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Huoneistokohtainen
ilmanvaihto ja jäähdytys
KAIR elegancella

Viilennyksen tarve kerrostaloasunnoissa
on erityisesti lisääntynyt kuluneina lämpi-
minä ja kosteina kesinä. Omakotialueille
tyypillinen suojaava puusto puuttuu ker-
rostaloilta. Tiivis kaupunkirakentaminenkin
antaa suojan lähinnä vain alimmaisten
kerrosten asukkaille. Suora auringonpaiste
lämmittää rakenteet ja tekee asunnoista
tuskaisen kuumia.

KAIR elegance koneeseen yhdistettävällä
jäähdytysyksiköllä saadaan hyvin viilennet-
tyä kerrostaloasunnot. Myös lauhdutin ja
kompressori ovat samassa paketissa, joten
erillisiä ulkoyksiköitä ja kylmälaiteasen-
nuksia ei kohteessa tarvita. Kosteus sisään
tuotavasta ilmasta saadaan poistettua jo
ilmastointikoneessa olevalla patterilla,
joten asuntoihin tulee kuivaa ilmaa.

Kanavien kondensoituminen saadaan eli-
minoitua tuloilmakanavien eristyksellä.
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Nyt pari vuotta markkinoilla ollut KAIR
elegance -malli on saanut hyvän vastaan-
oton myös kerrostalokohteissa.

alitsimme ullakkohuoneistot ja
halusimme ehdottomasti jäähdy-
tykset. Talon ulkopuolelle ei saanut

laittaa lauhduttimia, emmekä halunneet

Elegance -koneet As Oy Tampereen Charlottaan

Jäähdytys voidaan käynnistää myös keskellä
hellekautta, eikä kondensoitumisesta sil-
loinkaan ole vaaraa.

Jäähdytetty ilma jaetaan samojen päätelait-
teiden kautta, kuin asunnon normaali il-
manvaihtokin. Erillisiä puhallinkonvektoreita
tai palkkeja ei tarvita.

Toimii energiataloudellisti
myös talvella
Kaikkiin KAIRin malleihin on saatavissa
myös vesikiertoinen jälkilämmitys. Kerros-
talot liitetään useimmiten kaukolämpöön
ja siksi on tärkeää, että myös ilmastointi-
koneen jälkilämmitys voidaan toteuttaa
vesikiertoisena. Ilmastoinnin energiantarve
on herkästi kolmannes koko lämmitysku-
lusta; miksi maksattaa se loppukäyttäjällä
sähkölaskuissa, kun asian voi toisinkin
hoitaa.

Ratkaisu kuumuuden vaivaamiin kerrostaloihin

V pilata niillä myöskään parvekkeiden käyt-
töä, joten erilliset jäähdytyslaitteet eivät
tulleet kysymykseen” perustelevat Marja
Korvenoja ja Terhi Loikkanen valintaansa.

yvää alkavaa kevättä. Terminen talvi
ei joka puolelle Suomea tänä vuonna

ennättänytkään, eli eteläisessä Suomessa
siirryttiin suoraan syksystä kevääseen.
Puheet ilmaston lämpenemisestä ovat to-
della konkretisoituneet tänä talvena. Kioton
ympäristösopimuksen tuomat SFP-luvut
ja LTO:n vuosihyötysuhteet saavatkin nyt
todellisia perusteluja. KAIRin koneissa tämä
puoli on kunnossa. Koneen automatiikka
huolehtii aina oikeasta lämmöntalteenoton
käytöstä ja parhaasta mahdollisesta ener-
giansäästöstä. Etulämmitysvastuksia ei siten
tarvita. Tehokas jälkilämmitys vedellä tai
sähköllä pitää huolen oikean lämpöisestä
tuloilmasta.

Meidän tiimimme tehtaallamme Hol-
lolassa on kasvanut. Uuden tuotantopääl-
likön ja myyntipäällikön sekä sähkö- ja
automaatioasiantuntijan avulla voimme
jatkossa palvella teitä entistä paremmin.
Uskomme, että oikeaan aikaan toimitettu
oikeanlainen tavara on koko rakentamis-
ketjun kannalta tärkeimpiä asioita.

“

Asunto Oy Tampereen Charlotta sijaitsee historiallisella Finlaysonin alueella, aivan Tampereen ydinkeskustan
tuntumassa. Suunnittelussa on otettu huomioon alueen hieno puisto- ja kulttuurimaisema. Pääosa
asunnoista on läpitalon avautuvia avaria huoneistoja. Marja (vas.) ja Terhi valitsivat ullakkohuoneistot.
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KAIR power -mallisto on laajentunut.
Mallistosta löytyy 3000, 5000 ja 7000 lisäksi
myös 2,5 m3/s ilmamäärän tuottava 9000-
malli. Kone on samanlainen tuttu KAIR-
pakettikone, jossa kaikki sähkö- ja auto-
maatioasennukset on tehty ja testattu
valmiiksi jo tehtaalla. Lämmöntalteenotto
on toteutettu ristivirtakennolla ja puhalti-
met ovat suoravetoisia, jolloin koneen
huollontarve on vähäinen.

KAIR power 9000
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Soitellaan!
Yhteistyöterveisin
KAIR-tiimi

Jani Hirvonen
Myyntipäällikkö
elegance- ja comfort-
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puh. 0424 958 225
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Antti Männikkö
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Jouni Kousa
Sähkö- ja
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puh. 0424 958 232
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Vahvistunut
KAIR-tehdastiimi

Suorakäyttöisiä puhaltimia
ohjataan taajuusmuuttajilla.

Malliltaan kone on makaava eli tulo-,
poisto- ja ulkoilmalähdöt ovat koneen
päissä. Jäteilmapuhallus on suoraan ylöspäin.
Koneesta löytyy yksikkösäädinmallin lisäksi
myös riviliitinversio eli se voidaan halutta-
essa liittää myös suoraan keskitettyyn
taloautomaatioon.


