
SunAIR 481-EC TUOTESELOSTE

Tavarantoimittajan nimi AIR  WISE OY a

Tavarantoimittajan mallitunniste SunAIR 481-EC-R 48100 b

SunAIR 481-EC-L 48105

Ominaisenergiankulutus (SEC) -38,15 kWh/(m².a) SEC c

Energialuokka A EM

Luokittelu kaksi-ilmavirtainen d

Ohjauksen tyyppi (moottori  ohjaus) portaaton säätö taajuusmuuttaja e

Lämmöntalteenottojärjestelmäm tyyppi rekuperatiivinen f

Lämmön talteenoton lämpötilahyötysuhde 0,87 % ηt g

Maksimi ilmavirta 100 Pa 421 m3/h h

Sähkön ottoteho maksimi ilmavirralla 332 W i

Äänitehotaso 45 dB LWA j

Vertailuilmavirta (ilmamäärä käyttö) 0,082 m3/s k

Vertailupaine-ero 50 Pa l

Ominaissähköteho (SPI) 0,0005826 W/(m3/h) SPI m

Säätökerroin ja säätöluokittelu CTRL n

Sisäinen ja ulkoinen enimmäisvuoto 6,00   ***   1,22 % o

Suodattimien vaihto-ohje LTO-kennossa sekä käyttöohjeissa q

Suodattimien vaihtoväli, hienopölysuodatin 6 kk F7

Suodattimien vaihtoväli, karkeapölysuodatin 6 kk G3

Esiasennus-, purku- ja irroitusohjeet www.airwise.fi\media\ohjeet s

Vuotuinen sähkönkulutus (AEC) 3,53 kWh/a v

Vuotuinen lämmityssäästö (AHS) w

- keskimääräinen 46,31 kWh

- lämmin 20,94 kWh

- kylmä 90,60 kWh

w) vuotuinen lämmityssäästö (AHS) (kilowattitunteina primäärienergiaa) kussakin ilmastotyypissä (keskimääräinen, lämmin, kylmä).

s) esiasennus-, purku- ja irrotusohjeiden internetosoite; 

v) vuotuinen sähkönkulutus (AEC) ilmaistuna kilowattitunteina sähköä vuodessa (kWh/a): 
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l) vertailupaine-ero ilmaistuna pascaleina (Pa);

m) ominaissähköteho (SPI) ilmaistuna W/(m3/h); 

n) säätökerroin ja säätöluokittelu EU:n asetuksen N:o 1254/2014 liitteen VIII taulukon ao. määritelmien ja luokittelun mukaisesti; 

o) ilmoitettu sisäinen ja ulkoinen enimmäisvuoto (%) kaksi-ilmavirtaisia ilmanvaihtokoneita varten tai kulkeutuminen (ainoastaan regeneratiivisia 

lämmönsiirtimiä varten).

q) suodattimen vaihtotarpeesta kertovan visuaalisen ilmoituksen sijaintipaikka sellaisissa asuinrakennuksiin tarkoitetuissa ilmanvaihtokoneissa, jotka on 

tarkoitettu käytettäviksi suodattimen kanssa, tällaisen ilmoituksen kuvaus sekä teksti, jossa korostetaan, että on tärkeää vaihtaa suodatin säännöllisesti 

ilmanvaihtokoneen toiminnallisen tehokkuuden ja energiatehokkuuden varmistamiseksi; 

g) lämmöntalteenoton lämpötilahyötysuhde (prosentteina tai ”ei sovelleta”, jos tuotteessa ei ole lämmöntalteenottojärjestelmää);

h) maksimi-ilmavirta ilmaistuna m3/h; 

i) puhallinkäytön, mukaan lukien mahdolliset moottorin säätölaitteet, sähkön ottoteho maksimi-ilmavirralla (W);

j) äänitehotaso (Lwa), pyöristettynä lähimpään kokonaislukuun; 

k) vertailuilmavirta ilmaistuna m3/s:

b) tavarantoimittajan mallitunniste eli koodi, joka on yleensä aakkosnumeerinen ja jota käytetään erottamaan tietty asuinrakennuksiin tarkoitetun 

ilmanvaihtokoneen malli muista malleista, joilla on sama tavaramerkki tai tavarantoimittajan nimi;

c) ominaisenergiankulutus (SEC) ilmaistuna kWh/(m2.a) kullekin asianomaiselle ilmastovyöhykkeelle sekä SEC-luokka; 

d) EU:n asetuksen N:o 1254/2014 2. artiklan mukaisesti ilmoitettu luokittelu (yksi-ilmavirtainen tai kaksi-ilmavirtainen); 

e) asennetun tai asennettavaksi tarkoitetun ohjauksen tyyppi (moninopeusohjaus tai portaaton säätö (taajuusmuuttaja

f) lämmöntalteenottojärjestelmän tyyppi (rekuperatiivinen, regeneratiivinen, ei ole); 

paikallinen, tarpeen mukainen:     0,65 = 

ASUINRAKENNUKSIIN TARKOITETUN ILMANVAIHTOKONEEN TUOTESELOSTEEN SISÄLTÖ ( a - w ):
a)  tavarantoimittajan nimi tai tavaramerkki; 


