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Lto-laitteen mukana toimitetaan elektroninen ohjauskeskus joka voidaan 
asentaa huonetiloihin, joko seinään upotettuna tai pinta-asennuksena. Oh-
jaimella voidaan hallita laitteen keskeisiä toimintoja kuten ilmanvaihdon te-
honsäätöä, tehostusta ja ylipaineen ohjausta (ns. takkakytkin). Lisävarus-
teena hiilidioksidi- ja kosteusanturi.

Kun ominaisuudet 
ratkaisevat

AirWise Oy on merkittävä ilmanvaihtolaitteiden valmis-
taja sekä Suomen johtava pientalojen ilmanvaihtojär-
jestelmien toimittaja. AirWise Oy on suunnannäyttäjä 
SunAIR-tuoteperheellä.
 
Hyvä ilmastointi on yksi eniten asumisviihtyvyyteen vai-
kuttavista tekijöistä. Kuitenkaan ilmastoinnin suunnit-
teluun ja toteutukseen ei rakentamisessa ole riittävästi 
kiinnitetty huomioita. Tutkimusten mukaan epäpuhdas 
sisäilma ja riittämätön ilmanvaihto ovat suurimpia al-
tistajia keuhko- ja hengityssairauksille, samoin ne ovat 
yksi suurimpia syitä talojen home- ja lahovaurioiden 
esiintymiseen.
 
Oikein toteutettu ilmanvaihto pitää sisäilman puhtaana, 
takaa riittävän raittiin ilman, säästää energiaa ja pitää 
kosteuden ja hiilidioksidipitoisuuden tasapainossa.
 
SunAIR-ilmanvaihtojärjestelmä on korkeasta laadusta 
tunnettu ja laajalti tunnustettu käsite.
 
Jokainen SunAIR-tuote on huolella valmistettu, vii-
meistelty ja tehtaalla koekäytetty. SunAIR-tuotteen 
hankkiessasi voit olla varma, että se toimii toivotulla 
tavalla.

Käyttöliittymä



Ilmanvaihtokone toimii erittäin vaativissa olosuhteis-
sa. Koska Suomessa lämpötilaerot eri vuodenaikoina 
ovat jopa yli 60 astetta, ei ole yhdentekevää kuinka 
laite toimii eri tilanteissa. Lto-koneen automatiikka 
kerää tietoa ympäröivistä olosuhteista ja pyrkii säätä-
mään toimintaansa; puhaltimia, lto-kennoa ja lämmit-
timiä tilanteen ja tarpeen mukaan.
 

Täysin elektronisen koneen erityispiirteitä:
 
1. huomattavasti tarkempi, portaaton lämpötilan säätö 
2. portaattomasti säätyvä etuvastus, joka pitää lto:n 
 käytössä myös kovemmilla pakkasilla
3. huomattavasti tarkempi lto:n ohjaus
4. lisääntyneet turvatoimet:
 koneen puhallinnopeuksien rajoitus alle -15°C 
 pakkasella, joka vähentää lämmityksen mitoitus-
 tarvetta ja lämmitin elementtien käyttöä

SunAIR 431 EC ja 481 EC lto-laitteissa on lisäksi ken-
non jäätymisen estoautomaatio, joka perustuu läm-
pötilamittausten lisäksi myös poistoilman kosteuden 
mittauksen perusteella tapahtuvaan jäätymisenesto-
analyysiin. Mikäli poistoilmassa ei ole liiallista kosteut-
ta, voidaan lto-kenno pitää käytössä pidempään. 

Tarkka säätö – lähtökohta 
energiatehokkuuden 
saavuttamiseksi

Tuloilma

Jäteilma

Poistoilma

Ulkoilma



Sähkön hinnan noustessa voimakkaasti on lto-lait-
teen puhallinsähkön kulutus muodostunut tärkeäksi 
– puhaltimien pyöriessä jatkuvasti. Nykyaikaisilla EC-
puhaltimilla voidaan puhaltimien käyttämää energiaa 
vähentää n. 30 - 60% riippuen käytettävästä puhal-
linnopeudesta. Esimerkiksi Euroopassa voidaan pu-
hallinsähkön kulutuksella säästää enemmän energiaa 
kuin lämmöntalteenottokennolla.
 
SunAIR Premium -sarjan laitteissa on myös puhalti-
mien välisen eron säätö tulo/poisto, joka mahdollistaa 
koneen säädön kohteessa ilman sähkön kulutusta li-
säävien säätöpeltien käyttöä.

Pieni 
puhallinsähkön kulutus

Vastavirtakennolla päästään noin 85% lämpötilahyö-
tysuhteeseen vaarantamatta ilman puhtautta ja raik-
kautta. Tätä korkeammat hyötysuhteet perustuvat 
usein ”vuotoilman” vaikutukseen.
 
SunAIR on tehnyt tutkimusta kennon optimoimiseksi 
Suomen vaativiin olosuhteisiin ja päätynyt ratkaisuun, 
jossa lto-kenno on vaakatasossa ja tällöin saavute-
taan paras ilmatasapaino tulo/poisto-ilman välillä. 
Lisäksi talvitoimivuustestauksessa päädyttiin kallista-
maan kenno 5 asteen kulmaan, jotta saavutettaisiin 
optimaalinen kennon jäätymisen esto.
 
Pohjoisissa olosuhteissa on tärkeää, että lto-laite on 
rakennettu kokonaisuutena toimimaan myös matalis-
sa ulkoilman lämpötiloissa. Kun tavoitellaan erittäin 
korkeaa hyötysuhdetta ja moitteetonta talvitoimivuutta 
SunAIR Premium laitteet ovat järkevin valinta.
 
Lämmöntalteenotolla saavutetaan korkea hyötysuhde 
perinteisiin ilmanvaihtotapoihin verrattuna. Lämmön-
talteenotolla huoneen poistoilmasta otetaan talteen 
lämpöenergiaa, jolla esilämmitetään raikas ulkoilma. 

Poistoilma ja tuloilma kulkevat eri reittejä lämmöntal-
teenottokennon läpi, näin estetään puhtaan tuloilman 
ja likaisen poistoilman sekoittuminen keskenään. Lto-
kenno on valmistettu hyvin lämpöenergiaa johtavista 
alumiinilevyistä, joiden läpi lämpöenergia siirtyy.
 
Pohjoisissa olosuhteissa lto-laite on järkevää varus-
taa etulämmityselementillä, jolla pyritään estämään 
lto-kennon jäätyminen – parantaa toimivuutta ja vuo-
sihyötysuhdetta.

Energiatehokas 
ns. vastavirta-lämmöntalteenottokenno 

lämpötilahyötysuhde jopa 85%



SunAIR 431 EC ja 481 EC

Malli Maksimi
ilmamäärä
(l/s 50 Pa)

*esiläm-
mitys: 

Jälki-
lämmitys

Ilman-
vaihdon
ohjaus

Suodatin
tulo/poisto

Malli

Sähkö-
liitäntä

**Koteus-
anturi 
% RH

lto-
ohitus

Takka-
kytkin

Asuinneliöt

Suositus

SunAIR 
431EC

110 0-1000 W sähkö 
0-600W

elektroninen
etäissäädin

5 port.

F7 / G3 pistoke vakio vakio on < 200

SunAIR 
481EC

140 0-1000 W sähkö 
0-600W

elektroninen
etäissäädin

5 port

F7 / G3 pistoke vakio vakio on < 245

Lisävarusteena ulkoiset %RH ja CO2 anturit
* Toimii vain jäätymisen estossa ja takkakytkimen toiminnanturvaajana
* * Koneessa on sisäänasennettu kosteusanturi joka tehostaa ilmanvaihtoa kosteuden noustessa 

Nykyaikaisessa passiivienergiatalossa joka on tarkoi-
tettu myös Suomen ankariin olosuhteisiin tulee kiinnit-
tää erityistä huomiota lto-laitteen talvitoimivuuteen.

Sunair 431 EC ja 481 EC:n erityispiirteet:

1. Korkea vuosihyötysuhde

2. Jäätymisenesto siten, ettei laitteen tuloilmaa sam-
muteta kovillakaan pakkasilla (usein passiivitalon 
lämmitys perustuu jatkuvaan tuloilmavirtaan)

3. Etulämmitys osana jäätymisen estoa
-  ei hallitsematonta alipainetta jäätymisenestossa
- etulämmityksen älykäs tilanteen ja tarpeenmukai-
nen ohjaus varmistaa talvitoimivuuden

4. Etulämmitys turvaa takkakytkintoiminnon
- Lto-kenno ei jäädy massailmavirtojen muutoksen 
johdosta (laite hetkellisesti ylipaineinen –takan sytyt-
tämisen ajaksi). Ilman etulämmitystä takkakytkin ei 
toimi halutulla tavalla

SunAIR 431 EC  ja 481 EC passiivienergia 
-talotekniikkaa

Snap on/off kattokiinnitys

SunAIR 431 EC ja 481 EC ovat helppoja asentaa 
koneen rakenteeseen integroidun kattokiinnityslevyn 
ansiosta. Kone voidaan myös jälkikäteen irroittaa esi-
merkiksi kanaviston puhdistusta varten siten, että ko-
neen kattolevy jää kiinni kanavistoon.

Markkinoiden edistyksellisintä 
huollettavuutta



SunAIR-ilmanvaihtolaitteen toimintaperiaate

SunAIR 431 EC ja 481 EC

Ilmanvaihtolaitteen talvitoimivuus
Lämmön talteenottokennon  jäätyminen on perinteisesti ollut suuri ongelma ilmanvaihtolaitteessa. Jäätyminen 
johtuu suurista lämpötilaeroista alumiinisessa kennossa. Hyötysuhteen noustessa myös toimivuudelta vaaditaan 
enemmän. Lämpimän ja kostean poistoilman ja tulevan kylmän ulkoilman kohdatessa kennossa tapahtuu veden 
kondensoitumista, jolloin vesi voi jäätyä. SunAIR-laitteissa lämmöntalteenottokenno ei pääse jäätymään.

Helpoin tapa estää jäätyminen on pysäyttää tuloilman-

puhallin. Ongelmana on kuitenkin hallitsematon tuloilma 

muun muassa ikkunoiden ja ovien raoista sekä savupiipun 

hormista. Koska tuloilma ei ole hallittua eikä suodatettua, 

voi esimerkiksi radonalueilla olla suuria terveysriskejä. 

Huonetiloissa voi kokea myös vetoa.

SunAIRin ratkaisussa IV-kone säätää etuvastusta portaat-

tomasti, niin ettei lämmöntalteenottokenno pääse jääty-

mään. Puhaltimia ei tarvitse pysäyttää ja näin huonetilois-

sa on hallittu, suodatettu ja esilämmitetty tuloilma kaikkina 

vuodenaikoina.

Perinteinen SunAIR 431 EC ja 481 EC



SunAIR 431 EC

Kanavalähdöt

Ilmamäärät SunAIR 431 EC 

Mitat

Korkeus:  575mm + lähtökaulukset
Leveys:     585 mm
Syvyys:     620 mm  (ovi mukana)
Jännite:   230 V, 50 Hz
Puhaltimet (2 kpl): 119 W  EC-puhaltimet
Jälkilämmitys:  0-600 W sähköllä
Etulämmitin:  0-1000W sähköllä
Kondenssivesiyhde: CU Ø 12 mm (ulkomitta)
Maksimi ilmamäärä: -110 l/s  / + 110 l/s (50Pa)
Lämpötilahyötysuhde: ~83 % (qV = 50 dm3/s)
Sähköliitäntä:  Pistotulppa (230V / 10A)

Konetta saatavana myös peilikuvana

SunAIR 481 EC

Kanavalähdöt

Ilmamäärät SunAIR 481 EC 

Mitat

Korkeus:  575mm + lähtökaulukset
Leveys:     585 mm
Syvyys:     620 mm  (ovi mukana)
Jännite:   230 V, 50 Hz
Puhaltimet (2 kpl): 170 W  EC-puhaltimet
Jälkilämmitys:  0-600 W sähköllä
Etulämmitin:  0-1000W sähköllä
Kondenssivesiyhde: CU Ø 12 mm (ulkomitta)
Maksimi ilmamäärä: -140 l/s  / + 110 l/s (50Pa)
Lämpötilahyötysuhde: ~83 % (qV = 50 dm3/s)
Sähköliitäntä:  Pistotulppa (230V / 10A)

Konetta saatavana myös peilikuvana



HYVÄ SISÄILMA ON ELÄMISEN LAATUA!
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