
Puhdasta ilmaa on
hyvä

hengittää.
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Luxusta kotiisi lisää jäähdytys, joka on
helppo ja nopea lisätä myös jälkeenpäin.

Suomalainen ilmastoinnin

suunnannäyttäjä



KAIR elegance
140

Jäähdytys
Lämmöntalteenottokojeeseen integroitu
KAIR elegance cool -jäähdytysyksikkö
viilentää koko asunnon sisäilman tehok-
kaasti ja vaivattomasti.  Valitse jäähdytyk-
seen KAIR elegance cool - heti tai myö-
hemmin.

Lämmöntalteenottokoje
KAIR elegance on tyylikäs ja tehokas
lämmöntalteenottokoje. Erinomaiset
tekniset ratkaisut takaavat energian
säästön ja asumismukavuuden.

Kompakti
modulimitoitus

KAIR elegance
cool

Jäähdytysyksikön
lisäys on todella
helppoa ja nopeaa.

Ilmastoinnin uusi aikakausi

Hiljainen

Vapautta sijoitteluun
Modulimitoitettu ja tyylikäs KAIR
elegance voidaan sijoittaa esim.
kodinhoitohuoneeseen, eteiseen,
tuulikaappiin, tekniseen tilaan tai
vaatehuoneeseen.

Tyylikäs design

Uutuus!

Jäähdytyksen kauko-
ohjauskytkin

Kuvassa KAIR elegance jälkiasennettuna 80-luvun taloon.

Vertailu
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menestystuote
KAIR elegance pärjäsi erinomaisesti
Tekniikan Rakennusmaailman vertailussa.

Sähkösuodatin (lisävaruste)
Kun sisäilman laadulle asetetaan korkeat vaati-
mukset esim. allergia- ja astmakodeissa, suosi-
teltava vaihtoehto on sähkösuodatin. Tehokas
ja taloudellinen sähkösuodatin kerää 98 % ilman
epäpuhtauksista. Suodatinta voi käyttää vuodesta
toiseen, huolloksi riittää pesu.

Maakylmä (lisävaruste)
Maakylmä poistaa liian kosteuden ja viilentää
sisäilman. Jäähdytysenergia saadaan maasta, joten
jäähdyttäminen on erittäin edullista. On tärkeää,
että maakylmäpatteri on koneessa, jolloin kon-
denssivesi ei aiheuta ongelmia kanavistossa.



Monta huippua yhdessä

Helppo käyttää
KAIR elegance säätyy automaattisesti siten, että paras energian
säästö ja sisäilman laatu saavutetaan jatkuvasti. Käyttäjälle jää vain
tehon säätö kauko-ohjauskytkimestä.  Elegance voidaan helposti
liittää myös eri taloautomaatiojärjestelmiin.
(Katso: www.kair.fi/taloautomaatio)

Helppo vaihtaa suodattimet
- siinä kaikki
Suurikokoisten suodattimien vaihto-
väli on pitkä. Suodattimet on nimikoi-
tu selkeästi ja jokainen suodatin on
omassa ulosvedettävässä kasetissaan.

Tehokas – puhdas sisäilma
Riittävän tehokas ilmanvaihto yhdessä tehokkaiden suodattimien
kanssa takaavat hyvän sisäilman. Hienosuodattimen tilalle voidaan
laittaa myös sähkösuodatin, joka poistaa pienhiukkasia vielä
tehokkaammin.

KAIR elegance
-ilmastointijärjestelmää
voidaan täydentää
• sähkösuodatin

• liesituulettimen virtaustunnistin

• keskuspölynimurin virtaustunnistin

• maaviileäpatteri

• kosteusanturilla varustettu poistoil-
maventtiili

• äänieristetyt puhaltimet

• KAIR elegance silence
-äänenvaimennus-puhallinmoduli

• KAIR elegance cool -jäähdytysyksikkö

KAIR ilmastointijärjestelmän erinomaisuus on tinkimättömän tuotekehityksen ansiota.
KAIR on tehty Suomessa vaativiin suomalaisiin olosuhtesiin suomalaisella osaamisella.
KAIR hyödyntää viimeisintä teknologiaa ja vuosikymmenten kokemusta.

Helppo

Huoleton

Tehokas

Tehokas – energiataloudellinen
Hyvän vuosihyötysuhteen takaa iso lämmöntal-
teenottokenno, joka siirtää lämmön tehokkaasti
poistoilmasta tuloilmaan. KAIR-järjestelmässä
on mahdollista käyttää myös kiertoilmaa. Suo-
datetulla kiertoilmalla tulisijojen antama lämpö
voidaan jakaa tasaisesti koko taloon.

Hiljainen

Puhdas
sisäilma

Kattoasennuslevy mahdollistaa
kanavien asennuksen ennen

koneen asentamista.

Hiljainen
KAIR elegancessa ilmastoinnin
suurin äänilähde – puhaltimet –
on sijoitettu kojeen ulkopuolelle.

Vapaus
valita

varusteita

Uutuus!

Uutuus!



KAIR - kaikkiin tiloihin

www.kair.fiValitse KAIR-ilmastointi.
Ota yhteyttä.

Valmistus ja myynti
Oy Pamon Ab
Puurtajantie 3, 15880 Hollola
Puh. 0424 9581, fax 0424 958 240
kair@kair.fi

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

Omakotitalot, rivitalot ja kerrostalot

KAIR elegance cool
Kompressorijäähdytin

KAIR elegance cool 2.4 ja 3.3
Lisävaruste KAIR elegance -kojeisiin

KAIR elegance silence
Äänenvaimennus- ja puhallinmoduli
Lisävaruste KAIR elegance -kojeisiin

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 variant
KAIR variant 800-1800
• 800-1800 m3/h  • 0,1-0,5 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

KAIR power 9000
• 9000 m3/h  • 2,5 m3/s

Toimistot, koulut, työtilat, ravintolat...
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KAIR elegance
Täydellisesti integroitu ilmanvaihto ja jäähdytys

KAIR elegance

KAIR elegance cool

Erikseen
erinomaiset
- yhdessä

ylivoimaiset

Nauti asumisestasi aidosti
Valitsemalla KAIR elegancen ta-
kaat itsellesi ja perheellesi hyvän
sisäilman ja kukkarollesi energian
säästön.

Lisää luxusta
Täydennä järjestelmä KAIR
elegance coolilla ja nautit so-
pivasta lämpötilasta kesähel-
teelläkin.


