Aina sopiva ilma
Innoair oy on Uudellamaalla toimiva hybridienergiaratkaisujen toimittaja. Toimitamme asiakkaillemme energiatehokkaita viilennys- ja lämmitysratkaisuja. Tarjoamme palveluitamme yrityksille ja kuluttajille. Toimintamme pohjana on aina ensiluokkainen suunnittelupalvelu, minkä
pohjalta omat ammattitaitoiset asentajamme suorittavat työn. Toimitamme ratkaisuja yksittäisistä asunnoista aina suurin toimitiloihin ja teollisuuteen. Innoair Oy on täysin Suomalainen yritys, jonka omistaa toimiva johto. Kaikki työvaiheet tuotamme aina omalla henkilökunnalla.
Haluamme aina tarjota parasta mahdollista palvelua asiakkaillemme.
Jotta pääsemme haluamaamme tavoitteeseen, huolehdimme henkilökuntamme koulutuksesta jatkuvasti. Kylmäala on säännöstelty lain nojalla
ja asennustyöt ovat luvanvaraisia. Asennusosastomme henkilökunta on
saanut asianmukaisen koulutuksen ja sitä ylläpidetään aktiivisesti.
Innoair Oy on saanut ensimmäisinä Suomessa EU-sertifikaatin asennustyölle. Sertifikaatti perustuu Euroopan komission tukeman EHPA:n
toteuttamaan asennuksen koulutus- ja laatuohjelmaan.Koulutusta sertifioi ja valvoo EHPA:n koulutuskomissio.Suomessa toteutuksesta ja valvonnasta vastaa Suomen Lämpöpumppuyhdistys (SULPU).
Innoair Oy huolehtii lakisääteisten velvoitteiden noudattamista tarkasti.
Tästä takeena on tilaajavastuulain määrittämä ”Luotettava kumppani”
-sertifikaatti. Innoair Oy:llä on yli 3 kg:n kylmäaineurakointioikeudet, sekä
S2 sähköurakointioikeudet. Innoair Oy kuuluu maanlaajuiseen hankintaturvaketjuun. Kaikki asennustyömme on vastuuvakuutettu.

PAREMMAN ILMAN TUOJA ON UUDELLAMAALLA JA PIRKANMAALLA

Toimistotilat viileäksi
keskitetyllä järjestelmällä
Kovanen Logistic Oy sijaitsee Vantaalla. Tiloihin kuuluu varasto, terminaali
ja toimistotiloja kolmessa kerroksessa. Tilaaja halusi toimistotiloihin
tehokkaan ja energiaystävällisen viilennysjärjestelmän.
Järjestelmäksi valittiin Mitsubishi Electricin
valmistama CityMulti. Järjestelmä on nk. VRF
(Variable Refrigerant Flow). Järjestelmän ydin on
suuri ja tehokas ulkoyksikkö, jonka nimellisteho
on yli 120kW. Ulkoyksikkö on sijoitettu maantasolle, minne tehtiin maanperustustyö ja betonivalu riittävän tukevan alustan aikaansaamiseksi.
Citymulti järjestelmään asennettiin sisäyksiköitä
lähes 40. Tämän lisäksi muutamiin asennusteknisesti haasteellisiin paikkoihin kuten sauna- ja
neuvottelutiloihin asennettiin erillisjärjestelmät.
Vaikka itse järjestelmän ulkoyksikössä tehot olisivat riittäneet, asennusteknisesti ja asiakkaan
kuluja silmällä pitäen oli järkevämpää asentaa
erillisjärjestelmät. Muutaman huoneen lisäksi
varastotiloihin ja ajojärjestelijöiden toimistotiloihin asennettiin erillisjärjestelmä.
CityMulti -järjestelmään voidaan liittää useita
kymmeniä sisäyksiköitä. Putkitukset toteutetaan kylmäaineputkella rinnakkaiskytkentänä.
Kytkentätavan etuna on mahdollisuus käyttää
runkolinjoja. Runkolinja kulkee kerroksen läpi ja
huonekohtaiset ilmastointilaitteet kytketään
pistona runkolinjoihin. Kaikki liitokset tehtiin
juottamalla. Asennustekniikka on hieman työläämpi ja vaikeampi kuin puristus- tai pikaliitostekniikka, mutta lopputulos on parempi niin tiiveyden kuin kestävyyden osalta.

VRF -KIINTEISTÖJÄRJESTELMÄ

VRF -tekniikka on erittäin suosittu ympäri
maailmaa. Suomessa on käytössä suuria yli
20 yksikön järjestelmiä vain muutamia. Ulkomailla järjestelmiä on paljon käytössä mm.
hotelleissa, toimitiloissa ja kauppakeskuksissa. Innoair Oy on Suomessa johtava CityMulti asiantuntija. VRF -järjestelmät ovat erittäin monikäyttöisiä. Järjestelmällä voidaan
lämmittää, viilentää tai vaikka varastoida lämpöenergiaa lämpökaivoihin.
Monipuolisien toimintojen lisäksi päätelaitevalikoima on suuri. Päätelaite voi olla esimerkiksi sauna-, keittö- tai henkilöstötiloissa käyttövedenlämmitin. Vesikiertoiseen lämmitykseen löytyy myös sopivat laitteet. Luonnollisesti valittavissa on myös ilmakiertoisia ilmastoinnin- ja lämmityksen päätelaitteita useilla
kymmenillä eri vaihtoehdoilla. Ulkoyksiköt ovat
modulaarisia, näin ollen jokaiseen kohteeseen
on helppo suunnitella juuri sopiva teholuokka.
Jokaista sisäyksikköä voidaan ohjata omalla
säätimellä. Järjestelmää voidaan ohjata ja valvoa myös keskitetysti esimerkiksi normaalin
IT-verkon yli. Järjestelmä soveltuu näin ollen
erinomaisesti esimerkiksi kauppakeskuksen viilennys- ja lämmitysjärjestelmäksi. Valvonta- ja
säätötehtävät voidaan toteuttaa myös palveluna etäohjauksen kautta.

Mitsubishi Electricin
valmistama CityMulti
• Energiansäästö käytettäessä invertteritekniikalla toimivia ilmanjäähdyttimiä/lämpöpumppuja. Ero energiankulutuksessa on
noin 40-50% verrattuna perinteiseen jäähdytykseen. Laite toimii aina vain vaaditulla
kapasiteetilla.
• Integroitu ohjausjärjestelmä on liitettävissä
kiinteistöautomatiikkaan.
• Pienet putkikoot vähentävät tilantarvetta
• Lyhyt asennusaika, myös käyttöönotossa.
• Kuuminpinakin päivinä järjestelmä pitää
halutun lämpötilan rakennuksessa.
• Nykyaikainen suuren valmistajan lämpöpumppu.
Ota yhteyttä:
Hannu-Pekka Ojamäki
Myyntipäällikkö
hannu-pekka@innoair.fi
p. +358 (0)10 85 60 600
g +358 (0)50 348 46 15

Hybridi säästää öljyä

IVLP -järjestelmälle suuret säästöt

Hybridilämmityksessä, eli kahden tai useamman energian rinnakkaiskäytössä voidaan
vähentää öljyn käyttöä huomattavasti.

Nummelassa sijaitseva asunto-osakeyhtiö etsi vuoden 2011 lopulla ratkaisua
lämmitysjärjestelmänsä saneeraukseen. Ensisijaisena tavoitteena oli saada
säästöjä vuotuisiin energiakustannuksiin.

Öljyllä varmistetaan talon lämmitys pakkaskautena, ja uusiutuvalla energialla saadaan
lämmityskuluja karsittua merkittävästi. Lämmitys ja lämpimän käyttöveden tuotanto voidaan siis muulloin kuin kovimmilla pakkasilla
hoitaa ilmavesilämpöpumpulla.

Kohteessa oli kolme erillistä rakennusta, joissa
on yhteensä 25 asuntoa. Asunnoissa on asukkaita 46 ja huoneisto alaa yhteensä 1 823 m2
ja tilavuutta 6 510 m3. Rakennukset ovat valmistuneet vuonna 1976 ja öljynkulutus viimevuosina on ollut noin 28 500 litraa vuodessa.
Kohteeseen valittiin vanhan öljykattilajärjestelmän rinnalle asennettava ilma-vesi-lämpöpumppujärjestelmä. Ilma-vesilämpöpumpuksi
valittiin järeä kiinteistömalli. Laitteen maksimiteho on suurimmillaan jopa 64 kW. Taloyhtiössä jo olemassa oleva öljylämmitysjärjestelmä tukee ilma-vesijärjestelmää talven
kovimmilla pakkasilla. Samoin vanha järjestelmä huolehtii lämpimän käyttöveden tuottamisesta. Järjestelmää valittaessa voidaan
teholuokka toki mitoittaa kattamaan kaiken lämmitystarpeen vuoden ympäri. Energian kulutuksen kannalta vuositasolla mitattuna täysitehomitoitettu järjestelmä näyttää hyvältä. Ongelmaksi muodostuu korkea
hankintakustannus ja tätä kautta pitkä takaisinmaksuaika. Lähes poikkeuksetta mitoitus
kannattaa tehdä siten, että hyödynnetään olemassa olevan öjylämmitysjärjestelmän parhaita puolia. Öljylämmitys on hyvä etenkin
kovilla pakkasilla ja luonnollisesti toimii kaiken
aikaa varalämmitysjärjestelmänä.
Kahden rinnakkaisen järjestelmän säätö on aina

RIVITALO 25 ASUNTOA

Ilmavesilämpöpumppu sopii loistavasti energiaremontoitaviin omakoti- ja rivitaloihin, ja
sillä voidaan parhaimmillaan säästää jopa 90%
vuosittaisesta öljynkulutuksesta. Myös hiilijalanjälkeä saadaan näin pienennettyä.

hiukan vanhaa järjestelmää korkeammalla. Näin
saadaan helposti priorisoitua lämmitysenergian
tuotto lämpöpumpulla ja öljyjärjestelmä tulee
mukaan vasta siinä vaiheessa kun lämpöpumpun teho ei riitä pitämään lämmitysveden lämpötilaa riittävän korkealla.

haastava tehtävä. Mikäli halutaan päästä hyvään
lopputulokseen, säätöön on syytä varata aikaa.
Lyhykäisyydessään tämän tyyppisissä kohteissa
olemassa olevaa säätöjärjestelmää ”huijataan”.
Ilma-vesilämpöpumppu kytketään järjestelmään lämmityskierron paluu puolelle. Näin
vanha järjestelmä näkee veden olevan jo halutun lämpöistä, eikä öljypolttimella näin ollen
tuoteta lisää lämpöä järjestelmään. Molempia
järjestelmiä ajetaan omalla käyrällä säädettynä
siten ,että ilma-vesilämpöpumpun käyrä on aina

Kokonainen rivitaloyhtiö voidaan liittää nopeasti ja edullisesti VILP- järjestelmään. Säästäminen ja takaisinmaksu
alkaa heti.

Järjestelmä otettiin käyttöön huhtikuun loppupuolella 2012, joten viimeistään ensivuoden keväällä voimme saadaa lisää tarkkaa mittaustietoa saavutetuista säästöistä. Aiempien
kokemusten perusteella vastaavissa kohteissa
energiakulut voivat laskea jopa puoleen. Laitteen vuosihuollon yhteydessä suoritetaan
myös laitteen säätöä, jotta viimeisetkin säästöpotentiaalit saadaan puristettua irti. Hybridienergiajärjestelmissä ongelmat johtuvat lähes
poikkeuksetta osaamattomasti tehdystä säädöstä - luvatut säästöt jäävät saavuttamatta,
koska öljyjärjestelmä on liian usein käynnissä.

Säästötavoitteisiin
päästään kun järjestelmä säädetään
oikein.

Ota yhteyttä:
Peter Sandberg
Myyntijohtaja
peter.sandberg@innoair.fi
p. +358 (0)10 83 60 600
g. +358 (0)50 49 77 787

MC DONALD'S

Suurkeittiön viilennys
ilmalämpöpumpulla
Mc Donald’s Finland etsi yhteistyökumppania toteuttamaan pikaruokaravintoloidensa
keittiötilojen viilennyksen. Innoair Oy voitti tarjouskilpailun ja toimitti kymmeniin
ravintoloihin ilmanviilentimet.

Keittiö ja ruoanvalmistustiloissa
laitteen pitää olla valmistettu rosterista tai emalista. Oikea materiaali on helppo pitää puhtaana ja
se noudattaa hygieniamääräyksiä. Materiaalina rosteri on kalliimpaa kuin muovi, mutta puhtaana
pidon lisäksi rosterista valmistetut
laitteen ovat erittäin kestäviä. Keittiötiloissa on usein paljon rasvakäryä sitoutuneena vesihöyryyn. Viilennettäessä ilmaa kuivataan aina
samanaikaisesti ja näin ollen laite
altistuu voimakkaasti rasvaiselle
höyrylle. Laitteet ovat varustettu
tehokkailla rasvanpoistosuodattimilla, joka vähentää tehokkaasti
rasvan kulkeutumista laitteen sisäosiin.
Laitteen ominaisuuksien ja valmistusmateriaalien lisäksi keittiö-

MCDONALD’S FINLAND

tilat ovat haasteellisisa viilennystehon mitoituksen osalta. Usein
asiakkaalle tulee yllätyksenä vaadittavan tehon määrä. Pienessäkin
keittiössä on usein monta kaasupoltinta, paistotasoa ja jääkaappia. Suurin syy ongelmiin keittiötilojen jäähdytyksessa on juuri alimitoitus. Pieni ylimitoutus ei ole
pahasta ja se pidentää laitteiden
elinkaarta.
Lähes kaikki pikaruokaravintolat
haluavat olla auki aina kuin mahdollista. Järjestelmiä asennettassa
tämä otetaan huomioon. Ravintolan liiketoiminta jatkuu normaalisti läpi päivän, joten suunnittelulla ja aikataulutuksella on
suuri rooli. Meluisimmat työt tehdään hiljaisina tunteina ja tarvittaessa yötöinä. Asennuspäivälle
varataan monta asentajaa, jotta
kaikki sähkö-, kylmäaine-, porausja asennustyöt voidaan tehdä
nopeasti yhdellä kertaa. Normaalisti Drive-In -tyyppisen ravintolan keittiön viilennysjärjestelmän
asentaminen kestää noin 6 tuntia
kaikkineen. Järjestelmä saadaan

heti käyttöön ja viilennetyn tilan
lämpötilaa säädetään helposti
ohjauspaneelin avulla.
Parhaimmatkin laitteet rikkoutuvat, mikäli huolto laiminlyödään.
Keittiötilojen kosteus, rasva ja
suuri lämpötila rasittaa konetta
paljon. Tämän lisäksi ulkoyksikkö
on usein katolla tai tilassa, jossa
se joutuu sään armoille. Normaalisti keittiömallinen jäähdytin kestää
käytössä oikein huollettuna 15-20
vuotta. Huoltamattoman koneen
ikä jää taas usein alle viiteen vuoteen. Kohtuullisen korkeasta hankintahinnasta johtuen on selvää että
huollot kannattaa tehdä asianmukaisesti. Keittiöjäähdyttimissä on yli
3 kg:aa kylmäainetta. Näin ollen laitteelle tulee joka tapauksessa tehdä
vuosittain kylmäainetiiveystarkastus. Tarkastus on lakisääteinen.
Rosterista valmistetut viilentimet
soveltuvat myös erinomaisesti
muihin tiloihin, joissa sisäilma
sisältää epäpuhtauksia. Järjestelmiä on asennennettu mm. varastoihin ja tuotantotilohin.

Vastuullisuus

MC DONALD'S

Suurkeittiötilat asettavat useita
haasteita järjestelmän toteutukselle niin tilojen, kuin myös lainsäädännön osalta. Monesti myös
ravintoloiden fyysinen sijainti hankaloittaa järjestelmän toteuttamista ja asennustyötä.

Innoair Oy huolehtii lakisääteisten velvoitteiden noudattamisesta tarkasti. Tästä on takeena
tilaajavastuulain määrittämä
”Luotettava kumppani” -sertifikaatti. Innoair Oy:llä on myös yli
3 kg:n kylmäaineurakointioikeudet. Kaikki asennustyömme on
luonnollisesti vastuuvakuutettu.
Ota yhteyttä, niin kerromme
teille miten voitte tehostaa lämmitystänne tai viilentää kohdettanne. Voitte myös tulla tutustumaan tuotteisiin näyttelytiloihimme Espoon olariin tai Vantaan
petikkoon. Tarvittaessa voimme
myös järjestää kohdekäyntejä.
Tulemme myös mielellämme kertomaan isännöitsijöille laitteiden
asennuksista tai siitä miten projekteja on viety onnistuneesti läpi
taloyhtiöissä, oli sitten kyseessä
viilennys- tai lämmitystarve.

Helpotusta helteisiin
Iris Åhman on 86-vuotias seniori Espoosta. Hän muutti nykyiseen YIT:n rakentamaan 56 m2:n
kaksioonsa rakennuksen valmistuttua kaksitoista vuotta sitten.

Uutuuttaan hohtava kerrostalo aivan kauppakeskus Ison Omenan läheisyydessä oli loistopaikka eläkeläiselle. “Elämä on helppoa, kun
läheisestä kauppakeskuksesta löytyy kaikki
tarpeellinen, kuten ruokakaupat, apteekki ja
lääkäripalvelut. Siellä on muutenkin miellyttävän lämmintä ja valoisaa kävellä sateisena
päivänä tai talvipakkasten aikaan. Mukavaa,
kun ympärillä on vilskettä ja hälinää”, toteaa
Iris hymyillen.
Muuten ihanteellinen kaksio näytti huonot
puolensa, kun tuli ensimmäinen kuuma kesä.
Lämpötila kerrostalon toiseksi ylimmässä kerroksessa nousi tukalan kuumaksi. ” Kotini lämpömittari kipusi sisätiloissa jopa 32 asteeseen.
Isännöitsijätoimistosta käskivät vaan tuulettamaan. Sitä olin tietysti tehnytkin jo vuorokauden ympäriinsä, mutta ei siitä apua ollut”, kertoo Iris. Ongelmaa hänen kohdallaan pahensi
myös oireileva sydän, joka rasittui pitkien kuumien jaksojen aikana.
Parille naapurille oli asennettu huoneilmajäähdytin (ilmalämpöpumppu), jolla asunto pysyi
viileänä kesän kuumuudesta huolimatta. Iris
ryhtyi esimerkkiä noudattaen toimeen ja sai
viimein helpotusta kuumuuteen, kun espoolainen Innoair Oy asensi hänen olohuoneensa
seinälle tyylikkään ja pienikokoisen viilentimen.
”Aivan kuin olisin muuttanut kokonaan uuteen

ILMALÄMPÖPUMPPU KERROSTALOON

ton, että Iris ei edes havaitse sen olevan päällä
parvekkeella käydessään. Vain parvekelasitus
pitää muistaa jättää raolleen laitteen ollessa
päällä, jotta lämmin lauhdutusilma pääsee
poistumaan harakoille.

asuntoon. Nyt laite viilentää huonetilat miellyttäväksi oli ulkona minkälainen helle tahansa”,
toteaa Iris tyytyväisenä. Nyt hän nukkuu yönsä
levollisesti ja herää aamulla virkeänä.
Laitteiston asennus kesti yhden päivän.
Sisäyksikkö sijoitettiin olohuoneen seinälle,
josta viileä ilma leviää pienehkön asunnon
kaikkiin osiin miellyttävästi. Laitteiston ulkoyksikkö (lauhdutin) sijoitettiin huoneiston parvekkeelle, missä se tekee työnsä hiljaisesti.
Itse asiassa ulkoyksikkö on niin huomaama-

Uuden kerrostalonylimmissä kerroksissa lämpömittari
kipusi sisätiloissa
jopa 32 asteeseen.

Innoair Oy:stä tuoteryhmäpäällikkö Denis
Hakkarainen, toteaa Iriksen tapauksen olleen
tyypillinen esimerkki kerrostalojen lämpötilaongelmasta. Vaikka kyseessä on uudehko
hyvin rakennettu kerrostalo, jossa on koneellinen ilmanvaihto, lämpötila nousee helposti
yli 30 asteen aurinkoisina päivinä. ”Nyt kun
ilmalämpöpumput ovat tulleet suomalaisille
tutummaksi, ja turhat ennakkoluulot ovat pienentyneet, on laitteita yhä enemmän alettu
asentaa pääkaupunkiseudun kerrostaloihin
kesän viilentimiksi. Vain viitisen vuotta sitten
kuviteltiin edelleen ilmalämpöpumpun sotkevan rakennuksen ilmanvaihdon tai tuovan
hajuja tai meteliä ympäristöönsä. Laitteistot
ovat nyt yleistyneet ja ihmiset ymmärtävät
paremmin niiden toimintaa. Luvan saaminen
laitteen asennukselle taloyhtiöissä on myös
selvästi helpottunut. Miksi ihmeessä kärsiä

“Aivan kuin olisin
muuttanut kokonaan uuteen asuntoon. Nyt laite viilentää huonetilat miellyttäväksi oli ulkona
minkälainen helle
tahansa", Iris Åhman
toteaa.

kuumasta kun apu on näinkin helposti saatavissa” pohdiskelee Hakkarainen.
Iriksen tapauksessa Innoair Oy hoiti asennuksen lisäksi myös asennusluvan hakemisen taloyhtiön hallitukselta. Prosessi on sille jo rutiinia
muutamien satojen asennusten jälkeen.
Ota yhteyttä:
Matti Ihalainen
Myyntipäällikkö
matti.ihalainen@innoair.fi
p. +358 (0)10 83 60 600
g. +358 (0)50 33 75 950
Denis Hakkarainen
Myyntipäälikkö
denis.hakkarainen@innoair.fi
p. +358 (0)10 83 60 600
g. +358 (0)50 38 30 727

Ilmalämpöpumppu uuteen
kerrostaloasuntoon
Ilmalämpöpumppu on helppokäyttöinen ja tehokas väline, jolla pystyy lämmittämään ja
jäähdyttämään sisätiloja. Sen laitteisto koostuu talon sisäpuolelle asennettavasta sisäyksiköstä ja
talon ulkopuolelle asennettavasta ulkoyksiköstä.
Sisä- ja ulkoyksikön välillä kulkee putkisto,
joka yhdistää yksiköt toisiinsa. Laitteiston toiminta perustuu lämpöenergiaan, joka siirtyy
yksiköstä toiseen – sisältä ulos ja ulkoa sisään.
Ilmalämpöpumpun toimintaperiaate on siis
pitkälti simppeli, mutta pystyykö tällaisen
laitteiston asentamaan myös kerrostaloasuntoon? Onko se edes sallittua? Vastaus on selvä:
kyllä, ilmalämpöpumpun pystyy asentamaan
myös kerrostaloasuntoon. Ainoana vaatimuksena on, että asunnosta löytyy parveke, johon
ilmalämpöpumpun ulkoyksikön voi sijoittaa.
Lisäksi tarvitaan taloyhtiön lupa, jota anotaan erillisellä ilmoituksella. Teknistä perustetta luvan epäämiselle ei ole. (Huom! Innoair
Oy on aina valmiina auttamaan paitsi kaikenlaisessa konsultoinnissa myös lupa-asioiden
hoitamisessa. Kysy lisää asiakaspalvelunumerostamme 010 83 60 600!)
Eipä ole siis ihme, että Vuoreksen uudisalueelta – Tampereen ja Lempäälän yhteisestä
kaupunginosasta – kerrostaloasunnon ostanut Pekka päätti kääntyä Innoair Oy:n puoleen
ja tilata asuntoonsa nimenomaan ilmalämpöpumpun. Luotettava ja huomaamaton Mitsubishi Electric -ilmalämpöpumppu on varma
investointi, joka levittää asuntoon lämpöä talven pakkasilla ja tekee läkähdyttävästä asunnosta vilpoisen kesän helteillä – edullisesti!
Lisäksi pumpun huoltaminen on erittäin help-

KERROSTALON JÄÄHDYTYS

Ulkoyksikön alle
asennetaan Innoairin
valmistuttamat tärinävaimennetut jalat
poistamaan kompressorin värinä sekä
helpottamaan parvekkeen siivousta
laitteen alta.

poa: riittää, että muistaa imuroida sisäyksikön
suodattimet silloin tällöin.
Pekan asuntoon – kerrostalokolmioon – ilmalämpöpumppu on juuri sopiva ratkaisu. Näyttävä design-sisäyksikkö sijaitsee parvekkeen
oven yläpuolella ja istuu asunnon vaaleaan
sisustukseen huomaamattomasti. Sisäyksikkö
on kuin yksi huonekalu muiden joukossa. Se
yhdistyy läpiviennin kautta parvekkeelle, johon
Innoair Oy:n oma asentaja asensi laitteen ulko-

Laitteiston huolellinen ja siisti asennus pitää parvekkeen
tyylikkään näköisenä. Käyttämillämme laadukkailla
komponenteilla ei
asennusta tarvitse
uusia vaikka laitteen
elinkaari päättyisikin.

yksikön. Kaikki sisä- ja ulkoyksikön välinen putkitus on piilossa – niin ikään vaalean – suojakourun sisällä. Näkyviin jää vain pieni pätkä laitteiston putkistoa, joka sekin on piilossa laitteen ulkoyksikön ja parvekkeen seinän välissä.
Ulkoyksikkö sijaitsee parvekkeen päädyssä eikä
esimerkiksi parvekkeen oven lähettyvillä tai
keskellä parveketta. Se on asetettu maahan –
ei esimerkiksi kiinnitetty seinälle.
Pekka kertoo olevansa todella tyytyväinen
ratkaisuunsa. Sopivan laitteen löytäminen ja
tilaaminen oli helppoa Innoair Oy:n asiantuntevan asiakaspalvelun ansiosta, ja asennus sujui
nopeasti ja hyvin. Ilmalämpöpumppu on hiljainen laite, joka ei häiritse kerrostalon muita
asukkaita, eikä se vahingoita parveketta millään lailla. Pekan mukaan Innoair Oy on mainio vaihtoehto siksi, että asiakkaat otetaan
aidosti huomioon. Erityisesti Pekka painottaa

sitä, että Innoair Oy:n kautta ilmalämpöpumpun tilaaminen ja asentaminen sujuu todella
helposti ja miellyttävästi. Ei tarvitse muuta kuin
sopia tilauksesta ja mahdollisesta konsultoinnista Innoair Oy:n asiantuntijan kanssa, ja sitten Innoair Oy:n omat, EU-sertifioidut asentajat saapuvat paikalle ja asentavat laitteiston
ripeästi ja huolellisesti. Sen jälkeen saakin jo
tarttua kaukosäätimeen ja asettaa asunnon
lämpötilan juuri sellaiseksi kuin haluaa.
Innoair Oy myy ja asentaa ilmalämpöpumppuja Helsingin, Espoon, Vantaan, Tampereen
ja Pirkanmaan alueilla.
Ota yhteyttä:
Hannu-Pekka Ojamäki
hannu-pekka@innoair.fi
Myyntipäällikkö
p. +358 (0)10 85 60 600
g +358 (0)50 348 46 15

Oikea tuote oikeassa paikassa
Lämpöä pakkasen keskelle ja viileää kesähelteessä. Kustannustehokkaat
ratkaisut löytyvät meiltä.

Nopeasti asennettava
VILP

Mökki lämpimäksi muullakin kuin tunnelmalla

kaukosäädin ovat tyylitietoisen kuluttajan valintoja.

Ilma-vesilämpöpumppu, vesi-ilmalämpöpumppu tai VILP, kuten sitä
myös kutsutaan, on erittäin nopea
asentaa ja täysin itsenäinen lämmitysjärjestelmä.

Mitsubishi Electricin pomminvarma
tekniikka yhdistettynä uusiin, innovatiivisiin toimintoihin tekee tästä laitteesta todellisen helmen. Mitsubishi
Electric on valmistanut ilmalämpöpumppuja jo vuosikausia, ja siksi toimintavarmuus, toiminnallisuus ja säästöpotentiaali lämmityskustannuksissa
ovat heidän laitteissaan aivan omaa
luokkaansa. Mitsubishi Electric FH25
ilmalämpöpumppu on erinomainen
valinta asuntoihin parantamaan energiatehokkuutta ja asuinmukavuutta.

Mitsubishi EF -sarjan laitteet on suunniteltu käyttäjäystävällisiksi. Sisäyksikkö on nopeasti purettavissa puhdistushuoltoa varten.

Nykyiset ilma-vesilämpöpumput pienentävät lämmityslaskua jopa 60 %
sähkö- ja öljylämmityksen rinnalle tai
tilalle asennettuna.
Ilma-vesilämpöpumppulämmityksessä tarvitaan vain puhdasta ilmaa,
vettä ja nykyaikaista tekniikkaa.

Kun lähetät tekstiviestin AirPatrol-
kauko-ohjaimelle, lämpöpumppusi
tottelee antamiasi käskyjä! AirPatrol
on helppo asentaa ja käyttää. Siinä on
tehokas Li-ion-akku, joka takaa mahdollisimman pitkän varoajan.

Koska ilma-vesilämpöpumppu ottaa
energiansa ympäröivästä ilmasta, ei
tarvita porakaivoa eikä maalämmön
keruuputkistoa.
Ilma-vesilämpöpumppu on suunniteltu vesikiertoista lämmitysjärjestelmää käyttäviin kohteisiin.
Saneerauskohteissa vanhaa lämmitysjärjestelmää ei tarvitse purkaa,
vaan se voidaan jättää kovimpina pakkasjaksoina tarvittavan energian tuottamiseen.

KUUMAA JA KYLMÄÄ

Helppo ja kätevä
etäohjaus

Pumppujen kuningas
EF-sarjan laitteistä löytyy myös 10
°C:n ylläpitolämpötilatoiminto, viikkoajastin sekä takkatoiminto. Tyylikkäästä muotoilusta huolimatta suorituskyvystä ei ole tingitty. Kulmikas,
kiiltäväpintainen muotoilu sekä kaunis

Ilmalämpöpumpun perusasennus
AQUA POLAR
Ilmastointi ilman ulkoyksikköä!
Laitevalikoimasta löytyy 9 teholuokkaa välillä 2,6 kW - 18,7
kW. Kaikki yksiköt on varustettu automaattisella virtaaman
säädöllä, jonka avulla vedenkulutus on aina mahdollisimman
alhainen. Lauhdevettä voidaan myös hyödyntää muissa
sovelluksissa tai yhdistää se vapaalauhdutusjärjestelmään.
Yksiköiden ohjauksesta vastaa PLC-piiri, joka huolehtii laitteen toiminnoista automaattisesti. Laitteen kotelo on käsitelty valkoiseksi (RAL9003) epoksi-pulveri pinnoitteella ja
runko on galvanisoitua metallia. Laitteen sisäpuoli on eristetty äänieristysmateriaalilla käyntiäänien minimoimiseksi.
Laitteen avulla viilennys on erittäin edullista. Esimerkkinä
AQUA POLAR 2,6 kW ilmanjäähdyttimen vuotuiset käyttökustannukset ovat noin 100 € sisältäen veden ja sähkön.
Monipuolinen puhallin/sisäyksikkövalikoima
Järjestelmään on saatavilla perinteisen seinämallisen (High
Wall) sisäyksikön lisäksi useita eri vaihtoehtoja.
Sisäyksikkövaihtoehdot:
• seinämalli
• kattomalli 4-suuntaan puhaltava
• kattomalli 1-suuntaan puhaltava
• lattiamalli
• kanavoitava

Suoritamme kaikki asennukset omalla henkilökunnallamme.
Kaikilla asentajillamme on tarvittavat TUKES kylmäaineluvat. Asennus suoritetaan EU-sertifioidulla asennustavalla.
Kun valitset Innoairin viilennys- ja lämmitysjärjestelmäsi toimittajaksi, saat hyväksi testatun laadukkaan merkkituotteen, joka on suunniteltu toimimaan Pohjolan kylmissä olosuhteissa, selkeät suomenkieliset käyttöohjeet sekä opastuksen laitteen oikeaan käyttöön suomeksi, ammattitaitoisen asennuksen, toimivan huoltopalveluturvan, nopeat
varaosatoimitukset tarvittaessa sekä turvallisen ja toimivan
takuupalvelun vuosiksi eteenpäin.

Koti viileäksi kesähelteillä siirrettävällä
ilmastointilaitteella
Siirrettävien ilmastointi
laitteiden asentaminenei vaadi lupaa.
Laitteissa on poisto
ilmaputki, jonka avulla
laite siirtää lämpöä ulos.
Siirrettävällä ilmastointi
laitteella teet kodistasi
vilpoisen myös kuumilla
kesähelteillä.

Miksi juuri InnoAir?

Palvelu
Saat aina henkilökohtaista
palvelua verkossa
tai puhelimitse.

Kaikkiin kohteisiin
Isot ja pienet kiinteistöt,
sekä kohteet jotka vaativat erikoisratkaisuja.

Edulliset hinnat
Kilpailukykyiset hinnat
kaikista tuotteista ja
palveluista.

Reilu takuu
Myönnämme kaikille
asentamillemme tuotteille
2-5 vuoden takuun.

Helppo asioida
Voit hoitaa kaikki ostokset
verkossa kun sinulle
parhaiten sopii

Nopeat toimitukset
Kaikki ostokset ja
asennukset toimitetaan
nopeasti ja varmasti.

Paras huolto
Ammattitaitoinen 
huolto-osastomme
auttaa kun hätä iskee.

Avaimet käteen
Kerro mitä haluat.
Halutessasi teemme
kaiken puolestasi.



espoo » vantaa » tampere
innoair.fi » toimisto@innoair.fi

» 010 836 06 00

LEIKKAA TALTEEN

SÄÄSTÖÄ TÄLLÄ KUPONGILLA!
Kaikkiin asentamiimme tuotteisiin
ensihuolto puoleen hintaan!
Ei voi yhdistää muihin tarjouksiin.

