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Dir Air Oy

Air TERMICO -venttiilit

Air TERMICO PRS

Tuloilmaikkuna voidaan toteuttaa täysin ilman jyrsintä työstöjä kar-
miin. Uusi suodatinpalkki Air TERMICO PRS on kevyt ja helppo asen-
taa. Air TERMICO PRS soveltuu kaikkiin ikkunaratkaisuihin ja voi-
daan toteuttaa tarvittaessa myös koko ikkunan levyisenä. Suodatti-
men vaihdot tapahtuvat muutamissa sekunneissa ja asennus no-
peasti ilman työstöjä. Keskimääräinen suodatinala on 90 cm2.

Air TERMICO PRSX

Suodatinpalkki Air TERMICO PRSX on täysin uusi suodatinpalkkirat-
kaisu nerokkaalla suodatin menetelmällä. Kesällä ilmavirrat ohjau-
tuvat ilman esilämmitystä ja talvella ilma lämpenee ikkunoiden vä-
litilassa tehokkaammin kuin yhdessäkään aiemmin tehdyssä ratkai-
sussa. Kesä-/talviasento vaihtuu automaattisesti ilman ylimääräisiä
toimenpiteitä. Suodatinala on moninkertainen muihin ratkaisuihin
verrattuna.

Edut

• Asennus ilman jyrsintä työstöjä
• Kesä-/talviasennot automaattisesti
• Suodatus kahdella erillisellä suodattimella
• Suodatinala moninkertainen muihin ratkaisuihin verrattuna
• Suodattimien vaihdot ilman työkaluja
• Soveltuu ikkunoihin, joissa puitteiden välissä vapaata tilaa 50 mm

Ilmanpaine Air TERMICO PRV600
k=1,8

Air TERMICO PRV800
k=2,3

2 Pa 2,55 l/s 3,25 l/s

4 Pa 3,60 l/s 4,60 l/s

5 Pa 4,02 l/s 5,14 l/s

8 Pa 5,10 l/s 6,51 l/s

10 Pa 5,70 l/s 7,27 l/s

15 Pa 7,00 l/s 8,91 l/s

20 Pa 8,10 l/s 10,29 l/s

Tekniset tiedot

Air TERMICO PRV600 ja PRV800 ilmamäärät

(Suodatinpalkki PRSX 800 tai PRS 860 puiteraot mittauksessa 4,5 mm)
Ilmamäärä = k-kerroin x �paine

Air TERMICO PRV

Uusi Air TERMICO PRV on lähes huomaamaton venttiili, joka asen-
netaan ilman jyrsintä työstöjä ja soveltuu lähes kaikille ikkunatyy-
peille. Venttiilin ilman suuntaus säädetään portaattomasti joko va-
semmalle tai oikealle. Venttiili on myös mahdollista sulkea. Ilmavir-
ta suuntautuu kohti kattoa vedottomasti leveältä alalta. Siitä johtuu
paras mahdollinen vedottomuus. Venttiilissä on tehokas takaisku,
joka estää ilman virtauksen ikkunarakenteen sisään.

Edut

• Asennus ilman jyrsintä työstöjä
• Huoltovapaus, vaihdettavat suodattimet ovat ikkunan välitilassa
• Leveä vedoton puhalluskuvio kohti kattoa
• Portaaton säätö
• Soveltuu lähes kaikkiin ikkunatyyppeihin

Air TERMICO -venttiilit

• Dir-Air Oy on teettänyt tutkimuksen VTT:llä koskien tuloilmaik-
kunat käytännön toimivuutta (RTE3901/05 VTT).

• Venttiilit ovat ainoita, joiden huolto ja suodattimen vaihto on-
nistuu kaikilta osin ilman työkaluja. Tämä on seikka, joka takaa
terveellisen ilmanvaihdon tuleville vuosille.

• Venttiileissä ei ole juurivuotoja vaan kaikki ilma tulee määräysten
mukaisesti venttiilirakenteen ja suodattimen läpi.

• Suodatinpalkissa on suuri suodatuspinta-ala. Suodatus tapahtuu
sähköstaattisen suodattimen läpi koko suodattimen pinta-alalta.

• Venttiilien säätömekanismi mahdollistaa ilman suuntauksen
sekä portaattoman ilmavirran säädön.

Energiansäästö

Esimerkkinä tehokkaasta lämmöntalteenotosta Kajaanin As Oy
Otanmäen Lyhty, jossa 67 000 euron energiakustannukset alenivat
40 000 euroon vuodessa. Dir-Air Oy:n sivuilla linkki taloyhtiön toi-
mittamaan raporttiin.

Air TERMICO on tuloilmaikkuna uutuus, joka voidaan asentaa ik-
kunaan täysin ilman jyrsintätyöstöjä. Uudessa ratkaisussa ei tar-
vita säätöpeltejä. Kesällä ilmavirrat ohjautuvat ilman esilämmi-
tystä ja talvella ilma lämpenee termisen kierron ansiosta ik-
kunoiden välitilassa tehokkaasti. Kesä- ja talviasento säätyy au-
tomaattisesti, joten energiahukkaa ei synny. Tuloilmaikkunan
suodatinala on moninkertainen muihin ratkaisuihin verrattuna.
Air TERMICO -tuloikkunaventtiilin ilmaääneneristävyys on tes-
tattu VTT:llä (testausseloste nro VTT-S-01176-14).

Talviasennossa ilma lämpenee tehokkaasti
ikkunan välitilassa ja kesäasennossa ilma-
virrat ohjautuvat automaattisesti suodatti-
men läpi ilman esilämmitystä.
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Air-In® -venttiileissä kaikki ilma tulee venttiilin ja suodattimen
kautta eikä hallitsemattomasti karmin ja venttiilin välistä.
Kts. D2 Suomen rakentamismääräyskokoelma 2010, kohta 3.4.1.
"Ulkoilmaa ei saa ottaa ilmanlaatua heikentävän rakenteen tai ra-
kennusosan kautta."

1. Kiinnitysjalka
2. Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin
3. Vaimennuslevyn säätövipu
4. Automaattinen sulkulaite
5. Air-In® Regulator (lisävaruste)

Automaattisesti ulkolämpötilan huomioiva ilmamäärään säätö
6. Vaimennuslevyn huopapalat
7. Kennosuodatin
8. Tiiviste

Air-In® Kameleontti -venttiilit

Air-In® Kameleontti -tuloilmaikkunaventtiili on pitkälle kehitetty
suomalainen raitisilmaventtiili ja lämmöntalteenottolaite. Läm-
möntalteenotolla tuloilma lämpenee ikkunan välissä jopa 20 °C.
Aurinkoisina päivinä helmikuusta alkaen teho voi nousta 1000
wattiin asti.
Uusi Air-In® Kameleontti -venttiili sisältää ominaisuuksia, joita
venttiileissä ei aiemmin ole ollut. Tuotteissa on huomioitu asiak-
kaiden toiveet sekä äärimmilleen kehitetty ekologisuus ja ilmai-
sen aurinkoenergian hyödyntäminen. Air-In® Kameleontti pa-
rantaa huoneistojen energiataloudellisuutta ja energialuokitus-
ta luoden merkittäviä säästöjä kalliisiin lämmityskustannuksiin.
Air-In® Kameleontti -venttiilit soveltuvat kaikkien ikkunatehtai-
den tuotantoon. Venttiilien avulla myös vanhat karmiventtiilit
voidaan päivittää lämpöä talteenottaviksi tuloilmaikkunoiksi.

Asumismukavuutta ja energiansäästöä

• Laskelmien mukaan venttiili maksaa yhdessä vuodessa itsensä
takaisin

• Parantaa merkittävästi ikkunan U-arvoa (RTE3901/05, VTT:n tie-
dote 2329)

• Säästää huomattavasti energiakuluissa verrattuna perinteisiin
ratkaisuihin.

• Luo vedottoman asuinympäristön ilman lämmetessä merkittä-
västi ikkunan välitilassa

• Parantaa huoneilman laatua tehokkaan suodatuksen ja esiläm-
mityksen ansiosta

• Ilma lämpenee hukkalämmön takaisinotolla jopa 20 °C ja aurin-
gossa vieläkin enemmän, jopa 1 kW asti

• Estää ilman takaisinvirtauksen tehokkaan takaiskun ansiosta
• Energiansäästöä voi hyödyntää kompensointilaskelman avulla

myös uudiskohteissa
• Soveltuu käytettäväksi sekä uusiin että vanhoihin ikkunoihin

Käyttökohteet

• Tuloilmaikkunaan
• Karmiin, tilkerakoon
• Parvekeoviin
• Saneeraukseen, uudiskohteisiin

OMINAISUUKSIA

Uusi Air-In® Kameleontti venttiili sisältää mm. seuraavia ominaisuuksia:

Helppo huolto

Uusi patentoitu jalkaosa, jonka ansiosta venttiili on irrotettavissa il-
man työkaluja esimerkiksi suodattimen vaihtoa varten. Vanha suo-
datin poistetaan, uusi painetaan tilalle ja venttiili vain painetaan
kiinni ikkunassa olevaan jalkaosaan.

Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin

Automaattisen sulkulaitteen manuaalisella lisäsäätimellä saadaan
säädettyä ilmasuihkun suuntausta sekä heittopituutta tai suihkun
suuntaa vasemmalle tai oikealle. Säädettäessä tankoa ylös il-
masuihkun nopeus laskee ja säädettäessä tankoa alas ilmasuihkun
nopeus kasvaa sekä heittopituus pitenee. Venttiili sulkeutuu tiiviisti
painamalla kevyesti tangon päistä.

Kennosuodatin

Voidaan varustaa sähköisesti varatulla kennosuodattimella, jonka
kestoikä on moninkertainen perinteisiin suodattimiin nähden.
Puhdistus imuroimalla, vaihtoväli noin 1 vuosi. Suodatin on erin-
omainen siitepölysuodatin.



SR/Kyriiri Oy/Rakennustieto Oy www.rakennustieto.fi © Rakennustietosäätiö RTS 2014 Tämän kortin asiatiedoista vastaa toimeksiantaja.

RT 38609 Tuotetieto – 3

Uusi Air-In® Excelente -venttiili on koneellisiin tulo- ja poistojär-
jestelmiin tarkoitettu venttiili, jossa on kiinnitetty paljon huo-
miota myös äänenvaimennukseen. Venttiili eliminoi koneäänet
sekä kanaviston kautta kulkevat haittaäänet tehokkaasti.

Air-In® Excelente -tuloilmaventtiilissä on myös hyvä puhallusku-
vio, minkä lisäksi venttiili sieppaa mukaansa huoneilmaa. Tämän
johdosta sisäänpuhallus on lähes täysin vedoton.

Air-In® Excelente -venttiilissä on sisään rakennettu portaaton
säätömekanismi, joka mahdollistaa venttiilin säätämisen ilman
osien irroittamista. Säätö tapahtuu yksinkertaisesti ja vaivatto-
masti pyörittämällä säätölevyä kunnes tavoiteltu paine/ilma-
määrä on saavutettu.

Air-In® Excelente -venttiiliä on saatavilla kahta eri kokoa 100 mm
ja 125 mm ilmastointikanavaan. Venttiiliä on saatavissa myös
kaikissa RAL-värikartan väreissä.

Air-In® Excelente -venttiilit

Tekniset tiedot

Ilmamäärät, k-kerrointaulukko 2013 alkaen. (Laskentakaava k(Pa)n)

Ilman-
paine

Air-In 400 dB TI
k=1,0084
n=0,6861

Air-In 600 dB TI
k=1,6735
n=0,5876

Air-In 400 dB TI saneeraus
k=1,4153
n=0,6334

1 Pa 1,01 l/s 1,67 l/s 1,40 l/s

2 Pa 1,62 l/s 2,51 l/s 2,17 l/s

4 Pa 2,61 l/s 3,78 l/s 3,35 l/s

8 Pa 4,20 l/s 5,68 l/s 5,17 l/s

10 Pa 4,89 l/s 6,47 l/s 5,95 l/s

20 Pa 7,88 l/s 9,73 l/s 9,18 l/s

Tuote Vedoton
ilmamäärä,

l/s

Äänen-
vaimennus,
Rw+Ctr ,dB

Reikä-
koko,
mm

Air-In 400 dB TI 130 Kameleontti 6 40 400 x 12

Air-In 400 dB TI 170 Kameleontti 6 40 400 x 12

Air-In 600 dB TI 130 Kameleontti 8 42 600 x 12

Air-In 600 dB TI 170 Kameleontti 8 42 600 x 12

Karmisyvyys 130 tai 170 mm. Saatavissa myös muilla karmisyvyyksillä, kar-
misyvyys ilmoitettava tilatessa.

Ilmamäärä = k-kerroin x �paine (Äänenvaimennus dB RW+Ctr)

Talvi- ja kesäasento

Air-In® Kameleontti -venttiilissä on sekä kesä- että talviasento. Asen-
toa on helppo muuttaa säätövipua säätämällä. Suodatinkotelo tai
terminen suodatinpalkki asennetaan ikkunan välitilaan.

Talviasennossa ilma kulkee termisessä kierrossa ikkunalasien välises-
sä tilassa ylös venttiiliin lämmittäen samalla tuloilman. Talviasennos-
sa Air-In® Kameleontissa oleva säätövipu työnnetään pohjaan.

Talviasento

Suodatinpalkki
yläpuitteessa

Kesäasennossa ilma kulkee ohituskanavan kautta suoraan ulkoa si-
sälle. Kesäasennossa Air-In® Kameleontissa oleva säätövipu vedetään
ulos.

Kesäasento

Suodatinkotelo
pystykarmissa

Venttiilien tarve 75 m2:n asunnossa eritehoisilla venttiileillä
• Asunnon poistoilmamäärä D2 määräysten mukaan = 39 l/s
• Korvausilman määrä raitisilmaventtiileistä D2:n mukaan = 34 l/s
• Venttiilin ilmamäärä litraa/sekunnissa 20:llä pascalilla

Venttiili Tarvittavien venttiilien määrä

2,5 l/s 13,6 kpl

3,5 l/s 9,71 kpl

7 l/s 4,6 kpl

8 l/s 4,25 kpl

7,88 l/s 4,3 kpl (Air-In 400 dB TI)

9,73 l/s 3,5 kpl (Air-In 600 dB TI)

9,18 l/s 3,7 kpl (Air-In 400 dB TI saneeraus)

Air-In® Kameleontti -venttiilit
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Ilmanvaihdon päätelaite Dir-Air EX-125

Suure Yksikkö Dt

Doct63 dB 20,5

Doct125 dB 15,5

Doct250 dB 11,0

Doct500 dB 4,0

Doct1000 dB 10,0

Doct2000 dB 19,5

Doct4000 dB 19,5

Doct8000 dB 23,5

Dt Äänenvaimennus, dB
Doct63...8000 Oktaavivaimennus, dB
63...8000 Oktaavikaistojen keskitaajuudet, Hz

Päätelaitteen äänenvaimennus Dt on määritetty päätelaitteeseen
saapuvan ja sen läpi kulkevan äänitehon erotuksena. Äänenvaimen-
nus Dt lasketaan käyttäen kaavaa Dt = LW1 + Dtd - LW2

LW1 Äänitehotaso kaiunatahuoneessa, kun päätelaitetta
ei ole asennettu, dB

LW2 Äänitehotaso kaiunatahuoneessa päätelaite
asennettuna, dB

Dtd Avoimen kanavanpään äänenvaimennus, dB
LW1+Dtd Äänitehotaso kanavassa, dB

Liitäntähalkaisija: 125 mm
Asennustapa: Päätelaite asennettu ilmakanavan päähän

tasopintaan
Säätöasento: Auki

Ilmanvaihdon päätelaite Dir-Air EX-100

Suure Yksikkö Dt

Doct63 dB 23,0

Doct125 dB 17,5

Doct250 dB 13,0

Doct500 dB 7,0

Doct1000 dB 9,5

Doct2000 dB 21,5

Doct4000 dB 21,5

Doct8000 dB 24,0

Äänenvaimennus oktaavikaistoittain

ISO 7235:2003
Liitäntähalkaisija: 100 mm
Asennustapa: Päätelaite asennettu ilmakanavan päähän

tasopintaan
Säätöasento: Auki

Videot sekä CAD-kuvat löytyvät osoitteista www.dir-air.fi ja
www.rakennustieto.fi/kirjastot

MYYNTI JA VALMISTUS

Dir-Air Oy / Air Termico Oy
Kuoppakatu 10
11710 RIIHIMÄKI
Puhelin 010 4215 700
Faksi 010 4215 701
asiakaspalvelu@dir-air.fi
www.dir-air.fi

Dir Air Oy

EX-125 K = 4.2

WEAB
Pa

WEAB
l/s

EX-125
Venttiili Pa

EX-125
Venttiili l/s

EX-125
Kokonais Pa

20 6.5 2.4 6.5 5.5

40 8.9 4.1 8.5 11

60 10.8 6.5 10.7 16

80 12.3 8.5 12.2 21

100 13.5 10.2 13.4 26

120 15.0 12.6 14.9 31

Äänenvaimennetut tuloilmaventtiilit EX-100 ja EX-125

EX-100 K = 2.9

WEAB
Pa

WEAB
l/s

EX-100
Venttiili Pa

EX-100
Venttiili l/s

EX-100
Kokonais Pa

10 4.4 2.7 4.8 7

20 6.2 5.0 6.5 13

30 7.6 7.5 7.9 20

40 8.7 9.1 8.7 24

50 9.8 11.4 9.8 30

60 10.7 13.5 10.7 35

70 11.5 15.0 11.2 39

80 12.3 17.5 12.1 46

90 13.1 19.4 12.8 50

100 13.8 21.5 13.4 56

110 14.5 23.6 14.1 61

120 15.1 26.0 14.8 67

Ilmamäärä- ja painehäviömittaus 8.10.2011

Mittauksessa ilmamäärät mitattu WEAB tiiveyskoepuhaltimen mit-
taputkella halkaisijaltaan 50 mm.

Kokonaispainehäviössä mukana venttiilin ja säätöosan painehäviö.
Kokonaispainehäviömittauksessa venttiili on täysin auki ja ilma-
määrää kasvatettiin kanavapainetta kasvattamalla.

Air-In® Excelente -venttiilit
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