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Air Termico tuloilmaikkunaventtiili on ilman jyrsintää ikkunaan asennettava raitisilmaventtiili, 
joka ratkaisee riittävän korvausilman saannin vedottomasti, ekologisesti ja energiaa säästäen. 
Tuloilmaikkuna toimii täysin automaattisesti vuodenaikojen mukaan. Tehokkaan tuloilman 
esilämmityksen ansiosta voidaan säästää huomattavia summia lämmityskustannuksissa. Soveltuu 
painovoimaiseen ja koneelliseen poistoilmanvaihtoon. 
Air Termico tuloilmaikkunaventtiili on kotimainen laatutuote ja pitkän tuotekehittelyn tulos. Se 
on testattu VTT:llä, Insinööritoimisto Zennerillä sekä omassa testauslaboratoriossa usean vuoden 
ajan.
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Edullisin ja toimivin ratkaisu lämmöntalteeno�oon
Air Termico - tuloilmaikkunaven�ilit yhdiste�ynä poistoilman lämmöntalteeno�oon ovat toimivin ja vähiten 
asumista hai�aava ratkaisu lämmöntalteeno�oon sekä ilmanvaihdon parantamiseen kerros- ja rivitaloissa. 

Projek�t voidaan toteu�aa eri aikoina, ensin tuloilmaikkunaven�ilit ja myöhemmin poistoilman lämmön-
talteeno�o. On huomioitava, että poistoilman lämmöntalteeno�o vaatii rii�ävän korvausilman saannin.

Air Termicon ylivoimainen lämmöntalteeno�okyky
Kuopiolaisen Niiralan Kulma Oy:n käytännön vertailussa Air Termico tuloilmaikkunat päihi�vät kalliit 
LTO-koneet 31% paremmalla lämmöntalteenotolla. Investoin�na tuloilmaikkunat ovat LTO-lai�eisiin verrat-
tuna huoma�avas� edullisempi, projek�na helpompi toteu�aa ja niissä on eri�äin nopea takaisinmaksuaika. 

Tuloilmaikkunoissa on eroja - Ole tarkkana, e�ä ratkaisu toimii oikeas�
Vaihdamme jatkuvas� uusiin ikkunoihin asenne�uja toimima�omiksi osoi�autuneita ven�iliratkaisuja uusiin 
Air Termico tuloilmaikkunaven�ileihin. Joissain tapauksissa ongelmat ovat edenneet jo todella harmilliseen 
pisteeseen.
Ikkuna-/ilmanvaihtoremon� on järkevää tehdä kerralla oikein, mu�a virhehankintojenkin jälkeen on edulli-
sempaa korjata ongelmat mahdollisimman pian, kuin lakaista ne maton alle. Pidemmän päälle se on aina 
edullisempaa sekä terveydelle e�ä kukkarolle. 

Ekologista lämmöntalteeno�oa, terveellisempää sisäilmaa
• Air Termico säästää huoma�avas� energiakuluissa verra�una perinteisiin ratkaisuihin
• Laskelmien mukaan ven�ili maksaa itsensä takaisin noin 1-2 vuodessa
• Parantaa huoneiston energialuokitusta: Tutki�u vuotuinen hyötysuhde 50 % ( VTT)
• Parantaa merki�äväs� ikkunan energiatehokkuu�a (RTE3901/05, VTT:n �edote 2329)
• Luo vedo�oman asuinympäristön ilman lämmetessä merki�äväs� ikkunan väli�lassa
• Parantaa huoneilman laatua tehokkaan suodatuksen ja esilämmityksen ansiosta
• Ilma lämpenee hukkalämmön takaisinotolla jopa 20 °C, auringossa jopa 1 Kw as�
• Estää ilman takaisinvirtauksen tehokkaan takaiskun ansiosta
• Energiansäästöä voi hyödyntää kompensoin�laskelman avulla myös uudiskohteissa
• Soveltuu käyte�äväksi sekä uusiin e�ä vanhoihin ikkunoihin
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Kesällä ilmavirrat ohjautuvat suodat-
�men läpi ilman esilämmitystä.

Talvella ilma lämpenee 
tehokkaas� ikkunan välissä.



Air Termico -tuloilmaikkuna
- Maailman helpoin tuloilmaikkuna huippuluokan lämmöntalteenotolla!
Air Termico on tuloilmaikkunaven�ili, joka voidaan asentaa ikkunaan täysin ilman jyrsintätyöstöjä. Kesä- ja talvi-
asento säätyy automaa�ses� ulkoilman lämpö�lan mukaan, joten energiahukkaa ei synny. Kesällä ilmavirrat 
ohjautuvat huoneistoon ilman esilämmitystä ja talvella ilma lämpenee termisen kierron ansiosta ikkunoiden 
väli�lassa tehokkaas�. Tuloilmaikkunan suoda�nala on moninkertainen muihin ratkaisuihin verra�una. 

Air Termico tuloilmaikkuna koostuu PRV-ven�iliosasta sekä ikkunan väli�laan sijoite�avasta PRS tai PRSX 
-suoda�npalkista.
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Air Termico PRV ilmamäärät
( Suodatinpalkki PRSX 800 tai PRS 800 )

2 Pa 3,25 l/s

4 Pa 4,60 l/s

5 Pa 5,14 l/s

8 Pa 6,51 l/s

10 Pa 7,27 l/s

15 Pa 8,91 l/s

20 Pa 10,29 l/s

PRV800
k=2,3

PRV600
k=1,8

2,55 l/s

3,60 l/s

4,02 l/s

5,10 l/s

5,70 l/s

7,00 l/s

8,10 l/s

Alipaine

Tekniset �edot

Puiterakoven�ili Air Termico PRV800/600/400 
Mitat (LxSxK): 800/600/400x13x11mm

Suoda�npalkit Air Termico PRS ja PRSX
PRS mitat(LxSxK): 800/600/400x15x35mm 
PRSX mitat(LxSxK): 800/600/400x25x25mm

Suoda�met: HAF kennoallergiasuoda�met, 
sähköstaa�set

Värivaihtoehdot: vakioväri valkoinen, �lauksesta 
saatavilla kaikki RAL -värikartan värit 

Valmistusmateriaali: sinki�y teräs/alumiini, 
pinnoite�u jauhemaalilla

Nopea ja siisti asennus
Ei muutoksia ikkunarakenteeseen tai reikien jyrsimistä

Huippuluokan lämmöntalteenotto
Tuloilma lämpenee ekologisesti, säästää lämmityskustannuksissa

Pidentää ikkunan käyttöikää
Suodate�u ilmavirta pitää ikkunan väli�lan kuivana ja puhtaana

Yksinkertainen ja turvallinen käyttö
Automaa�nen ilmanohjaus ulkolämpö�lan mukaan

Terveellisempi sisäilma
Tehokas tuloilman suodatus, suurimmat vedo�omat ilmamäärät

Air Termico käy kaikkeen saneeraukseen ja on helppo asentaa 
sellaisenaan ikkunaan tai parvekeoveen. Olemassa olevan ratkai-
sun päivi�ämisessä vanha ven�ili poistetaan ja reikä tukitaan 
siis�s�.

Käy�ökohteet
- Uudet ja vanhat ikkunat
- Parvekeovet
- Saneeraus ja ikkunaremon�t
- Uudiskohteet

Muista, e�ä 
ilmanvaihdolla 
parannetaan 
ratkaisevas� 

Radon-ongelmia!

”Radon-kohteita 
on tullut lisääntyvä 
määrä työn alle.”

Sopii painovoimaiseen ilmanvaihtoon ja koneelliseen poistoon. Toimii myös pienillä alipaineilla.



Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
+358 10 4215 700
www.dir-air.fi

Uudiste�u Air Termico PRS suoda�npalkki 
Olemme kehi�äneet Air Termico PRS suoda�npalkin en�stä paremmaksi. 
Magnee�en paremman kohdistuksen sekä ainutlaatuisen rakenteen ansiosta 
suoda�npalkki istuu napakammin yläkarmia vasten ja suoda�n puristuu 
automaa�ses� puite�a vasten. Uusi muotoilu takaa paremman äänenvaimennuksen.
Nerokkaan ilmanohjauksen ansiosta ilmavirrat puhaltuvat voimakkaammin ikkunan 
pintaa vasten, joten ilma lämpenee en�stä tehokkaammin. Ikkunan pui�eiden välissä 
oltava �laa suoda�npalkille vain 15mm.

Ominaisuudet:
• Tehokkaampi ilmavirran ohjaus ikkunapintaa vasten

Ilma lämpiää tehokkaammin
• 33% suurempi suodatuspinta-ala, 800mm suoda�npalkissa 120cm²
• Tehokkaat High Air Flow -kennosuoda�met, joissa eri�äin pieni virtausvastus

(Korkea suodatusteho, esimerkiksi siitepölyn osalta 95-99%)
• Uudiste�u muotoilu ja napakka rakenne

Sulautuu ikkunapui�eeseen eikä näy juurikaan ulospäin
Tehokkaampi äänenvaimennus

• Pysyy varmas� paikallaan magnee�en kohdistuksen ansiosta
• Suoda�men vaihto onnistuu helpos� ilman työkaluja

Tekniset �edot
Mitat:  Leveys 800/600/400mm x Syvyys 15mm x Korkeus 35mm 
Ikkunan pui�eiden välissä oltava �laa: 15mm
Suodatuspinta-ala: jopa 120cm2 (suurenne�avissa 240cm2 as�) 
Suoda�n: HAF kennoallergiasuoda�n

Yhteensopiva Air Termico PRV sekä Air-In Kameleon� -tuloilmaikkunaven�ilien kanssa

Myyn� ja �edustelut: asiakaspalvelu@dir-air.fi
010 4215 700

Katso videowww.dir-air.fi
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