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Puhdasta ilmaa on
hyvä

hengittää.

Saatko itse päättää
kotisi ilmanlaadusta?
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Ilmanvaihdon ongelmia

Tuuletettaessa ikkunoista tulee sisään runsaasti
siitepölyä, liikenteen pölyä ja muita ilman
epäpuhtauksia.

Kovalla pakkasella tuulettaminen on mahdo-
tonta eikä lämmöntalteenotto riitä kylmän
tuloilman lämmittämiseen. Ilmastointikojeen
kennot jäätyvät ja ilmastointi pysähtyy.

Sisäilman raikastamiseksi tuuletetaan ikkunoista
ja ovista jopa läpivedolla tai otetaan korvausilma
raitisilmaventtiileistä. Veto tuntuu ikävältä ja
on epäterveellistä.

Melua? Huminaa ja vinkumista?
Ilmastointilaitteet ovat usein äänekkäitä.

Tulisijan lämmitys ilmastoidussa kodissa on
monimutkaista. Jotta takka ei savuttaisi syty-
tettäessä, täytyy kone käydä sammuttamassa
siksi aikaa tai ainakin ikkuna on avattava, eikä
liesituuletinta voi käyttää samaan aikaan.

Liesituuletinta käytettäessä aiheutuu haitallista
alipainetta. Korvausilma tulee vetona ovien ja
ikkunoiden raoista tai epäpuhtauksina savu-
hormista.

Hengitä huoletta
puhdasta sisäilmaa

Ratkaisu KAIR-ilmastoinnilla

Kojeessa on kaksoissuodatus. Tulo-, poisto- sekä kiertoilma suodatetaan
huolellisesti aina ennen puhaltimia ja viimeistellään hienosuodattimessa.
Lisävarusteena saatava sähkösuodatin poistaa 98 % ilman epäpuhtauksista
ja kemiallinen suodatin suodattaa hajut ja kaasumaiset epäpuhtaudet.

KAIRin älykäs automatiikka huolehtii, että lämmöntalteenottokenno
pysyy sulana kovillakin pakkasilla. Silti ilmatasapaino säilyy, eli tulo- ja
poistoilmamäärän suhde pysyy oikeana. Tuloilman jälkilämmityksellä taataan
vedoton sisäilma.

Koneellinen ilmastointi takaa riittävästi raikasta, sopivanlämpöistä ja
vedotonta sisäilmaa. Ikkunoita ei tarvitse avata eikä erillisiä raitisilma-
venttiileitä tarvita.

KAIR on äänieristyksellä varustettu laite. Äänihaittoja ei synny, kun kanavisto
suunnitellaan oikein ja valitaan hiljainen laite. Laitteen hiljaisuus mahdollistaa
myös sen vapaamman sijoittelun, esim. kodinhoitohuoneeseen.

Takkakytkimen saa vaikka jokaiseen huoneeseen, jossa on tulisija.
Kytkimellä asuntoon saadaan tilapäisesti ylipaine jolloin takka vetää
moitteettomasti. Kiertoilman ansiosta lämpö jakautuu tasaisesti
kaikkialle asuntoon ja kesäaikaan esim. leivinuunin luovuttama
ylimääräinen lämpö poistuu tehokkaasti suoraan ulos.

Liesituuletinta tai keskuspölynimuria käytettäessä KAIR-ilmastointi lisää
automaattisesti venttiilien kautta tulevan ilman määrää. Ilmatasapaino
säilyy hallitusti.

Huomaamme helposti, jos ilma on tunkkaista, siinä on
epäpuhtauksia tai ilmanala tuntuu kostealta ja painostavalta.
Puhdas ja terveellinen hengitysilma ei ole itsestäänselvyys.
Sisäilmassa on runsaasti epäpuhtauksia, jotka voivat
aiheuttaa allergiaa. Myös veto ja kosteus voivat altistaa
sairauksille. Oikeanlaiseen ilmastointiin kannattaa
panostaa, sillä viettäähän ihminen jopa 90 % ajastaan
sisätiloissa.

Koneellisen ilmastoinnin tehtävänä ei ole ainoas-
taan vaihtaa ilmaa vaan myös tasata lämpötilaa,
poistaa kosteutta sekä suodattaa ja puhdistaa
ilmaa. Vaikka hengitysilma on osa jokaista
päivää, se on parhaimmillaan silloin
kun sitä ei huomaa.

Takkakytkin

Toimiiko
pakkasella?

Melua? Vetoa?

Siitepölyä?Siitepölyä?

Melua?

Toimiiko
pakkasella?

Vetoa?
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Pakokaasua?Pakokaasua?

Ilman-
saasteita?
Ilman-

saasteita?
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Sähkösuodatin puhdistaa
ilman lähes täydellisesti

Tehokas ja taloudellinen sähkösuodatin kerää
98 % ilman epäpuhtauksista. Pienimmätkin hiuk-
kaset, kuten ilmakehän pöly, tupakansavu, bak-
teerit, sieni-itiöt sekä siitepöly suodattuvat, joten
ilma on puhdasta ja raikasta hengittää. Sähkö-
suodatin on suositeltava vaihtoehto esimerkiksi
allergia- ja astmakodeissa kun sisäilman laadulle
asetetaan korkeat vaatimukset. Suodatinta voi
käyttää vuodesta toiseen, huolloksi riittää huo-
lellinen pesu vaikkapa astianpesukoneessa.

Tärkeä valinta
Ilmastointi on satsaus omaan

terveyteen ja hyvinvointiin.
Sopivan koneen valintaan ja

ilmastoinnin suunnitteluun kan-
nattaa varata riittävästi aikaa.
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Merkkivalo kertoo sähkösuo-
dattimen puhdistustarpeesta.

Vaikka sähkösuodatin olisikin likainen, se
ei tukkeudu vaan ilma virtaa sen läpi.
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Jos saunomisen ja
suihkussa käynnin jäl-
keen pesuhuone on
pitkään kostea, kos-
teus saattaa imeytyä
rakenteisiin ja aiheuttaa

pahimmillaan hometta.

KAIR-ilmastoinnilla kosteus
häviää tehokkaasti poistoilman mukana. Kylpyti-
lojen kosteusanturi tarkkailee tilan kosteutta
ja nopeuttaa automaattisesti tilan kuivumista.

Lämmöntalteenottokoje

KAIR-lämmöntalteenottokoje huolehtii kodin kaikkien tilojen
ilmanvaihdosta. Ilmastointi lisää puhtaan tuloilman määrää siellä
missä sitä tarvitaan ja poistoilman mukana epäpuhtaudet, hajut
sekä kosteus häviävät huoneista.  Asunnossa voi kylpeä, käristää
ja nukkua kaikessa rauhassa. Ilmastointi huomioi esim. liesituulettimen
ja keskuspölynimurin käytön ja automatiikka huolehtii, ettei
haitallista alipainetta synny.

KAIR hyödyntää talteenottamansa lämmön maksimaalisesti ja
säästää energiaa. KAIR-ilmastoinnissa puutulisijojen luovuttama
lämpö saadaan jaettua tasaisesti kaikkiin huoneisiin kiertoilman
avulla.

KAIR on huoleton, hallittu ja taloudellinen kokonaisratkaisu.

KAIR valvoo koko kotia

Takka-
kytkin

ULKOILMA

SUODATETTU, HALUTUN LÄMPÖINEN
TULOILMAJÄTEILMA

Kysymyksiä ilmastoinnista

Ilmastointijärjestelmä on merkittävä inves-
tointi. Kuinka pitkäikäinen se on ja kuinka
usein osia tarvitsee vaihtaa?

Saako kesäaikaan viilennystä?

Onko ilmastointia vaikea käyttää?

Ratkaisu KAIR-ilmastoinnilla

Itse lämmöntalteenottokennossa ei ole lainkaan liikkuvia osia, joten KAIR
kestää vuosia kulumatta ja on taloudellinen valinta. Ilmastointilaite on
pitkäikäisempi kuin keittiökaluste, jos sitä käytetään ja huolletaan asianmu-
kaisesti. Huolto on pääasiassa koneen puhdistusta ja suodattimien vaihtoa.

Tuloilmaa jäähdyttämään järjestelmään voidaan liittää KAIR-kompressori-
jäähdytin. Maalämpöä käyttävät taloudet voivat hyödyntää myös maavii-
leäjärjestelmää, joka ottaa tarvitsemansa viilennyksen maaperässä kiertävän
putkiston kautta.

KAIR-ilmastointi toimii itsenäisesti ilman “käyttämistäkin”. KAIR huomioi
esim. ulkoilman lämpötilavaihtelut ja säätyy automaattisesti tarpeen mukaan.
Ilmanvaihdon nopeutta voi halutessaan vaihtaa.

Koneellinen ilmanvaihto
lämmöntalteenotolla

Olohuone/
takkahuone Makuuhuoneet

Kosteus-
anturi

Keskuspölyn-
imuri

LIKAINEN, KOSTEA
POISTOILMA

Hiilidioksidi-
anturi

Jäähdytys

Kylpyhuone
WC

Vaatehuone

KIERTOILMA
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Kosteutta?Kosteutta?

Kesällä
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Paineanturi JÄTEILMA

Huippuimuri

Keittiö
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Sähkösuodatin

Kemiallinen suodatin

Liesituulettimen
virtaustunnistin

Keskuspölynimurin
virtaustunnistin

Hiilidioksidianturi

Kosteusanturi

Tehon kauko-ohjaus-
kytkin

Järjestelmää on mahdollisuus laajentaa
ja täydentää erilaisilla lisävarusteilla
helposti vielä vuosienkin kuluttua.
Lisätehoa saa puhaltimien vaihdolla,
koko kojetta ei tarvitse vaihtaa.

Takkakytkin
- saa aikaan ylipaineen,

jolloin tulisijan veto
on takuuvarmaa

KAIR comfort
lämmöntalteenottokoje
- mallit: 100, 130, 150 ja 180
- voidaan käyttää kaikkien lämmi-

tysmuotojen kanssa

Lisävarusteita
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KAIR cool
kompressorijäähdytin
- jäähdytyslaite kaikkien lämmitys-

muotojen kanssa
- lisävaruste KAIR comfort -kojeisiin

Maaviilennys
- jäähdytysjärjestel-

mä käytettäessä
maalämpöä

- lisävaruste

Täyttää tarpeesi
vuosikymmeniksi
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Yksinkertaisempaa kuin
uskoitkaan

Rakennusprojekti

Suorituskykyjä kannattaa vertailla

Lämmöntalteenottokojeen ilmamäärillä on
suuri merkitys. Ulkomitoiltaan hieman kook-
kaamman kojeen sisäiset vastukset ovat
pienemmät ja ilma liikkuu vapaammin. Tämän
ansiosta kanavaan saadaan runsaasti ilmaa ja
painehäviö on pieni.  Valintavaiheessa kannat-
taakin vertailla eri vaihtoehtojen suoritus-
kykyä.

Tehokas koje tuottaa runsaasti ilmaa vähäisellä
energian kulutuksella ja kestää kulumatta
vuodesta toiseen. Koje ei joudu toimimaan
jatkuvasti täydellä kapasiteetilla täyttääkseen
ilmanvaihdon tarpeet. Tämän ansiosta myös
puhaltimista tuleva ääni on hiljainen.

KAIR comfortin mallit

Suunnittelusta käyttöönottoon

Rakennusprojektin suunnitteluvaiheessa il-
mastoinnin valitsemiseen kannattaa varata
riittävästi aikaa. LVI-suunnittelijan tekemän
ilmastointisuunnitelman pohjalta KAIR toi-
mittaa suunnitelmanmukaisen, asennusvalmiin
kokonaisuuden työmaalle. Toimitus sisältää
lämmöntalteenottokojeen, kanavat, äänenvai-
mentimet, venttiilit, säleiköt ja kattoläpiviennit
sekä ilmastointihormit.

Itse asennus tehdään kantavien rakenteiden
valmistuttua, ennen lämpöeristystä.  Asennus
on helppo suorittaa itse tai sen voi teettää
myös asennusliikkeellä.

Töiden valmistuttua tehdään ilmanvaihdon
säädöt sekä kanaviston puhtaustarkistukset.

Tuloilmamäärä KAIR comfort 130

Ilman tilavuusvirta dm3/s
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Poistoilmamäärä KAIR comfort 130

Ilman tilavuusvirta dm3/s
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Suunnittelu

Ilmastoinnin
valinta

Rakenne-
piirustukset

Ilmastointi-
suunnitelma

Kantavat
rakenteet

Lämpöeristys

Ilmastointi-
kanaviston
asennus,

sähköjohdot ym.

Ilmastoinnin
säätö ja

käyttöönotto

Ilmastointi-
tilaus

Pintatyöt

Ilmastointi-
kojeen ja

antureiden
asennus

Viimeistely
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Omakotitalon kanaviston painehäviö on yleensä 150 Pa.

KAIR comfort 130
Asuinpinta-ala: 90-225 m2

Ilmamäärät: tulo 130 l/s, 150 Pa
poisto 130 l/s, 150 Pa

Jälkilämmitys: vesipatteri tai
sähköpatteri

KAIR comfort 100
Asuinpinta-ala: 70-140 m2

Ilmamäärät: tulo 100 l/s, 150 Pa
poisto 100 l/s, 150 Pa

Jälkilämmitys: vesipatteri tai
sähköpatteri
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Palvelua ja puhelintukea

KAIRin ammattitaitoinen henkilökunta neuvoo
ja opastaa mielellään kaikissa ilmastointia,
kojeen asennusta, käyttöä, huoltoa ja täyden-
tämistä koskevissa kysymyksissä. Palvelu ei
pääty kaupantekoon vaan tukea on saatavilla
suunnittelu- ja ostohetkestä aina tulevaisuuden
tarpeisiin saakka. Puhelinsoitolla tai internetistä
on saatavilla mm. kojeiden ja lisälaitteiden
seikkaperäiset asennusohjeet.

KAIR on pitkäikäinen tuotemerkki ja jo
parikymmentä vuotta palvelleisiin lämmön-
talteenottokojeisiinkin on edelleen mah-
dollisuus saada varaosia ja lisävarusteita.
Käänny rohkeasti KAIRin puoleen miel-
täsi askarruttavissa, ilmastointiin liitty-
vissä asioissa. KAIR panostaa vahvaan
osaamiseen ja alan ammattilainen
neuvoo sinua mielellään.

Soita: 0424 9581
Meilaa: tekninentuki@pamon.fi

www.pamon.fi

Pyydä tarjous

Lähetä valmis ilmastointisuunnitelma tai kerro
toiveesi ilmastoinnin suhteen. Tarvitsemme
tiedot lämmitysmuodosta, kate- ja välipohja-
materiaaleista sekä kopiot pohja- ja leikkaus-
piirustuksista. Piirustuksiin tulee olla merkitty
pohjoinen ilmansuunta ja lämmöntalteenotto-
kojeelle varattu paikka. Otamme yhteyttä
tarjouksen merkeissä.

“Tee se itse”-asennusoppaan
saat toimituksen mukana.
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KAIR comfort 180
Asuinpinta-ala: 200-330 m2

Ilmamäärät: tulo 180 l/s, 150 Pa
poisto 180 l/s, 150 Pa

Jälkilämmitys: vesipatteri tai
sähköpatteri

KAIR comfort 150
Asuinpinta-ala: 110-260 m2

Ilmamäärät: tulo 150 l/s, 150 Pa
poisto 150 l/s, 150 Pa

Jälkilämmitys: vesipatteri tai
sähköpatteri
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• KAIR-ilmastointi on nykypäivänä
osa viihtyisää asumista ja sen
valintaan tulee kiinnittää riittävästi
huomiota.

• KAIR-ilmastointi huolehtii mm.
sisäilman vaihtuvuudesta, puhtau-
desta, raikkaudesta ja ilmatasapai-
nosta.

• Energiataloudellinen KAIR huo-
lehtii lämmön talteenotosta ja
sen maksimaalisesta hyödyntämi-
sestä.

• KAIR-ilmastointi on laadukas,
kotimainen, jatkuvan tuotekehi-
tyksen kärkinimi.

• KAIR panostaa vahvaan osaami-
seen ja ammattitaitoon ja tarjoaa
sen myös asiakkaiden käyttöön.

• KAIR-ilmastointia on helppo laa-
jentaa ja täydentää erilaisilla lisä-
varusteilla vielä vuosienkin kulut-
tua. Esim. lisätehoa saa puhaltimien
vaihdolla, eikä koko kojetta tarvit-
se vaihtaa.

KAIR comfort
KAIR comfort 100
• 100 dm3/s, 150 Pa

KAIR comfort 130
• 130 dm3/s, 150 Pa

KAIR comfort 150
• 150 dm3/s, 150 Pa

KAIR comfort 180
• 180 dm3/s, 150 Pa

Omakoti-, rivitalot...

KAIR cool
Kompressorijäähdytin

KAIR cool 2.2 ja 3.1
Lisävaruste KAIR comfort -kojeisiin

KAIR elegance
KAIR elegance 140
• 140 dm3/s, 100 Pa

Omakoti-, rivitalot...

KAIR cool elegance
Kompressorijäähdytin

KAIR cool elegance 3.3
Lisävaruste KAIR elegance -kojeisiin

KAIR control
KAIR control 360
• 100 dm3/s, 150 Pa

KAIR control 470
• 130 dm3/s, 150 Pa

KAIR control 540
• 150 dm3/s, 150 Pa

KAIR control 640
• 180 dm3/s, 150 Pa

KAIR variant
KAIR variant 800-1800
• 800-1800 m3/h  • 0,22-0,5 m3/s

Toimistot, koulut, työtilat, ravintolat...

KAIR power
KAIR power 3000
• 3000 m3/h  • 0,8 m3/s

KAIR power 5000
• 5000 m3/h  • 1,4 m3/s

KAIR power 7000
• 7000 m3/h  • 2,0 m3/s

Toimistot, koulut, työtilat, ravintolat...

KAIR - kaikkiin tiloihin

VALMISTAJA
Oy Pamon Ab
Puurtajantie 3, 15880 Hollola
Puh. 0424 9581, fax 0424 958 240
kair@pamon.fi
www.pamon.fi

KAIR-ilmastointi on
pitkäikäinen investointi
terveyteen ja hyvinvointiin

Korkeatasoista sisäilmaa hallitusti ja taloudellisesti
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