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 KAIR elegance maajäähdytys 
 
 
Yleistä: 
Maajäähdytyksessä käytetään maalämmön keruuliuosta kesällä talon viilentämiseen. 
Maajäähdytystä voidaan käyttää kohteissa, joissa on maalämpö porakaivolla. 
Maakylmäpatteri (lisävaruste) asennetaan kojeen sisälle, jolloin estetään kondenssiveden 
kulkeutuminen kanavistoon. Jäähdytyksen kondenssivesi menee viemäriin ilmastointikojeen 
viemäröinnin kautta. Jäähdytystä ohjataan lisävarusteena saatavalla säätölaiteryhmällä.  
Jäähdytyksen ohjaus voidaan toteuttaa myös monilla kiinteistöjen ohjausjärjestelmillä. 
 
 
Toiminta: 
Kesällä kylmä keruupiirinliuos ohjataan ilmastointikojeen jäähdytyspatterille, jossa kylmä liuos 
lämpenee ja tuloilma jäähtyy. Huoneen seinälle asennetaan termostaatti T1, jossa on lämpötilan 
mittaus ja käyttökytkin. Kun käyttökytkin on ”1-asennossa” ja sisäilma on yli termostaatin 
asetusarvon, avataan jäähdytyksen venttiili TV2, suljetaan lämmityksen venttiili TV3 1) ja 
käynnistetään kiertovesipumppu P1. Sähköpatterikojeessa pitää kesällä estää jälkilämmittimen 
toiminta. 
Jäähdytyksen estäviä tekijöitä ovat ulkoilma-anturi T2 ja tuloilma-anturi T3. Ulkoilman lämpötilan 
mukaan rajoitetaan, ettei jäähdytys lähde päälle talvella. Tuloilman lämpötilalla rajoitetaan, ettei 
tuloilma mene liian kylmäksi jäähdytyksen aikana. 
 
 
Ulkopuoliset ohjaukset: 
Maalämpöpumpun keruuliuospumppu pitää olla päällä kun ilmastointikojeen jäähdytys on päällä. 
Toteutuksia voi olla monenlaisia, tässä kaksi vaihtoehtoa. Kontaktoria K1 voidaan käyttää pumpun 
P2 ohjaukseen tai kytketään maalämpöpumpun keruuliuospumppu päälle jatkuvasti. Toteutuksesta 
kannattaa kysyä maalämpöpumpun toimittajalta, joilla on paras tietämys omista tuotteista. 
 
 
1) Jälkilämmitysvedellä VP-mallissa 

Maakylmäpatterin teho ja painehäviö
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  -patterille tuleva ilma 26ºC/50% 
-liuoksen lämpötila 4/7ºC 
-liuosmäärä 0.11 l/s 
-liuoksen painehäviö 14 kPa 
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Tunnus Tuote Asetusarvo Huom.
T1 Huonetermostaatti ja 1/0-kytkin +22 - +26ºC (jäähdytyspyynti)
T2 Huonetermostaatti irtopulpilla +17ºC (ulkoilman minimiraja) pulppi asennetaan kanavaan
T3 Huonetermostaatti irtopulpilla +16ºC (tuloilman minimiraja) pulppi asennetaan kanavaan
TV2 Patteriventtiili suora
TV2:n toimilaite Terminen toimilaite on/off tyyppi STA21
TV3 Patteriventtiili suora
TV3:n toimilaite Terminen toimilaite on/off tyyppi STP21
P1 Pumppu
K1 Kontaktori


