
Retermia-järjestelmä toimii lämmön talteenoton lisäksi tuloil-
man lumisuodattimena, jolloin lumen ja kosteuden pääseminen
pääsuodattimiin estyy. 

Kuopion yliopiston ja työterveyslaitoksen tekemän puolueet-
toman seurantatutkimuksen mukaan suodattimen kosteus on
retermia-järjestelmällä alle 70 prosentissa, mikä takaa suodatus-
luokan pysymisen vakiona koko suodattimen käyttöiän.

Lumi- ja märkäsuodatinongelma ovat yleisiä
ilmastointijärjestelmissä. Perusta ongelmalle 
syntyy lumen ja kosteuden tunkeutuessa pää-
suodattimiin.

Ilmanvaihdolla on ratkaiseva
ja kriittinen rooli sisäilma-

ongelman synnyssä, sanoo vara-
toimitusjohtaja Markus Castrén
Retermia Oy:stä.

- Jos ilmanvaihto ei toimi
suunnitellulla tavalla, ei voida
saavuttaa viihtyisää sisäilmas-
toa. Tärkeä tekijä sisäilman laa-
dun ylläpidossa on, että suunni-
tellut ilmavirrat saavutetaan
vuosienkin käytön jälkeen.
Tuloilman on oltava puhdasta ja
tämä edellyttää pääsuodattimien
suodatuskyvyn ylläpitämistä
kaikissa olosuhteissa. Juuri
tähän Retermia on toiminnas-
saan keskittynyt, Castrén sanoo.

Heinolassa toimiva
Retermia on ilmastoinnin huip-
puteknologian yritys, jonka

tuotteet ovat kotimaisia ja valmistettu korkealaatuisilla tuotanto-
välineillä. Yrityksen toiminta keskittyy oman tuoteinnovaation,
neulalämmönsiirtimen, ympärille, joka on patenteilla suojattua
teknologista huippuosaamista.

Castrénin mukaan yli 20 vuoden kokemus lämmönsiirrosta ja
ilmastointitekniikasta on yrityksen vahvan tietotaidon perusta.

- Valitsimme tuotannon starttivaiheessa oman polun, jolla
olemme pysyneet koko toimintamme ajan. Halusimme kehittää
tuotteen jota markkinoilla ei ole, tuotteen joka on toimintavarma
ja elinkaarikustannuksiltaan asiakkaalle edullisin vaihtoehto.

- Tämä konseptipolku on pitänyt. Neulalämmönsiirtimellä
varmistamme energiatehokkaan ilmastoinnin ja korkean sisäilman
laadun ympäri vuoden.

Paikan päällä huollettava,
suodattava lämmönsiirrin
Yhtiön tuote neulalämmönsiirrin mahdollistaa hygieenisten ja
energiaa säästävien lämmöntalteenottoratkaisujen toteuttamisen
erilaisissa rakennuksissa. 

- Retermia-järjestelmään lisäarvoa tuo se, että sama laite hoi-
taa kesäisin tuloilman esisuodatuksen ja jäähdytyksen sekä talvi-
sin esisuodatuksen ja lämmön talteenoton, Castrén sanoo.

Suodatustasolle G3 yltävä järjestelmä ei tarvitse erillisiä vaih-
dettavia poistopuolen suodattimia ja tulopuolella saavutetaan
kaksi portainen suodatus neulalämmönsiirtimen toimiessa tuloil-
man esisuodattimena. Järjestelmän sähkönkulutus on sekin muita
järjestelmiä huomattavasti matalampi. Tämä merkitsee tuntuvaa
säästöä normaalin käyttöiän aikana. 

-  Käyttö- ja elinkaaritehokkaana ratkaisuna Retermia-järjes-
telmä on ainutlaatuinen perinteisiin ratkaisuihin verrattuna,
Castrén sanoo.

Tuloilman laatuun
selvä parannus
Ympärivuotinen hyvälaatuinen sisäilma on mahdollista saavuttaa
Retermia-järjestelmällä, jolla pystytään parantamaan tulo- ja
sisäilman laatua.

- Lumi on usein perinteisille ilmastointijärjestelmille ongel-
ma. Lumen tunkeutuminen ilmastointikoneen suodattimille mer-
kitsee suodattimien kostumista ja käyttöhäiriöitä. 

- Suuri kosteus suodatinpinnalla aiheuttaa suodattimen suoda-
tustason laskun ja saattaa johtaa mikrobikasvustoon suodatinpin-
nalla. Tällöin suodatinpinnalla syntyvät homeitiöt kulkeutuvat
tuloilman mukana huonetiloihin.

Suodattimien tukkeutuessa ja perinteisten, vaikeasti huolletta-
vissa olevien, lämmönsiirtimien likaantuessa kasvaa konehuoneti-
lasta ilmastointikoneeseen kulkeutuvan likaisen vuotoilmavirran
määrä. Tämä johtaa siihen, että tuloilma ei enää ole raikasta
ulkoilmaa vaan likaisen kierto- ja konehuoneilman sekä ulkoil-
man sekoitusta. Samalla myös rakennuksen vaipan läpi kulkeutu-
van vuotoilmavirtausten osuus kasvaa.

Castrénin mukaan oravankehä alkaa tällaisessa tapauksessa
olla valmis. Rakennuksen painesuhteiden muuttuessa pahimmil-
laan koko ilmankierron suunta muuttuu. Kun tarkoitus on tuoda
tuloilma puhtaisiin tiloihin ja poistaa se likaisten tilojen kautta
voi tilanne kääntyä päinvastaiseksi. Ilma ei kulje rakennuksessa
niin kuin sen pitäisi kulkea.

Ratkaisu ilmavaihdon lumi- ja märkäsuodatinongelmiin
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Retermia-järjestelmässä neulalämmönsiirrin voidaan sijoittaa
ennen pääsuodatinta ja sulkupeltiä, jolloin lumi- ja kosteus-
ongelmilta vältytään ja ilmavirrat sekä suodatusluokka pysyvät
suunnitellulla tasolla koko IV-laitoksen elinkaaren ajan.

Lumesta tukkeutunut pääsuodatin ja sulkupelti, alakuvassa pää-
suodatin, jonka pinnalla kosteudesta aiheutunut homekasvusto.

Yläkuvat ovat TKK:n,
VTT:n ja Kuopion yli-
opiston järjestämän
Ilmanvaihdon moder-
nit parannus ja kun-
nostusratkaisut (MIV)
hankkeen aineistosta.
Retermia oli yritysjäse-
nenä mukana MIV-
hankkeessa. (Lumikuvat
Mika Jumppanen, 2004.)

Tavanomaisen IV-järjestelmän lämmönsiirtimien likaantuessa
sekä suodattimien ja sulkupeltien tukkeutuessa lumesta, tulo-
ilma ei enää ole raikasta ulkoilmaa vaan likaisen kierto- ja
konehuoneilman sekä ulkoilman sekoitusta.
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Pääsuodattimen kastuessa sen painehäviö kasvaa ja suodatus-
luokka laskee yhtä- tai kahta luokkaa alemmaksi. Kun märän pää-
suodattimen suodatusluokka laskee EU5 tai EU6 tasolle, on
ilmanvaihtojärjestelmän suodatuskyky alle yhden mikrometrin
halkaisijaltaan olevia hiukkasia vastaan oleellisesti heikentynyt.
Tämä puolestaan johtaa tuloilmakoneen ja kanaviston oletettua
suurempaan likaantumiseen.

Eri suodatusluokkien hiukkaserotusaste hiukkaskoosta riippuen
(Camfil). Ulkoilman epäpuhtauspartikkeleista on lukumääräi-
sesti 99 % alle 1 mikrometrin halkaisijaltaan ja painojakaumas-
ta noin 30 % on alle 1 mikrometrin.


