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Olemme muuttaneet

KAIR-tiimin tervehdys Hollolasta

Alkutalven terveiset KAIRin 
tehtaalta Hollolasta. Edel-
leenkin siis Hollolasta vaik-

ka muuten osoite ja tilat vaihtuivat 
isompiin. Edellinen vuotemme oli 
hyvän kasvun vuosi ja siitä kiitos 
kaikille teille.

Olemme vahvistaneet myyn-
titiimiämme, josta kuvien kanssa 
toisaalla tässä Tiimiläisessä. Tuotan-
totilamme ovat muuton myötä tup-
laantuneet ja voimme näin jatkossa 
palvella teitä entistä paremmin. 
Lupaamme nopeita ja entistäkin 
nopeampia toimituksia. 

IV- ja koko rakennusala on 
viime vuosina saanut totutella 
jatkuvasti muuttuviin energiamää-
räyksiin. Vauhti on ollut niin kova, 
ettei ole aina meinannut mukana 
pysyä. Viimekesäiset kiristykset 
SFP-luvuissa aiheuttavat vieläkin 
yllätyksiä. Omalta puoleltamme 
voimme olla tyytyväisiä taannoi-
seen päätökseen siirtyä EC-puhal-
lintekniikkaan kaikissa tuotteissam-
me. Kaikki tuotteemme alittavat 
kirkkaasti tuon SFP:n 2.

Käykää kokeilemassa kotisivuil-
lamme valintaohjelmaa ja todetkaa 
tämä itse.  
> www.kair.fi/suunnittelijalle

Talviset terveiset!

Tatu Hartikainen
toimitusjohtaja

Entistäkin NOPEAMMAT toimitukset

Muuton myötä toimitilamme 
laajentuivat noin kaksinker-
taisiksi. Tehtaamme siirtyi pari 

kilometriä lähemmäs Lahtea Salpakan-
kaan teollisuusalueelle loppuvuodesta 
2012.  
 Tuotantotilojen laajennus mah-
dollistaa nopeammat ja joustavammat 
toimitukset. Väljemmistä tiloista on 
hyötyä koko tuotantoprosessissa. 

Puolivalmiita koneita ja osia voidaan 
välivarastoida useisiin eri malleihin, 
jolloin tilauskohtainen räätälöinti 
tapahtuu nopeasti.  Valmiiden koneiden 
varastointimahdollisuus mahdollistaa 
ihanteellisen toimitusajan rakennus-
kohteisiin.

Oy Pamon Ab, Keskikankaantie 17, 15860 Hollola, puh. 0424 9581, fax 0424 958240, kair@kair.fi, www.kair.fi

Minna Systä on tyytyväinen myös 
uusiin toimistotiloihin. Meillä on nyt 
mahdollisuus pitää vaikka koulutus-
tilaisuuksia ja mikä parasta, voimme 
tarjota parempaa palvelua.

Valmiita koneita lähdössä maailmalle. 
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Myynti

Tatu Hartikainen 
puh. 0424 958 221 
tatu.hartikainen@kair.fi

Veijo Paaso 
puh. 0424 958 223 
veijo.paaso@kair.fi

Minna Systä 
puh. 0424 958 227 
minna.systa@kair.fi

Ranja Heimo 
puh. 0424 958 237 
ranja.heimo@kair.fi

Oy Pamon Ab
Keskikankaantie 17
15860 Hollola
Puh. 0424 9581
Fax 0424 958240
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www.kair.fi

Kesällä 2012 asennettu ja 
loka-marraskuun vaihteessa 
käyttöönotettu Pilpit-läm-

möntalteenottojärjestelmä on tuonut 
parhaimpana kuukautena 70 % säästön 
kaukolämmön kuluihin. Talon poistoil-
manvaihto oli toteutettu yhteiskammio-
puhaltimella.  Alkuperäisissä suunnitel-
missa oli, että vesikatto avataan ja uusi 
lämmöntalteenottokone nostetaan nos-
turilla ullakolle. Suunnitelmia muutettiin 
ja konemalli vaihdettiin. Kammiopuhal-
timien paikalle suunnitellulla Pilpit 20S 
sisämallilla toteutettuna rakentamisen 
säästöt olivat valtavat. Vanha kammio-
puhallin vietiin pois ja sen aiemmin 
viemään tilaan asennettiin Pilpit 20S. 
Kattoja ei tarvinnut avata. Kone saatiin 
kuljetettua porraskäytävän kautta ylim-
män kerroksen kammiohuoneeseen, 
joten nosturikuluiltakin vältyttiin.

Vantaalainen IV-Maailma Oy toteutti 
kohteen ilmanvaihtotyöt. ”Osiin jaetta-
valla Pilpit-lämmöntalteenottokoneella 
säästettiin aikaa, vaivaa ja vältyttiin kat-
tojen avaamiselta”, kertoo IV-Maailman 
Mika Honkanen. 

Vaivattomasti uuteen 
energialuokkaan  
IV-remontin myötä

KAIR-tiimimme 
on vahvistunut

Ranja Heimo
puh. 0424 958 237
ranja.heimo@kair.fi

Soitellaan!
Yhteistyöterveisin  
KAIR-tiimi

Mika Honkanen 
IV-Maailma Oy: stä 
on tyytyväinen – 
helppokäyttöisen 
automatiikan ansiosta 
myös käyttöönotto ja 
ilmamäärien säätö 
sujui nopeasti.

Pilpit-kaukohallinta mahdollistaa
reaaliaikaisen seurannan ja kuukausittaiset 
raportit saadaan kätevästi sähköpostiin.

Säästöt ovat huikeita!

Sähkö- ja automaatio 
Jouni Kousa 
puh. 0424 958 232 
jouni.kousa@kair.fi

Tekninen neuvonta 
Pasi Paaso 
puh. 0424 958 224 
pasi.paaso@kair.fi

Myyntimme 
sai vahvistus-
ta Ranjasta, 
jolla on vankka 
kokemus raken-
nusalan myynti-
tehtävistä.

Kaukohallinta
Talon ilmanvaihdosta ja lämpötiloista 
saadaan reaaliaikainen tieto Pilpitin 
automatiikan kautta. Talo on liitetty 
Pilpit-kaukohallintapaketilla Ounetin 
valvomoon. Kulloinkin hetkellisesti 
saadun ilmaisenergian määrän näkee 
suoraan prosessikaaviosta ja lisäksi 
kuukausittain raportit saavutetuista 
säästöistä saa suoraan sähköpostiin.

Espoon Kruunuasun-
tojen kohde Armas 
Launiksenkadulla siirtyi 
aivan uuteen energia-
luokkaan.

Helppo asennus kruunaa kaiken!


