
Saunankanava KAIRilta
Ilmastointisuunnitelmissa saunojen kohdalla on
usein maininta kanttikanavasta tai suorakaide-
kanavasta. Nyt tämä 45x150x2400 mm:n kanava
löytyy Pamon Oy:n tuotevalikoimista. Kanava
on kaksiosainen ja teleskooppirakenteinen,
jolloin lähdön suunnan ja kanavan pituuden
voi valita. Kanavan yläpäässä on lähtökaulus
100 mm:n putkikoolle ja alapäässä liitos, johon
venttiilin kiinnityskehys käy suoraan. Kanavaa
myyvät jo LVI Dahlin toimipisteet.

KAIRin kojeiden tuotteistus on kaikissa Kymdatan
CADS-ohjelmiston päällä toimivissa tasosovelluk-
sissa: LVI-CADS, LVI L Plus Tasot/kanava ja LVI L
tasot. Tuotteistus on toimituksessa 10/2002 alkaen
Kymdatan internet-sivuilla päivityspalvelussa.

Iv-kojeisiin on merkitty ulkomitat, lähtöjen
paikat ja kokotiedot. Näiden avulla kanavan piirto
iv-kojeesta on helppoa, koska iv-koje ohjaa kana-
vakoon ja kanavalajin automaattisesti oikeiksi.
Myös kojeesta lähtevän nousun korot tulevat
automaattisesti oikein iv-kojeen älykkyyden ansi-
osta.  Aksonometrinen kuvan luonti iv-kanavista
generoi myös iv-kojeista 3-ulotteiset mallit (vain
LVI-CADS).

Lauteiden alle on asennettu kosteus-
lähetin, joka on kytketty VAK:iin.

Pientalokojeista nyt myös  VAK-versiot;

KAIR control 360 ja 470
Viime kevään Finnbuild-messuilla esittelimme uudistuneen
pientalokojemallistomme. Nyt kahdesta pienimmästä kojeversiosta
on saatavana myös VAK-versiot.  VAK-versioiden tyypit ovat
KAIR control 360 ja KAIR control 470 ilmamäärästä riippuen.
Uusi malli mahdollistaa pienten LTO-kojeiden liittämisen osaksi
isompaa järjestelmää ja niiden ohjauksen keskitetysti. Kaikki
kytkennät on tehty valmiiksi kojeen riviliittimelle, josta ne
johdotetaan valvonta-alakeskukseen. Kojeen huolto on tehty
helpoksi. Huoltoluukku on saranoitu ja kojeessa on tilaa, mikä
helpottaa suodattimien vaihtoa.
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Marko Kurppa esittelee Atmostechin
toimittamaa kiinteistöautomaatiojärjes-
telmää, johon KAIRin kojeet on kytketty.

A lkuvuoden terveiset
täältä Lahdesta.
Kylmillä ilmoilla vie-

tämme paljon aikaa sisätiloissa,
jolloin ilmastoinnin laatu koros-
tuu.  Ja sehän on meidän kaikki-
en vankkaa osaamista ja ammat-
titaitoa. Raikkaita ilmoja!

Tämän Tiimiläisen liitteenä:

• saunankanavan esite

• KAIR control -tekninen esite

• KAIR cool -tekninen esite

• KAIR variant -esite

KAIR cool 2,2 ja 3,1
-jäähdytysyksiköt
Vaikka talvikautta elämmekin, on kohta
jo uusi kesä käsillä. KAIRin pientalojen
jäähdytysyksiköitä on kahta eri kokoa.
Jäähdytystehot ovat 2,2:sta 3,1 kW:iin.
Isompi cool 3,1 on suunniteltu käytet-
täväksi yhdessä ilmastointikojeen kans-
sa, jonka ilmamäärä on vähintään 150
dm3/s ja pienemmän cool 2,2:n vastaava
ilmamäärä on 130 dm3/s. KAIR comfort
-malleihin jäähdytysyksikkö käy suo-
raan. Iv-koje, johon jäähdytysyksikkö
liitetään on voitava pakkokytkeä täy-
delle teholle jäähdytyksen käynnis-
tyessä. Jäähdytys vaatii vain kanavakyt-
kennät, sähkönsyötön, välikaapelin
laitteiden välille ja kondenssiveden
viemäröinnin.

Tässä hyvä vaihtoehto oma-
kotitaloon tai pieneen konttoriin
jäähdytystä tarvitseville.

Saunaseura suosittelee: tuloilma kiukaan
yläpuolelta, poistoilma lauteiden alta.

HUOM!

Kiitos vaivannäöstäsi.

Laita nämä kolme esitettä

KAIR-tuotekansion väliin 1.

Poista va
nha 3,1 CO -esite

KAIR-tuotekansion väli 2:

- vaihda KAIR varian
t -esite

 uuteen

- poista KAIR 900 ja 1400 -esitteet



un VAK-liitännät on 
tehty ja testattu jo teh-
taalla, sujuvat hommat

työmaalla joutuisasti. Aikaa ja
rahaa säästyy.  Aikataulut eivät
veny turhia muutostöitä tehdessä.

KAIR-kojeet Lahden Talojen kerrostalosaunoihin

– selkeää säästöä ylläpitoon
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laitteet toimivat heti, ilman rakennuspaikalla
tehtäviä mittavia muutoksia, kertoo Lahden
Talojen projekti-insinööri Tuomo Kuparinen.

Hyvä raikas sisäilma ja kosteudesta
rakenteille aiheutuvien haittojen ennaltaeh-
käisy ovat olleet keskeisiä tavoitteita Lahden
Talot Oy:n tekemissä saunaosasto- ja talo-
pesularemonteissa.

Lahden Talojen tekniikan säätö ja val-
vonta on liitetty valvonta-alakeskukseen
(VAK). Ilmastoinnin ja muun talotekniikan
ohjaus ja käyttö VAK:n kautta tuo säästöä
henkilöstökustannuksiin, kun esimerkiksi
useamman kiinteistön valvonta pystytään
hoitamaan yhdestä paikasta.  Tähän asti
laiteohjauksen ongelmana on ollut iv-kojei-
den ja VAK:n ongelmaton yhteensopivuus.

Säästöä syntyy myös saunaosastojen
lämmöntalteenottolaitteilla ja ilmastoinnin
säädellyllä käytöllä pienentyvinä lämmitys-
kustannuksina. Saunaosastojen ilmanvaih-
toon riittävät normaalitehoiset omakotita-
lojen LTO-kojeet. Talosaunojen ilmanvaihtoa
ohjataan kosteus- ja lämpötilamittauksin ja
ilmanvaihto tehostuu ainoastaan silloin, kun
se on tarpeen. Ilmastoinnin tehoa voidaan
alentaa, kun saunassa ei ole kylpijöitä eikä
pesutuvissa liikaa kosteutta.

Mielipide

Ota yhteyttä.
Oy Pamon Ab
Askonkatu 13, 15100 Lahti
Puh. (03) 544 400
Fax (03) 544 4040
kair@pamon.fi
www.pamon.fi

KAIR rakennus-
messuilla keväällä
Heti tammikuussa alkaa raken-
nusmessujen sesonki ympäri
Suomea. Pamon Oy on KAIR-
kojeineen mukana messuilla.
Osastoltamme löytyy aina uutta
tietoa myös alan ammattilaisille.
Seuraa messuilmoitteluamme
kotisivuillamme.

Yhteistyöterveisin KAIR-tiimi

K

Lahden Talot Oy:n projekti-insinööri
Tuomo Kuparinen,  Atmostechin
aluepäällikkö Marko Kurppa ja tuo-
tantopäällikkö Pasi Paaso Pamonilta
tutkailivat Lahden Ahtialassa remon-
toidun kerrostalon saunatilaa ja sen
uutta ilmanvaihtojärjestelmää. Tyy-
tyväisinä myhäiltiin puolin ja toisin.
Remonttikohteessa oli nyt hyvä, toi-
miva ilmanvaihtojärjestelmä ja val-
mistajat saivat välitöntä palautetta
asiakkaaltaan.

Tuotantopäällikkö Pasi Paaso esitte-
lemässä KAIR control -kojetta Lah-
den Talojen projekti-insinööri Tuomo
Kupariselle. Koje on tilava ja helppo-
huoltoinen. Kondenssivesiallas on
tehty ruostumattomasta teräksestä.

Lahden Talojen Tuomo Kuparinen, Pamonin Pasi Paaso ja Atmostechin Marko Kurppa saunakäynnillä Lahden Ahtialassa.
KAIR Kotkan asuntomessu-
jen voittajatalossa

KAIR-koje huolehti puhtaasta ja
raikkaasta sisäilmasta Kotkan Tytär-
saaren asuntomessujen voittajatalos-
sa Merimetsossa. Yhtenä viihtyisyy-
den ja tunnelman luojana oli hyvä ja
raikas sisäilma.

Projekti-insinööri Tuomo Kuparinen

Hyvä
KAIR!

Lahden Talot Oy omistaa noin 5000 vuokra-
asuntoa Lahdessa.  Asuintalojen saunaosas-
tojen  ja pesutupien saneerauksien yhtey-
dessä myös niiden sisäilman laatutasoa ja
hallittavuutta on parannettu. Lahden Talot
Oy valitsi KAIR-ilmastointilaitteet asennet-
taviksi remontoitaviin kohteisiinsa.

– Saneerauksien aikataulu on hyvin
tiukka ja siksi on erittäin tärkeää, että


