Air-In® -Kameleonttiventtiili
Edistyksellisiä ominaisuuksia
Helppo huolto
Uusi patentoitu jalkaosa, jonka ansiosta venttiili on irrotettavissa ilman työkaluja esimerkiksi
suodattimen vaihtoa varten. Vanha suodatin poistetaan, uusi painetaan tilalle ja venttiili vain
painetaan kiinni ikkunassa olevaan jalkaosaan.

Automaattisen sulkulaitteen manuaalinen lisäsäädin (2.)
Automaattisen sulkulaitteen manuaalisella lisäsäätimellä saadaan säädettyä ilmasuihkun suuntausta sekä heittopituutta tai suihkun suuntaa vasemmalle tai oikealle. Säädettäessä tankoa ylös
ilmasuihkun nopeus laskee ja säädettäessä tankoa alas ilmasuihkun nopeus kasvaa sekä heittopituus pitenee. Venttiili sulkeutuu tiiviisti painamalla kevyesti tangon päistä.

Kennosuodatin (7.)
Voidaan varustaa sähköisesti varatulla kennosuodattimella, jonka kestoikä on
moninkertainen perinteisiin suodattimiin nähden. Puhdistus kevyesti
imuroimalla, vaihtoväli n. 1 vuosi. Suodatin on erinomainen
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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 rakennusosan kautta.”
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Kiinnitysjalka
Automaattisen sulkulaitteen
manuaalinen lisäsäädin
Vaimennuslevyn säätövipu
Automaattinen sulkulaite
Air-In® Regulator (lisävaruste)
• Automaattisesti ulkolämpötilan
huomioiva ilmamäärään säätö
Vaimennuslevyn huopapalat
Kennosuodatin
Tiiviste
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Regulator lämpimässä ja kylmässä säässä.

Talvi- ja kesäasento
Air-In® Kameleontti venttiilissä on sekä kesä- että talviasento. Asentoa on helppo muuttaa vaimennuslevyn säätövipua säätämällä. Suodatinkotelo tai terminen suodatinpalkki asennetaan ikkunan
välitilaan.
Talviasento

Kesäasento

Talviasennossa ilma kulkee termisessä
kierrossa ikkunalasien välisessä tilassa ylös
venttiiliin lämmittäen samalla tuloilman.
Talviasennossa Air-In® Kameleontissa oleva
vaimennuslevyn säätövipu työnnetään
pohjaan.

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

Suodattimen asennus
Suodatinkotelo tai terminen suodatinpalkki asennetaan ikkunan välitilaan.

Suodatinkotelo
pystykarmissa

Suodatinpalkki
yläpuitteessa

Mikä tekee Air-In® Kameleonttiventtiileistä ainutlaatuisia?
Suomessa on määräykset poistoilmanvaihdolle (D2 rakentamismääräyskokelma rakennusten
sisäilmasto ja ilmanvaihto 2010) ja vastaavat ilmamäärät on saatava raitisilmaventtiileistä ilma ei
saa tulla vuotona rakenteen läpi. Sosiaali ja terveysministeriön asumisohje määrittelee ilmanvaihdon tarpeen. Käytännössä poistoilmamäärät asettuvat minimissään tasolle 30-36 l/s, josta seuraa,
että yksittäisestä raitisilmaventtiilistä venttiilin läpi on minimissään saatava 6-8 l/s. Yhteen ikkunaan ei saa sijoitettua yli kahta venttiiliä. Suunnittelijan on voitava luottaa valmistajan ilmoittamaan ilmamäärään. Muutoin ilman kierron toiminta, asuntojen kunto ja ihmisten terveys vaarantuvat.
Air-In® Kameleontti-venttiilit ovat markkinoiden ainoat, joissa ilmamäärät voidaan koska tahansa
tarkastaa erilllisen mitta-yhteen avulla. Air-In® venttiileillä on k-kertoimet ilmamäärän tarkastamista varten.
Air-In® venttiileissä takaisku aukeaa jo alle yhden pascalin paineella. Tämä on ominaisuus, joka
osoittaa venttiilin laadun ja käyttökelpoisuuden myös painovoimaisessa ilmanvaihdossa.
Air-In® venttiilin ilmamäärää voidaan tarpeen vaatiessa säätää ja suunnata vasemmalle tai
oikealle, täysin portaattomasti.
Suodattimen vaihto sekä venttiilin osien irroittaminen on vaivatonta etkä tarvitse erillisiä työkaluja.
Air-In® venttiileissä ja suodatinkoteloissa/-palkeissa suodatin on koko alaltaan hyötykäytössä.
Tämän johdosta suodattimet toimivat suunnitellusti eikä nopeus pääse kasvamaan liian suureksi
suodattimen sisällä, jolloin suodatin menettäisi merkityksensä eikä suodata.
Air-In® Kameleontti-venttiileihin on saatavilla erillinen säädin (REGULATOR®), joka säätää
ilmamäärää automaattisesti lämpötilan mukaan. Pakkaspäivinä säädin rajoittaa venttiilin läpi
tulevaa ilmaa. (Tuotteesta on jätetty patenttihakemus)
Air-In® tuloilmaikkunaventtileistä ainutlaatuista tutkimustietoa vuosien ajalta. Air-In® laboratoriossa on mitattu ja rekisteröity ilman lämpenemistä ikkunan välitilassa jo usean vuoden ajan. Näin
on saatu varmuus venttiilin toiminnasta käytännössä. Lisäksi Dir-Air Oy on teettänyt tutkimuksen
VTT:llä koskien tuloilmaikkunan käytännön toimivuutta (RTE3901/05 VTT). Air-In® tuloilmaikkunaventtiili lienee ainoa, josta on dokumentoitu näin kattava määrä tutkimustietoa.
Air-In® Kameleontti-venttiilit sopivat sekä uuteen että vanhaan ikkunaympäristöön. Lähes kaikkiin
kohteisiin löytyy helppo ratkaisu. Erilaiset asennusvaihtoehdot ovat tuloilmaikkuna-, karmiventtiili-,
tilkerakoventtiili, puite tai karmiasennus. Kaiken lisäksi venttiilit soveltuvat oviympäristöön.

EDELLÄ OLEVIA OMINAISUUKSIA TARJOAA VAIN
AIR-IN® KAMELEONTTI-VENTTIILIT!
AIR-IN® VENTTIILIT OVAT SUOMALAISIA
AVAINLIPPUTUOTTEITA!

Olemassa olevan karmiventtiilin
päivitys tuloilmaikkunaksi
Air-In® Kameleonttin avulla vanhat karmiventtiilit voidaan päivittää
lämpöä talteenottaviksi tuloilmaikkunoiksi seuraavasti:
Tapa 1.
Vanha venttiili poistetaan karmissa olevasta reiästä, välitilan kautta jyrsitään T-jyrsintä ja
ulkopuitteeseen asennetaan terminen suodatinpalkki. Vanhaan karmissa olevaan reikään
laitetaan uusi muovinen säätölevy sekä Kameleontti-venttiili ruuvataan paikoilleen
(ks. asennusohjekuvat alla).
Tapa 2.
Sisäpuoliseen puitteeseen tehdään Kameleontti-venttiiliä varten reikä (600 x 10mm tai
400 x 10mm) ja reiän päälle ruuvataan Kameleontti-venttiili. Vastaavasti välitilaan
asennetaan terminen suodatinpalkki.
Tapa 3.
Kuten edellinen, mutta suodatinpalkin sijaan ulkopuitteeseen tehdään alas reikä
(600 x 10mm tai 400 x 10mm) ja reiän päälle ruuvataan ulkosäleikkö, joka on
varustettu suodattimella.

Ensiasennuksena ikkunaan
Air-In® Kameleontin perusmalli käy kaikkeen saneeraukseen ja
on helppo asentaa sellaisenaan ikkunaan tai esimerkiksi
parvekeoveen.
1. Ulkopuitteeseen kiinnitetään kaksi metalliklipsiä (kiinnitysväli 800 tai 600 mm suodatinpalkin pituuden mukaan). Ulkopuitteen tiiviste poistetaan suodatinpalkin pituiselta osalta
(800 tai 600 mm = suodattimen pituus). Varmistetaan, että puitteen ja karmin väliin jää
3...4 mm rako. Jos ulkopuite on puuta, voi olla tarve höylätä sähköhöylällä 2...3 mm alkaen
puitteen ylänurkasta 860 mm:n pituinen osuus (=suodatinpalkin pituus). Näin varmistetaan, että puitteiden välinen rako on riittävä tarvittavalle ilmamäärälle. Alumiinisessa
ulkopuitteessa poistetaan vain tiiviste suodatinpalkin pituiselta osalta ja painetaan
metalliklipsit puitteeseen.
2. Suodatinpalkki kiinnittyy puitteessa oleviin metalliklipseihin voimakkailla magneeteilla.
Varmistetaan, että suodatinpalkin yläpuolinen tiiviste puristuu tiiviisti yläkarmiin.
3. Sisäpuitteeseen jyrsitään venttiiliä varten 400 x 10 mm reikä.
4. Lopuksi ruuvataan Air-In® 400 Kameleontti -venttiili puitteeseen.

Käy katsomassa asennusohjeet ja videot osoitteessa:

www.dir-air.fi

Tehtaankatu 1, 11710 Riihimäki
puh. +358 10 4215 700, fax +358 10 4215 701

www.dir-air.fi

