiskyky (DHC) pienentää energiankulutusta ja 
kokonaiskäyttökustannuksia

• Alan alhaisimman alkupainehäviön paneelisuodatin 
yhdistettynä suureen pölynsitomiskapasiteettiin lisää 
käyttöikää ja energiatehokkuutta

• Erittäin tehokas vekattu suodatin tukee LEED®-tavoitteiden 
saavuttamista parantamalla sisäilman laatua (IAQ) ja 
laskemalla energiankulutusta

• Taloudellinen suodatinvalikoima keskiraskaille ja kevyille 
ilmansuodatussovelluksille

Vekatut paneelisuodattimet

AAF:n vekattujen paneelien suodatintuoteperhe tarjoaa alan laajimman valikoiman 
korkean suorituskyvyn omaavia, suuren ilmavirran suodattimia, mukaan lukien erikois- ja 
vakiokavaihtoehdot. Tämä suodatintuoteperhe tarjoaa yhtenäisen ilmanlaadun, paremman 
prosessin suorituskyvyn, sosiaalisen vastuun ja optimoidut kokonaiskustannukset.

Vekatut suodattimet voidaan käyttää esisuodattimina suojaamaan tehokkaampia ja kalliimpia 
suodattimia ja pidentämään niiden käyttöikää. 
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Puhdastilakomponentit

Jotta ilmansuodatusjärjestelmien tehokas asennus ja 
toiminta voidaan taata, AAF tarjoaa laajan valikoiman 
komponentteja puhdastiloihin. 

Ota yhteyttä paikalliseen AAF:n tytäryhtiöön saadaksesi 
neuvoja ja tietoa puhdastilojen räätälöidyistä ratkaisuista.

Kaasunsuodatusratkaisut

AAF on saavuttanut alansa johtavan aseman kehittämällä innovatiivisen SAAF™-
tuotevalikoiman, jonka tarkoituksena on vähentää tai poistaa haitallisia kaasumaisia 
epäpuhtauksia. SAAF-tuotteiden ja -ratkaisujen sekä hiukkassuodatuksen 
asiantuntemuksemme ansiosta voimme kehittää ainutlaatuisia ja tehokkaita 
suodatusratkaisuja ja suojata ihmisiä, prosesseja ja laitteita ilmassa olevilta 
kaasumaisilta yhdisteiltä.

Mikään muu yritys ei tarjoa tällaista yhdistelmää kokemusta, asiantuntemusta, 
innovaatiota ja kykyä torjua ilmassa olevia hiukkas- ja kaasumaisia epäpuhtauksia 
parhaiden puhdasilmaratkaisujen toimittamiseksi.

SAAF-tuotelinjaan kuuluvat seuraavat tuotteet:

• Patentoidut kaasusuodatinkennot, joissa on erinomainen 
tiivistys ja jotka säästävät energiaa. Kennot sopivat myös 
useimpiin vanhempiin yksiköihin. 

• Täydellinen kaasusuodatus suodatusmedia valikoima - 
adsorptioaineet, hapettimet ja seokset, jotka on konfiguroitu 
ja tuotettu kansainvälisten huippuosaavien tutkimus- ja 
kehitystiimien valvonnassa.

• Ympäristömittaukset korroosiolevyillä, jotka liittyvät 
ISA-standardiin S71.04: ”Prosessin mittaus- ja 
ohjausjärjestelmien ympäristöolosuhteet. Ilman epäpuhtaudet 
määritettäessä epäpuhtaustyyppejä ja niiden suhteellisia 
pitoisuuksia.”

• Kattava, alan johtava ohjelmisto - SAAF Tech Tools analysoi 
sovelluksia, kehittää ratkaisuja, konfiguroi laitteita ja 
suodatinosia ja tarjoaa täydellisen teknisen ehdotuksen.
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