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Uutta! KAIR pilpit

KAIR-tiimin tervehdys Hollolasta

Syysterveiset KAIRin tehtaalta 
Hollolasta. Elämme vahvan 
kasvun aikaa ja siitä ensim-

mäiseksi kiitos teille kaikille. Kesällä 
osin ruuhkautunutkin tuotantom-
me on taas hyvässä vauhdissa ja 
pystymme toimittamaan KAIR-ko-
neita tutulla, nopealla toimitusajalla. 
Uusi tuotantopäällikkö ja laajen-
tuneet toimitilamme ovat valmiina 
vastaanottamaan uusia tilauksia. 

Myös tuotekehityksessämme 
on pidetty vauhtia yllä. Kentän 
pyyntöön variant-mallimme osalta 
on vastattu ja sen uusista muo-
doista ja ominaisuuksista voit lukea 
lisää kotisivuiltamme www.kair.fi. 

Olemme saaneet jo vuosien 
ajan tehdä Lahden talojen kanssa 
yhteistyötä erilaisten ilmastointi-
tarpeiden ratkaisuissa. Viimeisim-
män projektin seurauksena on 
syntynyt kokonaan uusi KAIR-
tuote, KAIR pilpit. Kiitos tästä 
yhteistyöstä.

Esittelemme teille kiinteistö-
messuilla Helsingin messukeskuk-
sessa 12.-14.10. osastollamme 7f25 
toiminnassa olevan poistoilma-
lämpöpumpun. Uusin KAIR-tuote 
tarjoaa nyt erinomaisen mahdolli-
suuden lämmöntalteenotottomille 
kiinteistöille säästää lämmitysku-
luissa. Samalla pääsee osallistumaan 
ilmastotalkoisiin ja aloittamaan siitä 
suurimmasta energianhukkaajasta; 
poistoilmanvaihdosta.

Nähdään messuilla!
Tatu Hartikainen
toimitusjohtaja

SÄÄSTÖÄ myös VANHOIHIN kerrostaloihin

Uusin KAIR-tuote on KAIR 
pilpit. Se on vesikatolle 
asennettava lämmön-

vaihdin. Vaihtimessa on suodatin, 
EC-tasavirtapuhallin ja lämmöntal-
teenottopatteri.  Vaihdin voidaan 
asentaa olemassa olevan huippui-
murin paikalle tai vapaasti jalustan 
päälle vesikatolle. 

Se käy myös painovoimai-
sen ilmanvaihdon rakennuksiin. 
Vaihdin tarvitsee ”kumppaniksi” 
lämpöpumpun, jolla vaihtimesta 
saatu energia siirretään käyttö- tai 
lämmitysjärjestelmän veteen. Meil-
lä on yhteistyökumppanit, joiden 
kautta voimme tarvittaessa tarjota 
koko maan kattavan lämpöpump-
puverkoston palvelut käyttöönne. 
Poistoilmasta saatu energia voi-
daan käyttää käyttöveden esiläm-
mitykseen tai patteriverkoston 
paluuveden lämmitykseen.
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KAIR ECoRotorista tuttu  
rakennekonsepti

KAIR pilpitin runko on jaettavissa osiin 
ja palaset mahtuvat vaikka hissiin. Se 
vähentää asennuskustannuksia, kun 
nostokuluja ei tule. Pilpitin runkoon on 
integroitu kokoojakammio, jolloin ve-
sikatolla useampi hormi voidaan koota 
yhteen vaihtimeen.

Energian säästöä 100 000 kWh, 
8500 euroa vuodessa

Keskiverto suomalaisen kerrostalon 
poistoilman määrä on noin 1 m3/s. 
Yhdellä vaihtimella kuution ilmamäärällä 
saadaan vuodessa noin 100 000 kWh 
energian säästö. Seitsemällä kerrosta-
loon asennetulla poistoilman lämmön-
talteenottolla säästyvällä energialla 
lämmitetään kaksi kerrostaloa.

Asumismukavuutta ja lisäsääs-
töä tarpeenmukaisella ilman-
vaihdolla

Uusi KAIR pilpit mahdollistaa va-
kiopainesäädöllä tarpeenmukaisen 
ilmanvaihdon. Tähän asti paljon käy-
tetty keskitetty kello-ohjaus harvoin 
vastaa asukkaiden tarpeita. Pilpit antaa 
myös mahdollisuuden lisätä asuntoihin 
säädettävät liesikuvut, mikä parantaa 
sisäilman laatua ja asumisviihtyvyyttä. 
EC-tasavirtapuhaltimien portaattomalla 
0-10 V ohjauksella voidaan ilmanvaih-
toa tehostaa juuri sen verran, kun on 
tarpeen. Lisäksi puhaltiemien pieni 
sähkönkulutus tuo lisäsäästöä aiempaan 
verrattuna.
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Netissä vapaasti käytössä olevaan valintaohjelmaan on tullut lisää 
jäähdytysvaihtoehtoja. Voit mitoittaa nyt myös nestejäähdytyspatte-
rit uusiutuneella valintaohjelmalla.

Monipuoliselle KAIR ECoRotor koneelle on tehty kanavavalin-
taohjelma, mikä helpottaa oikean kanavoinnin valintaa.

Ohjelma ei edelleenkään vaadi erillistä kirjautumista. Syötät vain 
haluamasi ilmamäärät ja tarvittavan kanavapaineen, niin ohjelma tar-
joaa automaattisesti konevaihtoehdot. Voit myös järjestää tarjotut 
mallit esimerkiksi sfp-luvun mukaiseen järjestykseen.

Käy tutustumassa www.kair.fi/lvi-suunnittelijalle

Valintaohjelma laajentui

KAIR-tiimimme 
on vahvistunut

Soitellaan!
Yhteistyöterveisin KAIR-tiimi

Kyösti Kari 
tuotantopäällikkö

Aivar Paabo
alue-edustaja 
poistoilmalämmönvaihtimet

Valintaohjelma netissä  

www.kair.fi/lvi-suunnittelijalle

Osasto 7f25
Nähdään messuilla!

www.kiinteistomessut.fi


