
KAIR-tiimiläinen

Jopa 40% vähemmän 
käyttökuluja

EC-tasavirtatekniikalla varustetut koneet 
kuluttavat 25-40% vähemmän sähköä vaih-
tovirtatekniikkaan verrattuna. Suurimmat 
säästöt syntyvät sähkömoottorin hyvästä 
hyötysuhteesta (n. 90%) sekä siitä, että 
sähkömoottori on integroitu puhaltimeen.

Portaaton säätö ilman 
taajuusmuuttajia

EC-tasavirtapuhaltimissa moottori, puhallin 
ja säätötekniikka on yhdistetty yhteen 
pakettiin. Niissä yhdistyvät portaattoman 
säädön hyödyt ja energiataloudellisuus. 
Uusi säätötekniikka korvaa taajuusmuut-
tajat. 

Hyvää alkavaa talvea ja 
terveiset KAIRin teh-
taalta Hollolasta!

Tuotekehityksemme on 
jatkuvaa. Uutta tuulta puhal-
letaan nyt energiaasäästävillä 
tasavirtapuhaltimilla. Meillä on 
ilo esitellä uudet KAIR variant 
2110-EC ja KAIR power 3110-
EC -mallit. Tuotannon kehit-
tämisen ja uusien tuotteiden 
ansiosta pystymme nyt entistä 
nopeampiin toimituksiin kilpai-
lukykyisin hinnoin.
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KAIR variant 2110-EC KAIR power 3110-EC
0,1-0,6 m3/s  0,2-0,9 m3/s

Uudet KAIR EC 
-tasavirtakoneet saat 
normaalikoneiden 
hinnalla

KAIR-mitoitusohjelma netissä    www.kair.fi /suunnittelija
EC-tasavirtakoneiden mitoi-
tuspalvelu on nyt käytössäsi 
kotisivuillamme veloituk-
setta 24 h vuorokaudessa. 
Palvelu ei vaadi rekisteröi-
tymistä eikä asennettavia 
ohjelmia. 

Syötettyäsi ilmamäärät 
ja kanavapaineet ohjelma 
tarjoaa automaattisesti 
sopivimpia konemalleja.

UUTUUS!

Mitoitusohjelma 

nettisiv
uillamme 

www.kair.fi /su
unnittelija

Oikein vastanneiden 
kesken arvomme 3 kpl 
LEATHERMAN Charge TTI 
eliittityökaluja.  Arvo a’ 189 €
Tarkemmat ohjeet 
kotisivuillamme:
www.kair.fi /suunnittelija

Tulevaisuudessa 

SFP alkaa ykkösellä 

– KAIRilla jo tänään

Saat koneajon, joka sisältää
 - lämmöntalteenoton hyötysuhteen 
 - lämmöntalteenoton vuosihyötysuhteen 
 - SFP-luvun
 - äänitiedot kaistoittain
 - ilmamääräkäyrät
ja lisäksi
 - koneen mittatiedot
 - toimintakaaviot (säätökaavio) ja 
   -selostukset (dwg, pdf)
 - laite- ja pisteluettelot (dwg, excel, pdf)

KAIR i t 2110 EC p
0 2 0 9 m3/s

KAIR power 311100-EECC

Ota osaa ympäristö
-

talkoisiin, valitse kohteeseesi 

jokin uusista K
AIR EC -mallin 

koneista. 

Mitoita IV-kone ja 

osallistu kilpailuun

Kilpailuaika 
30.11. asti.



KAIR-tiimiläinen • Pamon Oy:n asiakaslehti ammattilaisille • 1/2009

Juuri valmistuneessa As Oy 
Helsingin Oscarissa KAIR 
elegance -koneet jäähdytyksellä

As Oy Helsingin Töölön Oscarin 
ilmanvaihtokoneiksi valittiin KAIR 
elegance -koneet. Valintaperusteina 
olivat ilmastointikoneeseen asennetta-
va jäähdytysyksikkö, hiljainen ääni sekä 
huollettavuus. Talossa on huoneisto-
kohtainen ilmanvaihto sekä jäähdytys, 
joten jokaisen asunnon asukkaat 
voivat säätää kotinsa ilmanvaihdon ja 
lämpötilan omien tarpeidensa mukai-
siksi.

 Jäähdytys on erityisen tarpeellinen 
ominaisuus, koska suora auringonpais-
te lämmittää talon rakenteet ja tekee 
asunnoista usein tuskaisen kuumia. 
Jäähdytyksen toinen tärkeä etu on 
kosteuden poisto. Kun sisään tuota-
vasta ilmasta poistetaan ylimääräinen 
kosteus jäähdytysyksikön patterilla, 
asumismukavuus kesäaikana lisääntyy 
huomattavasti.

KAIRin jäähdytys edullinen 
asentaa ja käyttää

Jäähdytystä asennettaessa ei tarvita 
erillisiä ulkoyksiköitä tai kylmälai-
teasennuksia, sillä KAIR elegancen 
jäähdytysyksikkö sisältää myös lauh-

duttimen ja kompressorin. Jäähdytys-
yksikölle menee aina puhdas, suoda-
tettu ilma, joten huollon tarve ulos 
asennettaviin kompressorilauhdutinyk-
siköihin verrattuna on hyvin vähäinen.

Hiljainen

KAIR elegance -koneissa puhalti-
met on sijoitettu ilmastointikoneen 
ulkopuolelle. Äänieristetyillä hiljaisilla 
kanavapuhaltimilla yhdessä kanavaää-
nenvaimentimien kanssa itse ilmas-
tointikoneesta saadaan kuiskaustakin 
hiljaisempi, mikä helpottaa koneen 
sijoittelua.

Jäähdytyksen kompressori sijaitsee 
äänieristetyssä jäähdytysyksikössä. 
Koska puhallinkonvektoreita ja ulkoyk-
sikköä ei tarvita, niiden ääni ei häiritse 
asumista ja elämistä puhumattakaan 
naapureista.

68 Oscaria 
KAIRille

As Oy Helsingin Töölön Oscarissa on 
64 kerrostaloasuntoa.

www.kair.fi 

Oy Pamon Ab
Puurtajantie 3
15880 Hollola
Puh. 0424 9581
Fax 0424 958240
kair@kair.fi 

Yhteystiedot
Myynti
Tatu Hartikainen
puh. 0424 958 221
tatu.hartikainen@kair.fi 
Myynti 
Veijo Paaso
puh. 0424 958 223
veijo.paaso@kair.fi 
Myynti
Minna Systä
puh. 0424 958 227
minna.systa@kair.fi 
Tekninen neuvonta
Pasi Paaso
puh. 0424 958 224
pasi.paaso@kair.fi 
Sähkö- ja automaatio
Jouni Kousa
puh. 0424 958 232
jouni.kousa@kair.fi 

Soitellaan!
Yhteistyöterveisin 
KAIR-tiimi


