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KAIR ECoRotor
-ilmanvaihtokoneet pyörivällä 
lämmöntalteenotolla

Alkavan talven terveiset 
KAIRin tehtaalta Hollo-
lasta. Finnbuild-messuilla 

tavattiinkin uuden ECoRotor-
mallimme merkeissä. Kiitos kaikille 
messuosastollamme vierailleille. 
Uuden mallisarjamme nimi,  
ECoRotor,  tulee EC-puhaltimista 
yhdistettynä roottori-lämmön-
vaihtimeen. Lue lisää ECoRotor-
mallista tästä tiimiläisestä ja 
nettisivuiltamme.

Vuoden päästä uusiutuviin ja 
tiukentuviin rakentamismääräyk-
siin suhtaudumme positiivisesti. 
KAIRin laitteet täyttävät uudet 
määräykset kirkkaasti jo tänään. 
Koneiden SFP-luvut alkavat 
ykkösellä ja vuosihyötysuhteissa 
päästään yli 80 %. 

Tuotantomme Hollolassa on 
hyvässä kunnossa ja haluamme jat-
kossakin palvella teitä laadukkailla 
tuotteilla, nopeilla toimitusajoilla ja 
kilpailukykyisillä hinnoilla.

Ilahtuneena voin todeta, että 
käyttäjämäärät kotisivuillamme 
olevalle valintaohjelmalle ovat ol-
leet koko ajan kasvussa. Nyt myös 
uudet konemallit on lisätty sinne. 
Tervetuloa tutustumaan:
www-kair.fi /suunnittelija

Hyvän ilman terveisin 
Tatu Hartikainen
toimitusjohtaja

Energiataloudelliset ilmastointikoneuutuudet 

KAIR on tuonut markkinoille uuden 
erittäin energiatehokkaan ECoRotor-
mallisarjan. Koneiden suunnittelussa 
tavoitteena on ollut mahdollisimman 
suuri energiatehokkuus yhdistettynä 
helposti muunneltavaan ja palasiin jaet-
tavaan runkoon.

Koneiden lämmöntalteenoton 
hyötysuhde on yli 80 %. Lämmöntal-
teenotossa käytetään pyörivää lämmön 
vaihdinta. Puhallintekniikkana EC-tasa-
virtatekniikka, joka edustaa alan uusinta 
huippua niin pienen energiankulutuksen 
kuin hiljaisen äänitasonkin suhteen.

Energiatehokkuus huipussaan

• lämmöntalteenoton hyötysuhde on 
yli 80 %

Muunneltavuutta ja 
joustavuutta

• kanavalähdöt ovat joko päällä tai 
sivuilla tai sekä että

• voidaan käännellä ja muunnella 
helposti

• myös saneerauskohteisiin

• voidaan purkaa osiin ja koota 
helposti ja nopeasti
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Myös saneerauskohteisiin
Uusissa KAIR ECoRotor -malleissa 
kanavalähdöt ovat joko päällä tai sivuilla 
tai sekä että. Kanavalähtöjen paikkoja on 
mahdollisuus vaihtaa tarvittaessa myös 
työmaalla. Koneen kätisyys voidaan vaihtaa 
konetta kääntämällä, koska ovet on mo-
lemmin puolin.

Ensimmäinen tuotantomalli KAIR 
ECoRotor-perheestä on KAIR 
ECoRotor 5180. Sen ilmamäärä on 
max. 1,5 m3/s.  Jatkossa se tulee saamaan 
myös iso- ja pikkuveljen.

Kone toimitetaan yhtenä valmiina 
testattuna pakettina, mutta se voidaan 
jakaa tarvittaessa osiin haalausta varten. 
Osissa kone voidaan kuljettaa normaalis-
ta 900 mm leveästä oviaukosta. Koneen 
osien sähkö- ja automaatioliitännät on 
tehty pikaliittimillä, jotta työmaalla tehtävä 
purkaminen ja kasaaminen olisi 

mahdollisimman helppoa. Koneen jaka-
minen osiin ja uudelleen kokoaminen vie 
aikaa vain yhden tunnin. 

Kompakti muuntautuva rakenne yh-
distettynä korkeaan energiatehokkuuteen 
takaa helpon ja toimivan ilmastointiratkai-
sun, jolla säästetään selvää rahaa. Pienellä 
sisäisellä painehäviöllä ja EC-tasavirtapu-
hallintekniikalla saadaan erittäin pienet 
SFP-luvut. Tehokkaalla lämmönvaihtimella 
päästään korkeisiin, yli 80 prosentin hyö-
tysuhteisiin. Konemalleihin on saatavana 
tuttuun KAIRin tapaan myös täydellinen 
sisäänrakennettu kompressorijäähdytys. 

Kaikissa KAIR ECoRotor -koneissa 
on valmis sähkökeskus. KAIR koneet toi-
mitetaan joko omalla ohjaussäätimellä 
tai VAKiin liitettävänä mallina. Myös VAK-
mallin kaikki toiminnot on testattu 
tehtaalla testaussäätimellä ennen koneen 
toimitusta.

KAIR ECoRotor

Mitoitusohjelma netissä
Uusien KAIR ECoRotor -konemallien mitoitus 
ja koneajot onnistuvat helposti kotisivuillamme 
www.kair.fi . 

Ylävalikon LVI-suunnittelijalle-napin alta 
löytyy uudistunut mitoitusohjelma, johon 
syötetään ilmamäärät, kanavapaineet, suoda-
tusluokat ja lämpötilavyöhyke. Ohjelma tarjoaa 
automaattisesti sopivinta konemallia. Kone-
ajosta löytyvät mm. SFP, äänitiedot, patteriajot, 
lämmöntalteenoton hyötysuhteet. Koneen 
toimintakaaviot ja selostukset sekä osaluettelo 
ovat imuroitavissa pdf- ja dwg-muodoissa.

Ohjelman käyttö ei edellytä kirjautumista 
eikä salasanoja. 

Uusissa KAIR ECoRotor -malleissa kanava-
lähdöt ovat joko päällä tai sivuilla tai sekä 
että.  Kanavalähtöjen paikkoja on mahdolli-
suus vaihtaa tarvittaessa 
myös työmaalla.

1,5 m3/s konepaketti kulkee 
näppärästi osina normaalista 
900 mm ovesta.

Koneen jakaminen osiin ja 
uudelleen kokoaminen vie 
aikaa vain yhden tunnin. 

Soitellaan!
Yhteistyöterveisin 
KAIR-tiimi

testattuna pakettina, mutta se voidaan 
jakaa tarvittaessa osiin haalausta varten. 
Osissa kone voidaan kuljettaa normaalis-
ta 900 mm leveästä oviaukosta. Koneen 
osien sähkö- ja automaatioliitännät on
tehty pikaliittimillä, jotta työmaalla tehtävä 
purkaminen ja kasaaminen olisi

tai VAKiin liitettävänä mallina. Myös VAK-
mallin kaikki toiminnot on testattu
tehtaalla testaussäätimellä ennen koneen 
toimitusta.

MMiMiMittoitusohjelma netissä
Uusien KAIR ECoRotor -konemallien mitoitus 
ja koneajot onnistuvat helposti kotisivuillamme 
www.kair.fi . 

Ylävalikon LVI-suunnittelijalle-napin alta 
löytyy uudistunut mitoitusohjelma, johon 
syötetään ilmamäärät, kanavapaineet, suoda-
tusluokat ja lämpötilavyöhyke. Ohjelma tarjoaa 
automaattisesti sopivinta konemallia Kone-

Koneen jakaminen osiin ja 
uudelleen kokoaminen vie 

Muunneltavuutta ja joustavuutta

Tuloilma

Tuloilma

Tuloilma

Tuloilma

Ulkoilma

Ulkoilma

Poistoilma

Poistoilma

Poistoilma

Poistoilma

Jäteilma

Jäteilma

Jäteilma

Jäteilma


