
LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)

Huippuimurin ympärille rakennettavaa neulalämmönsiirrin-
tä kutsutaan nimellä LTO-huippuimuri, lyhyemmin LTOH.



LTO-huippuimuri (LTOH)

LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamal-
la huippuimurin ympärille neulalämmön-
siirrin Retermian tehtaalla. Tyypillinen käyt-
tökohde on uudis- ja saneerausrakennusten 
poistopuoli. 

TOIMINNANKUVAUS

Lämmin poistoilma (1) ohjataan kanavaa (2) 
pitkin LTO- laitteelle. Ilman kulkiessa läm-
mönsiirtopintana toimivan neulapinnan (3) läpi 
ilmassa oleva lämpöenergia siirtyy neulaputken 
sisällä virtaavaan LTO- nesteeseen. Lämpöener-
gia siirretään tulopuolen lämmönsiirtimeen liu-
osputkiston avulla. 

4) Tulolämmönsiirtimen paluu LTO –neste
5) LTO -laitteessa lämmennyt LTO –neste
6) Jäähtynyt poistoilma

SÄHKÖKYTKENNÄT 

Sähkötyöt eivät sisälly Retermia- toimitukseen. 
Turvakytkimen (1) asennus ja hankintakus-
tannukset sekä tarvittava kaapelointi (2) tulee 
sisällyttää sähköurakkaan. Sähkökaapelointia 
asennettaessa on otettava huomioon, että imuri 
pääsee kallistumaan kanavan nuohousta varten. 
Retermia neulalämmönsiirrin on varustettu tar-
vittavilla sähköläpivienneillä (3). 



LTO-huippuimuri (LTOH)

ALUSTAVA LAITEVALINTA

LTO-huippuimurin mitat määräytyvät huippu-
imurin mittojen perusteella. Huippuimurityyp-
pi valitaan kanaviston painehäviön perusteella, 
neulalämmönsiirtimen painehäviö (max 50 Pa) 
ei käytännössä vaikuta imurin valintaan. Alus-
tava laitevalinta voidaan myös suorittaa oheisen 
taulukon avulla:

LTOH RETERMIA AC-PUHALTIMELLA

Ilmamäärä
l/s

Pituus
mm

Leveys
mm

Piippu
mm x mm

Imuri

Tyyppi Käyttöjännite
VAC

Ottoteho
W

Virta
A

350 - 650 1400 1250 900 HIFEK-06-4T 400 550 1,42
650 - 1000 1620 1550 1000 HIFEK-09-4T 400 750 1,80
1000 - 1600 1970 1850 1200 HIFEK-12-4T 400 1500 3,52
1600 - 2000 2300 2300 1400 STEF-6-006 400 1100 3,3
2000 - 4000 2300 2300 1400 STEF-7-006 400 4000 9,2

LTO-huippuimuri voidaan varustaa myös Re-
termian toimittamalla EC-puhaltimella. Lisätie-
toja puhaltimista saatte meiltä.

TUKIPIIPPU

Periaatekuva LTO-huippuimurin tukipiipun rakenteesta

Kattopelti/-huopa

Pohjavaneri

Kanava

Eriste

Puu-/teräsrunko

Eriste



LTO-huippuimuri (LTOH)

URAKKA / TOIMITUSRAJAT

Kuva 1. LTO-hupuimuri ilman tuulensuojale-
vyjä 

Kuva 2. LTO-huippuimureihin asennetut tuu-
lensuojalevyt.

TUULENSUOJALEVYJEN ASENNUS

Tuulensuojalevyt eivät sisälly LTO-patteritoi-
mitukseen. Tuulensuojalevyt asennetaan lait-
teen sivujen alareunoihin. 

Tuulensuojalevy kiinnitetään yläreunastaan 
LTO-laitteen mukana toimitettavaan kiinnitys-
osaan. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla mahdollista 

irrottamista ajatellen. Suojalevy tuetaan alareu-
nastaan, jotta sade-, kondenssi- ja pesuvesi pää-
sevät valumaan alitse. Tätä varten jätetään 50 
mm:n rako suojalevyn alareunan ja katon vä-
liin. Liuoslaippojen kohdalle tehdään avattavat 
huoltoluukut.



LTO-huippuimuri (LTOH)

Jos laitteen ilmanotto sijaitsee lähellä jäteilman 
ulospuhallusta, voidaan poistopuolen neulaläm-
mönsiirtimiin asentaa ulospuhallussuuttimet. 
Suuttimet antavat jäteilmasuihkulle suuren läh-
tönopeuden ja pitkän heittopituuden.

Unioninkatu 20-22, Helsinki; Retermia LTO-huippui-
muri neljällä STEF-puhaltimella.

Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen 
painehäviön ansiosta saneerauskohteiden van-
hat huippuimurit voidaan muuttaa LTO-huip-
puimureiksi ilmavirtojen kuristumatta.

Usean imurin katokset mitoitetaan aina tapaus-
kohtaisesti.

Ulospuhallussuuttimilla varustettu lämmöntalteenot-
tohuippuimuri.

Storagatan 8, Maarianhamina; Retermia LTO-huip-
puimuri varustettuna kahdella EC-puhaltimella sekä 
puhallinkohtaisilla paine-ero lähettimillä. Periaatekuva kahden imurin katoksen tukipiipusta

USEAN IMURIN YHTEISET       
KATOKSET

LTOH-JET



LTO-huippuimuri (LTOH)

Storagatan 8, Maarianhamina 2012; Retermia LTO-
huippuimuri varustettuna kahdella EC-puhaltimella 
sekä puhallinkohtaisilla paine-ero lähettimillä.

ABC Hirvaskangas 2007; LTO-huippuimurit varus-
tettuna JET-ulospuhallussuuttimalla.

Kouvolan ammattikoulu 2007; Retermia LTO huip-
puimurit toimitettu kohteeseen vuosina 1985 ja 2000.

As Oy Pilttipiha, Lahti 2011; Asuinkerrostalon pois-
toilman lämmöntalteenotto toteutettiin Retermia 
LTO-huippuimurilla.

ABC Hirvaskangas 2007; Laitteet maisemoitiin ver-
hoamalla ne julkisivun värisellä puusäleiköllä.

Kouvolan ammattikoulu 2007





Retermian tavoitteena on asiakkaan ilmastoin-
tiin ja lämmöntalteenottoon liittyvien ongel-
mien ja kysymysten ratkaiseminen. tarjoamalla 
sekä asiantuntevaa palvelua että korkealuokkai-
sen tuotteen. 

Retermia Oy huolehtii asiakkaidensa energian-
säästöstä, hyvästä sisäilmasta ja ilmanvaihtojär-
jestelmän käyttövarmuudesta. Retermia Oy on 
toiminut kotipaikkakunnallaan Heinolassa vuo-
desta 1982 lähtien. Yhtiö on kehittänyt ja paten-
toinut ainutlaatuisen neulalämmönsiirtimen ja 
siihen liittyvän valmistusmenetelmän. 

Tuotannon laatua kontrolloidaan ISO 9001-stan-
dardin mukaisen laatujärjestelmän avulla. Ym-
päristövaikutusten hallintaan käytetään ISO 
14001:n mukaista järjestelmää. Elinkaariarvi-
ointia (LCA) hyödynnetään tuotesuunnittelus-
sa. Myös yrityksen talous on vakaalla pohjalla: 
Retermia Oy kuuluu Dun & Bradstreet Oy:n ja 
Asiakastieto Oy:n korkeimpaan AAA-luotto-
kelpoisuusluokkaan.

Olemme Sisäilmayhdistyksen kannattajajäsen.
www.sisailmayhdistys. fi

Paininpuuntie 17
18100 HEINOLA

Tel. +358-3-871 690
Fax. +358-3-8716950
www.retermia.com


