
KAIR elegancessa lämmöntalteenotto-
koje ja jäähdytin on sijoitettu päällek-
käin. Ilmastoinnin äänenlähde – puhal-
timet – on otettu kojeesta ulos ja ne
voidaan asentaa vaikka ullakolle. Tyylikäs
yhdistelmä ei vie paljoa tilaa ja voidaan
sijoittaa näppärästi vaikka kodinhoito-
huoneeseen.

Yhdeksi torniksi integroitava
uutuus - KAIR elegance
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H yvää kesää ja lomail-
moja! Aika vierähtää
lomaillessa ja työntou-

hussa, niinpä edellisestä Tiimiläi-
sestäkin on kulunut jo pitkä tovi.
Alkanut kesä on tuonut myös
muutoksia kotimaanmyyntiimme.
Pohjois-Suomen myynti ja tekni-
nen neuvonta hoidetaan tehtaalta
Hollolasta.

Tuotantomme on kiinni kaksi viik-
koa heinäkuussa, mutta konttorin
puolella lomat limitetään niin että
palvelu pelaa koko kesän.

Toivotaan helteitä myös asunto-
messujen ajaksi niin voitte tulla
käytännössä toteamaan kuinka
mainiosti KAIR elegancen integ-
roitu jäähdytys ja lämmöntalteen-
ottokoje toimivat! Tervetuloa koh-
teeseen nro 39 KAIRin taloon.

Tule tutustumaan
messutaloomme
Espoon asunto-
messuilla 14.7.-13.8.
KAIRin talossa on kaikki korkeata-
soisen omakotitalon mukavuudet
ja siksi kohteessa on myös ilmas-
tointi samaa tasoa. KAIR elegance
hoitaa säistä tai elämisestä aiheutu-
vien muutosten tasapainottamisen.

Myös KAIR elegancen kaikki toimintakaa-
viot löytyvät kätevästi suoraan netistä.
Nettisivuiltamme voit ladata kaaviot suo-
raan omalle tietokoneellesi dwg- tai pdf-
muodossa.

www.pamon.fi

KAIR elegance on Pasi Paason suunnittelema. Tuotekehi-
tyspäällikkömme Pasin erikoisalaa Pamonilla ovat sähkö-,
automaatio- ja kylmätekniikka-asiat.

Imuroi toimintakaaviot
netistä – säästät aikaasi!

KAIR elegancessa
on ajateltu käyttäjiä.

- säätyy automaat-
tisesti, käyttäjälle
jää vain tehon-
säätö

- tyylikkäästi muo-
toillun oven taka-
na kaikki puhdis-
tusta tarvitsevat
elementit ovat
helposti käsillä

Vapaus valita
Äänettömyys on ominaisuus joka antaa
mahdollisuuksia koneen sijoittelulle.
Asuintiloihin sijoitettuna se täyttää raken-
tamismääräyksien tiukat vaatimukset. Jäähdytys
on helppo lisätä tarpeentullen myös jälkikä-
teen. Kiinnikkeet jäähdyttimelle ovat valmiina
lämmöntalteenottokojeessa.

Moneen kohteeseen
Erittäin muunneltava KAIR elegance sopii
huoneistokohtaiseksi ilmanvaihtoratkaisuksi
myös kerros- ja rivitaloihin. Uudiskohteissa
asukkaille jää vapaus valita varustelutaso. Moni
kerrostaloasunto taas kaipaa saneerausta juuri
jäähdytyksen puutteen vuoksi. KAIR elegance
& elegance cool on oiva ratkaisu.

Uutuus!
Uutuus!

KAIR elegance
lämmöntalteenottokoje

Elegance cool
jäähdytin

KAIRin talo

messuilla

Messurakentaja
Tomi Poikolainen
on tyytyväinen
valintaansa.

kohde

nro 39



Valmis pakettikone
KAIR powerin sähkö- ja automaatiokyt-
kennät on tehty valmiiksi ja testattu teh-
taalla – asennuspaikalla ei tule vastuun-
heittelyä urakoitsijoiden välillä vaan kojeet
on helppo asentaa ja ottaa käyttöön.

Minna Systä on vakiintunut osaksi
Oy Pamon Ab:n myyntitiimiä ja
on perehtynyt pienkojeisiin. Minna
on palveluksessanne tehtaalla ja
messuilla.
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Nimityksiä

Ota yhteyttä.
Oy Pamon Ab
Puurtajantie 3, 15880 Hollola
Puh. 0424 958 1
Fax 0420 958 240
kair@pamon.fi
www.pamon.fi

Yhteystiedot
Tatu Hartikainen, puh. 0424 958 221
gsm 0400 694 698
tatu.hartikainen@pamon.fi

Veijo Paaso, puh. 0424 958 223
gsm 0400 216 322
veijo.paaso@pamon.fi

Sähkö, automaatio ja kylmätekniikka
Pasi Paaso, puh. 0424 958 224
gsm: 040 5266 836
pasi.paaso@pamon.fi

Koko Suomen myynti hoidetaan
tehtaalta. Soitellaan!

Yhteistyöterveisin
KAIR-tiimi

ATT:n kohde sijaitsee kauniilla paikalla Helsingin
Vuosaaressa. Taloissa on yhteensä 15 rappu-
käytävää ja jokaisessa oma KAIR power.

Minna Systä, puh. 0424 958 227
gsm  0400 934 855
minna.systa@pamon.fi

ATT:n kohteessa on KAIR power 5000
tulo- ja poistokone lämmöntalteenotol-
la.Kojeet on sijoitettu portaikon ylimmälle
tasanteelle ja kanavat ovat ullakolla. Kojeet
on liitetty VAK:seen (valvonta-alakeskuk-
seen), jolloin valvonta hoituu keskitetysti.
Kohde voitaisiin toteuttaa myös jäähdytyk-
sellä, jolloin pieniin asuntoihin saataisiin
viilennystä.

Helppo huoltaa ja käyttää
Huoltokustannukset ovat pienet – vain
yhdet suodattimet, vaikka asuntoja on 30!
Keskitetyn ilmanvaihdon ansiosta huollon
voi hoitaa kiinteistöhuoltoyhtiö ja huolto
tulee hoidettua, eikä jää asukkaiden har-
teille. Ilmanvaihdon tehoa voidaan säätää
asuntokohtaisesti liesikuvulta.

Osaan viidestätoista konehuoneesta on tehty ilmastointi-
kojeen kohdalle korotettu katto.

Porraskäytävittäin
keskitetty ilmanvaihto

KAIR power 5000
Helsingin asuntotuotantotoimiston (ATT)
kerrostalokorttelissa Helsingin Vuosaaressa


