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Puhtaampaa, turvallisempaa, 
terveellisempää
Hälytyksen soidessa kaikki 
varusteet ovat toimintavalmiina
Tiesitkö, että palomiehet jotka eivät käsittele myrkyllisiä 
työvaatteitaan oikein, omaavat korkeamman syöpäriskin? 
Electrolux Professional tarjoaa pyykinpesuratkaisuja joilla 
suojavaatetus ja muut varusteet pidetään täydellisessä kunnossa 
prosessilla, joka on turvallinen myös pyykin pesijälle. 

Erinomaisuus on keskeistä kaikessa toiminnassamme. Ennakoimalla asiakkaidemme 
tarpeet pyrimme erinomaisuuteen henkilöstössämme, innovaatioissamme, 
ratkaisuissamme ja palveluissamme. Siten helpotamme asiakkaidemme työtä 
ja teemme heidän elämästään helpompaa ja tuottavampaa.

Electrolux  Excellence

   Electrolux Professionalin barrier-pesukoneet tarjoavat mielenrauhaa  
erinomaisen laadun sekä älykkään ”Hygiene Watchdog” -hygieniavalvon-
tatoiminnon ansiosta.  

 

   Mahdollisimman suuri joustavuus pesuissa ainutlaatuiseksi suunnitelluilla 
pesukoneilla ja erikoisohjelmilla kaikelle kuntoiluvaatteista moppeihin

   Korkein tehokkuus kuivauksessa erityisohjelmien ja varusteiden ansiosta 
kuten esimerkiksi erityiset kuivauskaappien vaateripustimet 

   Paras energiankulutuksen optimointi pesukoneiden automaattisella 
säästöjärjestelmällä ja nopeammalla kuivausprosessilla

Electrolux Professionalin pelastuslaitosten pyykinpesuratkaisut on suunniteltu 
palauttamaan varusteiden täysi suojaus ja käyttömukavuus jokaisen pesun 
jälkeen. Suojavaatetuksen käyttöikä ja tehokkuus riippuvat siitä, miten 
varusteita hoidetaan. 
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Kaikenkokoiset
pelastusasemat
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Suuri paloasema tai asema jossa pestään muiden asemien pyykkiä

  Barrier-pesukone tai edestä täytettävä pesukone (4–6 työasua – 35 kg)
  Kuivauskaappi TS4175WW (4 työasua)
  Henkilösuojainpesukone L suojanaamareille ja hengityslaitteille (3–4 sarjaa 6 minuutissa)
  Kuivauskaappi TS5121 eri pelastusvarusteille (esim. suojanaamareille) 

Keskikokoinen/suuri paloasema

  Barrier-pesukone tai edestä täytettävä pesukone (3-4 työasua – 27 kg)
  Kuivauskaappi TS4175WW (4 työasua)
  Henkilösuojainpesukone L suojanaamareille ja hengityslaitteille (3–4 sarjaa 6 minuutissa)
  Kuivauskaappi TS5121 eri pelastusvarusteille (esim. suojanaamareille) 

Pieni paloasema

  Edestä täytettävä pesukone (1 työasu – 8 kg)
  Kuivausrumpu (8 kg)
  Kuivauskaappi TS560 eri pelastusvarusteille (esim. suojanaamareille) 
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Örnsköldsvikin paloasemalla 
Electrolux Professional 
on työskennellyt läheisesti 
palokunnan kanssa tarjotakseen 
heille täydellisen ratkaisun 
ja oikeaa asiantuntemusta. 

1. Poista suojavarusteet 
kohteessa toiminnan 
jälkeen.

Kokonaisratkaisu Electrolux  
barrier-pyykinpesukoneen kanssa
Mielenrauhaa käyttäjälle 24/7
Electrolux Professionalin kokonaisratkaisulla hoidat helposti kaiken pyykin omissa tiloissasi. Erityisesti pelastuslaitoksille 
suunnitellut laitteet ja ohjelmat tarjoavat laajan joukon mahdollisuuksia pyykin hallintaan. Kuntoiluvaatteet, suojavaatetus, 
saappaat, suojanaamarit ja esim. laitoksen siivousvälineet voidaan hoitaa kaikki tehokkaimmalla mahdollisella tavalla.

   Varmista oikea toiminta ja ettei likaista ja puhdasta 
pyykkiä voi mitenkään sekoittaa keskenään

   Taattu pesutulos ohjelmilla, jotka seuraavat 
hygieniatasoa koko prosessin ajan

   Optimoi työteho pesemällä muita tekstiilejä 
yövuorojen aikana

   Säästä aikaa ja rahaa kustannustehokkailla laitteilla, 
jotka huomioivat myös ympäristön

2. Aseta suojavarusteet 
liukeneviin pusseihin 
pesua varten.

3. Tuo pesupussit 
pesuhuoneen ”Punaiselle 
alueelle“ ja täytä barrier-
pesukone. Käynnistä 
hyväksytty ohjelma.

4. Ota pesuohjelman 
valmistuttua puhtaat 
vaatteet koneesta 
”Vihreällä alueella”.

5. Puhtaat ja 
uudelleen kyllästetyt 
suojavarusteet kuivataan 
erikoissuunnitellussa 
kuivauskaapissa.
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2 Pesukoneet jotka säilyttävät varusteiden kriittiset ominaisuudet

 Suurin joustavuus mukautetuilla pesuohjelmilla 
Palonsammutusvarusteet ovat aina käyttövalmiina seuraavaan tehtävään Electroluxin 
mukautettujen pesuohjelmien avulla, sillä ne varmistavat pienimmän kulumisen prosessissa. 
 Erityisen pitkä käyttöikä 
Koneet ovat suunniteltu ammattikäyttöön ja niillä on korkea kestävyys ja vankka rakenne.

Pelastajille suunnitellut kuivausrumpu ja kuivauskaappi 
suojaavat suoja-aineilla kyllästettyjä vaatteita
Electroluxin korkean tehokkuuden kuivauskaappien käyttämät ohjelmat aktivoivat 
uudestaan kyllästeainekerrokset ja pitävät sammutusvarusteiden suojausarvot 
korkealla mahdollisimman pitkän ajan.

 Parhaat kuivaustulokset erikoissuunnitelluin ilmaripustimin 
Electroluxin ilmaripustimet varmistavat ilmavirtauksen, lämpimän ilman virratessa 
ensin ripustinten läpi suoraan vaatteeseen ja sen jälkeen vaatteen ulkopuolelle.
 Nopeaa ja energiatehokkaampaa kuivausta 
Automaattiset kuivausohjelmat varmistavat kuivauskaapin ja kuivausrummun 
toimivan vain kunnes vaatteet ovat kuivat, jonka jälkeen ne menevät pois 
päältä välittömästi.
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Desinfioiva pesukone kontaminoituneiden 
varusteiden puhdistamiseen
Electroluxin desinfioiva pesukone hoitaa kaikki hätätilanteissa käytetyt varusteet.  
Se desinfioi ja puhdistaa automaattisesti hengityslaitteet, kypärät, käsineet ja jalkineet.

 Helppo ja nopea käyttää 
Varusteet puhdistuvat vain muutamassa minuutissa ilman että henkilöstön tarvitsee 
altistua myrkkyjäämille, kaasuille tai muille haitallisille kontaminanteille.
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Optimoi hygieeniset pesuprosessit 
Electroluxin barrier-pesukoneilla
Tehokas täyttämis- ja tyhjentämisvaiheiden eristys on varmistettu. Likaiset vaatteet täytetään 
koneen yhdeltä puolelta ja puhdas pyykki tyhjennetään erillisessä puhtaassa tilassa.  

  Hygieniavalvontatoiminto varmistaa mielenrauhan 
Tämä ainutlaatuinen ominaisuus varmistaa pesuohjelman valmistumisen ennen kuin 
pesukonetta voidaan tyhjentää puhdaspuolelta.
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Pidämme hyvää huolta sinusta 
ja suojavarusteistasi
4 ratkaisua pelastajille  

6. Nyt  
varusteet  
ovat valmiina 
seuraavaan 
tehtävään.
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Tutustu Electroluxin tuotteisiin ja 
palveluihin tarkemmin osoitteessa 
www.professional.electrolux.fi 14
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Pesularatkaisut pelastuslaitoksille

Ainutlaatuinen  
palvelukokemus
Aina lähellä. 
Aina apunasi.     

Luotettava maailmanlaajuinen läsnäolo: Electrolux Professio-
nal tarjoaa laajimman taitavien ja valtuutettujen kumppanien 
huoltoverkoston päivittäisiin tehtäviin: asennukset, varaosat ja 
ylläpitohuolto. Kaikki heistä tarjoavat tehokasta asiakaspalvelua 
ja nopeaa teknistä apua. Maailmanlaajuinen huoltoverkosto 
tarjoaa nopeaa ja asiantuntevaa neuvontaa kaikkialle.

  2 000 valtuutettua huoltokeskusta
  Yli 10 000 asiantuntevaa asentajaa
  98 000 varaosaa saatavilla varastosta
  Varaosia on saatavilla vähintään 10 vuotta mallin tuotannon 
päättymisen jälkeen
  Varaosien toimitukset ympäri maailman 24–48 tunnissa

Skannaa tämä tutustuaksesi tarkemmin 
kuinka Electrolux Professional parantaa 
palomiesten työtä.


