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Retermia Oy
Heinolassa toimiva Retermia Oy on ilmanvaihdon ja
lämmöntalteenoton huipputeknologiayritys. Tuotteem
me
ovat kotimaisia ja valmistettu korkealaatuisilla
tuotantovälineillä. Yrityksen toiminta keskittyy oman

tuoteinnovaation, neulalämmönsiirtimen, ympärille.

Neulalämmönsiirrin on patenteilla suojattua teknologista
huippuosaamista. Myös sen valmistusmenetelmä on
Retermia Oy:n kehittämä ja patenteilla suojattu. Yhtiö
on tehnyt pitkäaikaista tutkimus- ja kehitysyhteistyötä
teknillisten yliopistojen kanssa. Tuotteiden suoritusarvot
on todennettu mittauksin.
Tuotteemme mahdollistavat hygieenisten ja ener
giaa
säästävien ilmanvaihto- ja lämmöntalteenottoratkaisujen
toteuttamisen erilaisissa rakennuksissa. Tarjoamme
asiakkaillemme korkealuokkaisen tuotteen lisäksi asian
tuntevaa palvelua. Palvelemme yksilöllisesti ja jousta
vasti. Edelläkävijän innovatiivinen tietotaito ja vankka
kokemus ovat käytettävissänne.



Yli 30 vuoden kokemus lämmönsiirrosta ja ilmastointi
tekniikasta on yrityksemme vahvan tietotaidon perusta.
Valitsimme jo yrityksen alkuvaiheessa oman polkumme,
jolla olemme pysyneet koko toimintamme ajan. Halu
simme kehittää tuotteen, jota markkinoilla ei ole:
tuotteen, joka on toimintavarma ja elinkaarikustannuk
siltaan asiakkaalle edullisin vaihtoehto. Tämä konsepti
on p
 itänyt. Kehitämme jatkuvasti omaa toimintaamme.
Antoisia lukuhetkiä

Toimitusjohtaja, DI Markus Castrén
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ASIANTUNTEVAA PALVELUA
Asiantuntevaa palvelua

Tuotemallinnus

Tarjoamme asiakkaillemme korkealuokkaisen tuotteen
lisäksi asiantuntevaa palvelua. Palvelemme yksilöllisesti
ja joustavasti. Teemme kohdekohtaiset mitoitukset kai
kista tuotteistamme parhaan lopputuloksen varmistami
seksi. Käymme läpi yhdessä asiakkaan LVI-suunnitteli
jan kanssa parhaan sijoituspaikan tuotteille ottaen huo
mioon huollon, haalauksen ja muut vastaavat tarpeet.

Retermia Oy on panostanut merkittävästi tuotemallin
nukseen. Käytämme itse kehittämiämme tuntitason
dynaamisia laskentaohjelmia laitemitoituksissa ja vuosi
energioiden laskennassa. Laskentaohjelmat ovat raken
nettu IDA-simulointialustalle. RECAL (REcovery CALcu
lation) on Retermia Oy:n kehittämä tuntitason laskenta
ohjelma nestekiertoisten LTO-järjestelmien mitoitukseen
sekä tarkkaan ja luotettavaan energiansäästön ja vuosi
hyötysuhteen laskentaan.

Eroamme perinteisistä laitetoimittajista esimerkiksi siinä,
että tarjoamme tuotteen lisäksi vankkaa sovellusosaa
mistamme asiakkaidemme ja heidän käyttämiensä
LVI-suunnittelijoiden hyödynnettäväksi. Teemme ehdo
tuksia kytkentäkaavioista, ohjaustavoista, IV-koneiden
ja LTO-laitteiden sijoittelusta jne.
Teemme kartoituskäyntejä kohteilla ja huollon koulu
tusta asiakkaillemme. Olemme asiakkaittemme käytet
tävissä myös laitetoimituksen ja takuuajan jälkeen.

RECAL-ohjelmalla saadaan luotettava kuva LTO-järjes
telmän aikaansaamista taloudellisista säästöistä sekä
järjestelmän takaisinmaksuajasta. RECAL-
ohjelman
avulla myös LTO-järjestelmän valvonta ja mahdollisten
puutteiden löytäminen helpottuvat.
RECAL-ohjelma kertoo, kuinka paljon asiakkaan Reter
mia LTO-järjestelmä säästää energiaa juuri hänen kiin
teistössään. ESCO-hankkeissa rahoittajan riskit piene
nevät, kun energiansäästö- ja takaisinmaksulaskelmat
ovat tarkkoja.
Pystymme tekemään järjestelmätason mallinnuksia ja
optimointeja eri tyyppisistä energiansäästöjärjestelmistä
ja vertailemaan vaihtoehtoisia ratkaisuja.
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ASIANTUNTEVAA PALVELUA
3D-mallinnus
Retermia käyttää tuotesuunnittelussa Autodesk Inventor 3D-mallinnusohjelmistoa. Ohjelmiston avulla pystymme
toimittamaan asiakkaillemme nopeasti tarkkoja ja havainnollisia tuotekuvia. Retermian 3D-malleja on mahdollista
käyttää rautalankamalleina normaaleissa Autocad-piirrustuksissa (esim. DWG), jolloin Retermian tuotteet voidaan
lisätä suoraan suunnittelijan piirtämiin pohjakuviin.
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NEULALÄMMÖNSIIRTIMET
Neulalämmönsiirtimet
Neulalämmönsiirrin on markkinoiden kehittynein nes
te-ilma lämmönsiirrin. Tuotteella on useita etuja perintei
siin lämmönsiirtimiin nähden. Neulalämmönsiirtimiä
käytetään erilaisissa epäsuorissa energiansäästöjärjes
telmissä sekä lämmitys- että jäähdytyspattereina. Läm
mönsiirtopintana toimiva neulaputki koostuu lukuisista
rivoista, neuloista, sekä runkoputkesta, jonka sisällä
neste virtaa. Neulat valmistetaan alumiinista ja runko
putki joko alumiinista tai kuparista. Neulaputki taivute
taan koneellisesti joko aallotettuun tai U-kirjaimen muo
toon. Kaikki neulalämmönsiirtimet valmistetaan siten,
että ne ovat pestävissä. Lämmönsiirtopinta on mahdol
lista korroosiosuojapinnoittaa. Neulalämmönsiirtimen
valmistusmenetelmä on Retermia Oy:n kehittämä ja
patenteilla suojattu.
Neulalämmönsiirtimellä saavutetaan tehokas lämmön
siirtokerroin myös alhaisilla ilman nopeuksilla. Neula
lämmönsiirtimellä on ilman ja nesteen nopeuden suh
teen lineaarinen konduktanssi. Neulaputkipinnalla ei ole
pystytty mittauksin määrittämään ns. laminaarista
rajanopeutta, jonka jälkeen lämmönsiirtokerroin romah
taisi. Neulalämmönsiirtimillä voidaan mitoittaa sama

lämpötilasuhde tai teho kuin perinteisillä pattereilla.
Vaihtimen rivisyys ja otsapintanopeus ovat kuitenkin
merkittävästi pienemmät. Näin aikaansaadaan huomat
tavasti alhaisemmat ilma- ja nestepuolen painehäviöt.
Lisäksi ilmanvaihtokoneen toimiessa osateholla lämpöti
lasuhde Retermian LTO-järjestelmissä hieman paranee,
koska ilmavirtaus neulalämmönsiirtimessä ei laminari
soidu.
Neulalämmönsiirrintä ennen ei tyypillisesti tarvitse sijoit
taa suodatinta. Lämmönsiirtopinta on puhdistettavissa
ja lämmönsiirto-ominaisuudet säilyvät lähes muuttu
mattomina normaalin huoltovälin ajan. Neulalämmön
siirtopinta toimii G3-tason esisuodattimena ilmalle. Neu
lalämmönsiirtimen suodatusluokka on mitattu testipö
lyllä laboratoriossa.
Tuotteiden suoritusarvot on todennettu mittauksin.
Neulalämmönsiirtimiä on mitattu usean vuosikymme
nen ajan Lappeenrannan Teknisessä Yliopistossa.
Alla mittaustulos ECO2018-lämpötilasuhdevaatimukset
täyttävästä lämmönsiirrinmallistosta.

Eräillä kaksilohkoisilla neulalämmönsiirtimillä varustetun LTO-järjestelmän mitattu lämpötilasuhde lämmönsiirtimen ilmapuolen
painehäviön funktiona. Neulalämmönsiirtimen nestepuolen painehäviö mittapisteessä on merkitty kuvaajassa mittapisteen
yläpuolelle.
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NEULALÄMMÖNSIIRTIMET
Edut
1.  Suuri liankeräyskyky & hyvä puhdistettavuus
•

•

Neulalämmönsiirtimet soveltuvat mm. rasvapoistojen,
leipomoiden, autohallien ja hitsauspoistojen lämmön
talteenottoon.
Poistopuolella ei tarvita erillisiä suodattimia.

2.  Helppo asentaa myös saneerauskohteeseen
•
•

•

LTO-laitteet voidaan sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle
ulkoseinälle tai vesikatolle.
Neulalämmönsiirtimen alhaisen ilmapuolen painehä
viön ansiosta olemassa oleviin ilmanvaihtokoneisiin
voidaan lisätä lämmöntalteenotto ilmavirtojen kuristu
matta.
Lämmön talteenoton lisääminen hajautettuun ilman
vaihtoon.

3.  Ylivoimainen taloudellisuus suurilla ilmamäärillä
•
•

•

Ilmanvastus noin viidesosa tavanomaiseen patteriin
nähden (30-50 Pa).
Neulalämmönsiirtimen lineaarinen konduktanssi
mahdollistaa lämmöntalteenoton ja jäähdytyksen
toteuttamisen useaa tulokonetta palvelevalla järjestel
mällä.
Säästöjä asennuskustannuksissa.

4.  Ylivoimainen käyttövarmuus
•
•

Tulopuolen neulalämmönsiirrin estää lumen tunkeutu
misen IV-järjestelmään.
Neulalämmönsiirtimen ansiosta tuloilmakoneen
pääsuodattimen suodatusluokka pysyy tutkitusti
vakiona koko suodattimen käyttöiän ja
märkäsuodatinongelmilta vältytään.
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RATKAISU LUMI- JA MÄRKÄSUODATINONGELMIIN
Suodattimien kostuminen on yksi ilmastointijärjestel
mien yleisimmistä ongelmista. Kun suodattimen pin
nalla oleva orgaaninen pöly kostuu, se toimii kasvualus
tana erilaisille mikrobeille. Erityisen vakavia märkäsuo
datinongelmia esiintyy rakennuksissa, joissa ilmastointi
järjestelmän käyttö ei ole jatkuvaa.

Toinen yleinen ongelma ilmanvaihtolaitoksissa on lumen
tunkeutuminen ilmanottosäleikön läpi IV-kanavaan ja
suodattimiin. Suodattimiin ja kanavaan kertynyt biologi
nen pöly kostuu ja olosuhteet muodostuvat otollisiksi
mikro-organismeille. Lisäksi käyttöhäiriöitä saattaa
ai

heuttaa suodattimien jäätyminen ja repeytyminen
sekä ilmavirran kuristumisesta aiheutuva painesuhtei
den muuttuminen.

Suodattimien kastumisen ja lumihaittojen estämiseksi
tuloilman neulalämmönsiirrin tulisikin sijoittaa virtaus
suunnassa ennen ensimmäistä suodatinta.

Retermia-konesovitus, tulopuoli.

Kosteusvauriot ilmastointijärjestelmässä
Sateen, lumen ja kosteuden tunkeutuessa ilmastointi
järjestelmään tapahtuu seuraavaa:
•
•
•
•
•
•

Suodattimen toiminta häiriintyy tai estyy koko
naan
Suodatin voi jäätyä ja repeytyä
Ilmastointijärjestelmässä tapahtuu korroosio
vaurioita
Mikrobikasvustoa ilmestyy suodattimiin ja muihin
järjestelmän osiin
Tukkeutuneet suodattimet aiheuttavat käyttö
häiriöitä
Suodatinkustannukset nousevat korkeiksi

Neulalämmönsiirrin estää kosteus
vaurioita
•

•
•
•
•
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Toimii tulopuolella LTO-esisuodattimena:
esilämmittää ja kuivaa ulkoilman ennen kuin se
saavuttaa pääsuodattimen
Suodattimen käyttöikä kasvaa noin 3-kertaiseksi
Haju-, mikrobi- ja korroosio-ongelmilta vältytään
Suodattimen toiminta turvattu myös lumipyryjen
aikana
Toimii poistopuolella karkeasuodattimena, muita
suodattimia ei normaalisti tarvita

RATKAISU LUMI- JA MÄRKÄSUODATINONGELMIIN
Neulalämmönsiirrin toimii tuloilmapuolella ns. LTO-esi
suodattimena esilämmittäen ja kuivattaen ulkoilmaa
sekä poistoilmapuolella karkeasuodattimena poistaen
ilmasta karkean pölyn ja vaimentaen samalla myös
ääniä.
Esisuodattimena toimivalla lämmönsiirtimellä on monia
etuja: Lumi ja kosteus eivät tuki pääsuodattimia eikä
suodatinpinnoilla esiinny haju- tai mikrobiongelmia.
Pääsuodattimen käyttöikä pitenee moninkertaisesti.
Käyttöhäiriöt vähenevät ja suodatusastetta voidaan
nostaa esim. suosituksen mukaiselle F7 tasolle ja siten
parantaa tulo- ja sisäilman laatua. Poistopuolella ei tar
vita suodatinta ollenkaan, sillä neulalämmönsiirrin toimii
ns. LTO-suodattimena.

Suhteellisen kosteuden keskiarvot eri vuodenaikoina
4.1.02‑16.1.03. Talvi = joulukuu-helmikuu, kevät = maalis
kuu-toukokuu, kesä = kesäkuu-elokuu, syksy = syys
kuu-marraskuu. Neulalämmönsiirrin piti suodattimen (lasi
kuitu F7) suhteellisen kosteuden alle 70 prosentissa koko
vuoden (piirretty Halosen ym. (2003) taulukosta 1).

Retermian neulalämmönsiirtimen esisuodatuskyky on
noin G3-luokkaa. LTO-esisuodatin ( I.) estää siten
lumen, isokokoisen siitepölyn ja muiden vastaavien
partikkelien pääsyn ilmanjakokanaviin. Puhdas tuloilma
ja kuivana pysyvät suodattimet ( III.) takaavat korkean
sisäilman laadun.
Kuopion yliopiston ja Kuopion työterveyslaitoksen tutki
jat selvittivät neulalämmönsiirtimen kyvyn estää suo
dattimen kosteutta ja mikrobivaurioita. Neulalämmön
siirrin sijoitettiin tutkimuksessa ennen tuloilmasuoda
tinta. Suodattimen suhteellista kosteutta ja lämpötilaa
seurattiin jatkuvasti kolmessa pisteessä: 1) ulkoilma, 2)
suodatin ja 3) sisäilma, noin vuoden ajan. Suodattimen
suhteellinen kosteus pysyi kaikkina vuodenaikoina alle
70 %:ssa ja lämpötila yli 3 °C:een. Suodatin pysyi kui
vana koko käyttöikänsä, myös lumipyryjen aikana, mikä
vähensi vaihtotarvetta. Kosteissa oloissa viihtyvien
mikrobien pitoisuudet ja lajimäärä olivat suodatinkam
miossa pienemmät kuin lämmönsiirtimessä, eli neula
lämmönsiirrin esti ulkoilman mikrobien leviämistä pää
suodattimeen (Halonen ym. 2003).

Lämpötilan keskiarvot eri vuodenaikoina 4.1.02-16.1.03. Talvi
= joulukuu-helmikuu, kevät = maaliskuu-toukokuu, kesä =
kesäkuu-elokuu, syksy = syyskuu-marraskuu. Neulaläm
mönsiirrin piti suodattimen (lasikuitu F7) lämpötilan yli kol
messa asteessa koko vuoden (piirretty Halosen ym. (2003)
taulukosta 1).
Lähde:
Halonen, R., Kokotti H., Kujanpää, L., Keskikuru, T. ja
Reiman, M. 2003: Tuloilmalaitteiston neulaputkipatterin kyky
estää hienosuodattimen kosteus ja mikrobivaurio. – Teok
sessa: Säteri, J. ja Backman, H. (toim.) Sisäilmastoseminaari
2003, SIY Raportti 19, ss. 201-206. SIY Sisäilmatieto Oy,
Espoo. 409 s.
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RETERMIA-RUNKOON

TOIMINNAN KUVAUS
Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket
ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaput
ket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla neste
puolen lämmönsiirron tehostamiseksi. Ilma ohjataan
neulalämmönsiirtimen lävitse, jolloin neulaputken sisällä
kulkeva neste lämmittää tai jäähdyttää ilmaa. Neulaläm
mönsiirrin voidaan korroosiosuojapinnoittaa. Runko voi
daan valmistaa myös värilliseen peltiin. Neulalämmön
siirrin on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyh
teillä.
Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimessä lämmön
siirtopinta on taivutettu aaltomaiseen muotoon, mikä
suurentaa lämmönsiirtimen otsapinta-alaa. Aaltomaisen
muodon johdosta neulalämmönsiirtimen leveys on
vähintään 1000 mm ja pituus tyypillisesti 900…1300
mm. Neulapinta toimii G3-tason esisuodattimena.

1.

4.

3.

1. Ilma sisään
2. Ilma ulos

2.

3. Neste sisään
4. Neste ulos

Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimen huolto tapah
tuu kohteesta riippuen joko:
a) päältä avattavan huoltokannen kautta, jolloin neula
lämmönsiirtimen yläpuolella tulee olla vähintään 1300
mm esteetöntä tilaa huollon suorittamista varten tai
b) neulalämmönsiirtimen molemmin puolin sijaitsevien,
vähintään 900 mm pituisten, huoltotilojen kautta.

EDUT
•
•
•

•

Kaksilohkoinen Retermia-runkoon -lämmönsiirrin huoltokan
silla.

•

Yksi neulalämmönsiirrinlohko on maksimissaan kolme
putkiriviä. Rivisyyden kasvaessa yli kolmen lämmönsiir •
topinta jaetaan ilman virtaussuunnassa useaan peräk
käiseen lohkoon.
Retermia-runkoon -neulalämmönsiirrin voidaan sijoittaa
rakennuksen ulkoseinälle, ilmanvaihtokammioihin, ilman
vaihtokoneen yhteyteen tai kanavanosaksi.
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pieni ilmapuolen painehäviö
lämpöpinta on pestävissä
neulalämmönsiirtimellä on lineaarinen lämmönsiir
tokyky ilma- ja nestevirtauksen funktiona, jolloin
voidaan toteuttaa usealle tulo- ja/tai poistoilmako
neelle yhteinen lämmöntalteenotto-, jäähdytys- tai
lämmitysratkaisu
estää lumen tunkeutumisen ilmanottokammioihin
ja tuloilmakoneen suodattimiin, kun se asenne
taan rakennuksen ulkoseinälle tai raitisilmakam
mioon
voidaan mitoittaa kohdekohtaisesti eri leveys- ja
korkeusmittoihin, esimerkiksi vanhan ilmanottotai ulospuhallussäleikön leveys- ja korkeusmittoi
hin
rinnakkaisista ja päällekkäisistä Retermia-runkoon
-neulalämmönsiirtimistä voidaan kasata patteri
seinä, jolloin ilmavirran suuruudella ei ole ylärajaa.
Vaihtoehtoisesti ilmanvaihtokammioon voidaan
sijoittaa tarvittava määrä rinnakkaisia neulaläm
mönsiirtimiä päältä avattavilla huoltokansilla.

RETERMIA-RUNKOON

Vasen kuva: Kuopion yliopistollisen sairaalan ilmanotto (tuloilmavirta 22 m3/s). Vanha ilmanottosäleikkö tukkeutui lumesta tal
visin. Pääsuodattimet kastuivat sateella ja pyrykelillä.
Oikea kuva: Retermia-runkoon -lämmönsiirtimet asennettiin vanhan ilmanottosäleikön tilalle. Pääsuodattimet pysyvät kuivana
koko elinkaarensa ajan, myös lumipyryn aikana. Samoja Retermia-runkoon -lämmönsiirtimiä käytetään lämmöntalteenottoon
talvella ja jäähdytykseen kesällä.

Kaksilohkoinen Retermia-runkooon -lämmöntalteenotto- ja
jäähdytyslaite asennettuna ennen tuloilmakonetta (ilmavirta
2-3 m3/s jokaisessa tuloilmakoneessa) Kalmarin sairaalassa
Ruotsissa. Tämä asennustapa vastaa asennusperiaatetta
1.2

Kaksilohkoinen Retermia-runkoon -lämmöntalteenottolaite
(ilmavirta 7,7 m3/s) asennettuna ennen poistoilmakonetta
Vaasan & Vaasan leipomossa. Tämä asennustapa vastaa
asennusperiaatetta 1.4.

Yksittäisen Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimen asennusperiaate kanavistoon tai ilmanvaihtokoneen yhteyteen
Asennus 1.1

Asennus 1.3
1.

2.

3.

2.

Asennus 1.2

2.

1.

2.

1.

2.

1.

3.

Asennus 1.4
2.

1.

2.

1.

1.

3.

2.

Päältä avattavalla huoltokannella ja sokkelilla varustettu
Retermia-runkoon -neulalämmönsiirrin
Kanava

1.
2.
3.

2.

2.

3.

Sokkelilla varustettu Retermia-runkoon -neulalämmönsiirrin.
Huolto-osa, joka on varustettu ovella, valaisimella ja viemäröin
nillä. Pohjan tulee kestää huoltohenkilön kävelyä. Huolto-osan
pituus vähintään 900 mm.
Kanava
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RETERMIA-RUNKOON
Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimen asennusperiaate ulkoseinälle tai ilmanvaihtokammion yhteyteen
Asennus 1.5

Asennus 1.10

1.
1.
1.

3.

2.

Asennus 1.6

2.

Asennus 1.11

1.

1.

1.

1.

1.

2.
Asennus 1.7

3.

1.

3.

2.

Asennus 1.12

1.
1.

3.

1.

3.

2.

3.
2.

Asennus 1.8
Asennus 1.13
1.
1.

1.

3.

2.

3.

1.

1.

3.

1.

3.

2.

Asennus 1.9
Asennus 1.14
1.

1.
1.

1.
2.
3.
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1.

3.

1.

2.

Päältä avattavalla huoltokannella varustettu Retermia-runkoon
-neulalämmönsiirrin tai rinnakkaiset neulalämmönsiirtimet
Tulo- tai poistoilmakone/ -koneet
Raitis- tai jäteilmakammio valaistuksella ja viemäröinnillä. Kam
mion pohjan tulee kestää huoltohenkilön kävelyä.

1.
2.
3.

3.

1.

3.

2.

Päällekkäisistä ja/tai rinnakkaisista Retermia-runkoon
-neulalämmönsiirtimistä koostettu patteriseinä.
Tulo- tai poistoilmakone/ -koneet
Raitis- tai jäteilmakammio valaistuksella ja viemäröinnillä. Kam
mion pohjan tulee kestää huoltohenkilön kävelyä.

RETERMIA-RUNKOON

Kaksi rinnakkaista Retermia-runkoon -lämmöntalteenottolai
tetta (tuloilmavirta 5,6 m3/s) Iisalmen terveyskeskuksen ulko
seinällä. Tämä asennustapa vastaa asennusperiaatetta 1.5.

LTO-patteriseinä (tuloilmavirta 26,5 m3/s) asennettuna Oulun
yliopistollisen sairaalan keskuskeittiön ulkoseinälle. Patteri
seinä koostuu neljästä rinnakkaisesta ja kahdesta päällek
käisestä Retermia-runkoon -patterista. Tämä asennustapa
vastaa asennusperiaatetta 1.10.

LTO-patteriseinä (tuloilmavirta 7,2 m3/s) hitsauspajan ilmanot
tokammiossa. Patteriseinä koostuu kahdesta päällekkäi
sestä Retermia-runkoon -patterista. Tämä asennustapa vas
taa asennusperiaatetta 1.12.

Retermia-runkoon -lämmöntalteenottolaite (tuloilmavirta 3,0
m3/s) Iisalmen sairaalan tuloilmakammiossa. Tämä asennus
tapa vastaa asennusperiaatetta 1.7.

LTO-patteriseinä (tuloilmavirta 120 m3/s) asennettuna
maanalaiseen kuiluun Helsingborgin sairaalassa Ruotsissa.
Patteriseinä koostuu neljästä rinnakkaisesta ja kolmesta
päällekkäisestä Retermia-runkoon -patterista. Tämä asen
nustapa vastaa asennusperiaatetta 1.12.
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RETERMIA-RUNKOON

Arlandan lentokentän (Tukholma, Ruotsi) tuloilmakammioon asennetun patteriseinän asennusperiaate. Tuloilmavirta 50
m3/s per tuloilmakammio. Huolto-ovi on sijoitettu kahden patteriseinämän väliin. Retermia-patteriseinä on asennettu yh
teensä neljään ilmanottokammioon (tuloilman kokonaisvirtaama yhteensä 200 m3/s).

Rinnakkaiset Retermia-runkoon -lämmöntalteenottolaitteet (poistoilmavirta 12 m3/s) asennettuna Kuopion yliopiston vesi
katolla sijaitsevan puhallinhuoneen ulkoseinälle. Tämä asennustapa vastaa asennusperiaatetta 1.5.
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RETERMIA-RUNKOON

Retermia-runkoon -patteriseinä Arlandan lentokentän tuloilmakammiossa. Kuva on otettu huoltokammiosta, joka sijaitsee
ilman virtaussuunnassa patteriseinän jälkeen. Suodattimet on sijoitettu neulalämmönsiirtimien jälkeen ilman virtaussuunnassa.
Tämä asennustapa vastaa asennusperiaatetta 1.12.
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ILMANOTTOKATOS
TOIMINNAN KUVAUS
Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket
ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaput
ket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla neste
puolen lämmönsiirron tehostamiseksi. Ilma ohjataan
neulalämmönsiirtimen lävitse, jolloin neulaputken sisällä
kulkeva neste lämmittää tai jäähdyttää ilmaa. Neula
lämmönsiirrin voidaan korroosiosuojapinnoittaa. Ilman
ottokatos voidaan valmistaa myös värilliseen peltiin.
Laite on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröinti
yh
teillä.
Ilmanottokatoksen lämmönsiirtopinta on taivutettu
U-kirjaimen muotoon, jolloin lämmönsiirtimen otsapin
ta-ala kasvaa. Neulapinta toimii G3-tason esisuodatti
mena. Ilmanottokatokseen voidaan asentaa myös
tuloilman hienosuodatin, joka sijaitsee neulalämmönsiir
timen jälkeen (ilmankäsittelykatos).

1.

1.

1.

1.
1. Ilma sisään
2. Neste sisään
3. Neste ulos

3.

2.

Retermia-
toimitus

Vesikatto

min 700 mm

Yksi neulalämmönsiirrinlohko on maksimissaan kolme
putkiriviä. Rivisyyden kasvaessa yli kolmen lämmönsiir
topinta jaetaan ilman virtaussuunnassa useaan peräk
käiseen lohkoon.
Lattia

Ilmanottokatos sijoitetaan rakennuksen vesikatolle
rakenneaineisen tukipiipun tai tukitelineen päälle. Ilman
ottokatoksen huolto tapahtuu päältä avattavan huolto
kannen kautta. Ilmanottokatoksen kautta päästään
nuohoamaan raitisilmakanavisto.

Ilmanottokatoksen asennusperiaate.

Ilmanottokatokset asennettuna Helsingborgin sairaalan (Ruotsi) katolle. Ilmanottokatoksia käytetään talvisin lämmöntalteenot
toon ja kesäisin tuloilman jäähdytykseen. Vanhat ilmanottosäleiköt päästivät suolaista sadevettä tuloilmakoneisiin, mikä johti
korroosio- ja märkäsuodatinongelmiin. Vanhat ilmanottosäleiköt korvattiin ilmanottokatoksilla (8 katosta, ilmavirta 10 m3/s per
katos), ja ongelmat ratkesivat.
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ILMANOTTOKATOS
EDUT
•
•
•

•

•

•

pieni ilmapuolen painehäviö
lämmönsiirtopinta on pestävissä
ulkoilma otetaan neulalämmönsiirtimelle laitteen
ylä- ja alareunoilta, jolloin tuulen paine ei pääse
vaikuttamaan ilmanottoon tai tuloilmapuhaltimen
toimintaan. Täten ilmanottokatos on erinomainen
ratkaisu myös sääolosuhteiltaan vaativiin ilmanot
toihin (kova tuuli, rankka vesisade, lumipyry)
mahdollistaa usean, ilmamäärältään pienen,
tuloilmakoneen lämmöntalteenoton ja/tai tuloil
man jäähdytyksen yhdellä laitteella
ilmanottokatos on helppo lisätä olemassa olevan
rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään asenta
malla se vanhan ilmanottolaitteen tilalle
tuloilman lämmöntalteenotto ja jäähdytys sekä
lämmityspatterit voidaan sijoittaa rakennuksen
vesikatolle, jolloin tuloilmakoneessa säästyy tilaa
ja ilmanvaihtojärjestelmän SFP-luku pienenee.

Kolmilohkoinen ilmanottokatos varustettuna neulaläm
mönsiirtimillä, jotka huolehtivat sekä lämmöntalteen
otosta että tuloilman passiivilämmityksestä ja -jäähdy
tyksestä (ilmavirta 1,7 m3/s)

ALUSTAVA LAITEVALINTA
Ilmanottokatoksen ulkomitat määräytyvät ilmamäärän ja käytettävissä olevan tilan perusteella. Alla on taulukko
alustavista ulkomitoista ja painoista, tilavarauksia varten. Myös muut kuin taulukossa esitetyt ulkomitat ovat mah
dollisia. LTO-laitteen tarkat tiedot löytyvät projektikohtaisista mitoitusdokumenteista.

Ilmamäärä

Leveys

Pituus

Korkeus

Paino

l/s

mm

mm

mm

kg

300 - 650

1850

1850

350 - 600

100 - 200

650 - 1400

2000

2000

400 - 700

150 - 300

1400 - 2000

2100

2200

500 - 1000

200 - 500

2000 - 4000

2300

2550

700 - 1200

300 – 700

Ilmanottokatoksia ja LTO-huippuimureita Kokkolan terveys
keskuksen katolla.

Ilmanottokatos (ilmavirta 1 m3/s) huoltotasoilla varustettuna.
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ULOSPUHALLUSKATOS
TOIMINNAN KUVAUS
Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket
ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaput
ket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla neste
puolen lämmönsiirron tehostamiseksi. Ilma ohjataan
neulalämmönsiirtimen lävitse, jolloin neulaputken sisällä
kulkeva neste jäähdyttää ilmaa. Neulalämmönsiirrin on
mahdollista korroosiosuojapinnoittaa. Ulospuhalluska
tos voidaan valmistaa myös värilliseen peltiin. Laite on
varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteillä.

1.
1.

Ulospuhalluskatoksessa lämmönsiirtopinta on taivutettu
U-kirjaimen muotoon, jolloin lämmönsiirtimen otsapin
ta-ala kasvaa. Neulapinta toimii G3-tason esisuodatti
mena.
Yksi neulalämmönsiirrinlohko on maksimissaan kolme
putkiriviä. Rivisyyden kasvaessa yli kolmen lämmönsiir
topinta jaetaan ilman virtaussuunnassa useaan peräk
käiseen lohkoon.

1.

1. Ilma ulos
2. Neste sisään
3. Neste ulos

2.

3.

Ulospuhalluskatos sijoitetaan rakennuksen vesikatolle
rakenneaineisen tukipiipun tai tukitelineen päälle. Ulos
puhalluskatoksen huolto tapahtuu päältä avattavan
huoltokannen kautta. Ulospuhalluskatoksen kautta
päästään nuohoamaan poistoilmakanavisto.

Retermiatoimitus
min 500 mm

Vesikatto

Lattia

Ulospuhalluskatoksen sijoittaminen katolle.
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ULOSPUHALLUSKATOS
EDUT
•
•
•

•
•
•

•

pieni ilmapuolen painehäviö
lämmönsiirtopinta on pestävissä
ulospuhalluskatos sijaitsee poistopuhaltimen paine
puolella, jolloin myös puhaltimen lämmöntuotto
saadaan hyödynnettyä LTO-järjestelmässä
säästää tilaa ilmanvaihtokonehuoneessa
mahdollistaa usean, ilmamäärältään pienen, poistoil
makoneen lämmöntalteenoton yhdellä laitteella
helppo lisätä myös olemassa olevan rakennuksen
ilmanvaihtojärjestelmään: korvaa vanhan ulospuhal
lushajottajan
poistoilmapuhallin tai poistoilmakone on rakennuk
sen sisällä, jolloin puhaltimen painepuolelle voidaan
tarvittaessa asentaa äänenvaimennin.
Ulospuhalluskatos kaksi
lohkoisella lämmöntal
teenottolaitteella.

ALUSTAVA LAITEVALINTA
Ulospuhalluskatoksen ulkomitat määräytyvät ilmamäärän ja käytettävissä olevan tilan perusteella. Alla on taulukko
alustavista ulkomitoista ja painoista, tilavarauksia varten. Myös muut kuin taulukossa esitetyt ulkomitat ovat mah
dollisia. LTO-laitteen tarkat tiedot löytyvät projektikohtaisista mitoitusdokumenteista.

Ilmamäärä
l/s

300 - 650
650 - 1400
1400 - 2000
2000 - 4000

Leveys
mm
1850
2000
2100
2300

Pituus
mm
1850
2000
2200
2550

Vanhat ulospuhallushajottajat Kuopion yliopistollisen sairaa
lan katolla.

Korkeus
mm
350 - 600
400 - 700
500 - 1000
700 - 1200

Paino
kg
100 - 200
150 - 300
200 - 500
300 – 700

Vanhat ulospuhallushajottajat korvattu ulospuhalluskatoksella
(ilmavirta 5 m3/s). Ulospuhalluskatos mahdollisti lämmön
talteenoton neljästä pienestä poistoilmakoneesta yhdellä
neulalämmönsiirtimellä.
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LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)
Huoltokansi

TOIMINNAN KUVAUS
1.

Neulalämmönsiirtimien neulat ovat alumiinia, putket
ovat alumiinia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Neulaput
ket on varustettu sisäpuolisilla turbulaattoreilla neste
1.
puolen lämmönsiirron tehostamiseksi. Ilma ohjataan
neulalämmönsiirtimen lävitse, jolloin neulaputken sisällä
kulkeva neste jäähdyttää ilmaa. Neulalämmönsiirrin ja
poistopuhallin voidaan korroosiosuojapinnoittaa. LTO-
huippuimuri voidaan valmistaa myös värilliseen peltiin. 1. Ilma ulos
Laite on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyh 2. Neste sisään
teillä.
3. Neste ulos
LTO-huippuimuri valmistetaan rakentamalla poistopu
haltimen ympärille neulalämmönsiirrin Retermian teh
taalla. Neulapinta toimii myös G3-tason esisuodatti
mena. LTO-huippuimurissa lämmönsiirtopinta on taivu
tettu U-kirjaimen muotoon, jolloin lämmönsiirtimen otsa
pinta-ala kasvaa.

1.

2.

3.

EDUT
•
•
•

•
•

•

•
•
•

LTO-huippuimuri EC-moottorilla ja kaksilohkoisella neulaläm
mönsiirtimellä.

•

Yksi neulalämmönsiirrinlohko on maksimissaan kolme
putkiriviä. Rivisyyden kasvaessa yli kolmen lämmönsiir
topinta jaetaan useaan peräkkäiseen lohkoon.

•

pieni ilmapuolen painehäviö
lämmönsiirtopinta on pestävissä
lämmönsiirtopinta on puhaltimen painepuolella,
jolloin myös puhaltimen lämmöntuotto saadaan
hyödynnettyä LTO-järjestelmässä
energiatehokkuutta hajautettuihin ilmanvaihtojärjes
telmiin
mahdollistaa lyhyen ja helposti puhdistettavan
poistoilmakanaviston, joka on helppo ja edullinen
asentaa
lyhyt kanavisto yhdessä LTOH-laitteen pienen
painehäviön kanssa mahdollistaa poikkeuksellisen
alhaisen SFP-luvun
LTOH-laite voidaan lisätä helposti myös olemassa
olevan rakennuksen ilmanvaihtojärjestelmään
LTO-huippuimuri sijaitsee vesikatolla eikä konehuo
netta tarvita
LTOH-laite on paloteknisesti turvallinen ja hygieeni
nen vaihtoehto. Poistoilmakanavisto on kokonaan
puhaltimen imupuolella, jolloin kanavistosta ei ole
vuotoja ulospäin
LTO-huippuimuri on ideaalinen ratkaisu mm.
ammattikeittiöiden rasvaisen poistoilman lämmöntal
teenottoon
jos raittiin ilman otto sijaitsee lähellä, LTOH-laittee
seen voidaan asentaa JET-ulospuhallussuuttimet.
Suuttimet antavat jäteilmasuihkulle suuren läh
tönopeuden ja pitkän heittopituuden.

LTO-huippuimuri sijoitetaan rakennuksen vesikatolle
rakenneaineisen tukipiipun tai tukitelineen päälle. LTO-
huippuimurin huolto tapahtuu päältä avattavan huolto Yksittäiseen LTOH-laitteeseen on mahdollista sijoittaa
kannen kautta. Poistopuhallin kääntyy tarvittaessa useita poistopuhaltimia. Usean imurin LTOH-laitteet
sivuun ja poistoilmakanavisto päästään nuohoamaan mitoitetaan aina tapauskohtaisesti.
LTOH-laitteen kautta.
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LTO-HUIPPUIMURI (LTOH)
JET-suuttimet

ALUSTAVA LAITEVALINTA

Huoltokansi

Puhallin

Neulaputkipinta

LTO-huippuimurin ulkomitat määräytyvät ilmamäärän,
valitun puhaltimen ja neulalämmönsiirtimen koon perus
teella. Puhallin voi olla AC- tai EC-moottorilla varustettu.
Alla on taulukko alustavista ulkomitoista ja painoista,
tilavarauksia varten. Myös muut kuin taulukossa esitetyt
ulkomitat ja puhallinvaihtoehdot ovat mahdollisia. LTO-
laitteen tarkat tiedot löytyvät projektikohtaisista mitoitus
dokumenteista
LTO-HUIPPUIMURI EC-PUHALTIMELLA

Retermia-toimitus

Vesikatto

Keittiön rasvahuuva

Ilmamäärä

Leveys

Pituus

Korkeus

Paino

Käyttö
jännite

l/s

mm

mm

mm

kg

VAC

kW

A

350 - 650

1850

1850 350 - 600 100 - 200 400

2,5

3,36

650 - 1400 2000

2000 400 - 700 150 - 300 400

1,8

3,02

Ottoteho Virta

1400 - 2000 2100

2200 500 - 1000 200 - 500 400

3,4

5,16

2000 - 3500 2300

2550 700 - 1200 300 - 700 400

3,8

5,96

LTO-huippuimurin asennusperiaate.

LTO-huippuimuri JET-suuttimilla.

McDonald’s:in keittiön LTO-huippuimurin (ilmavirta 2,4 m3/s)
huolto. LTO-huippuimuri on ihanteellinen ratkaisu ammatti
keittiöihin.

LTO-huippuimureita Vihdin koulun katolla. Hajautettu ilman
vaihto on mahdollista toteuttaa energiatehokkaasti LTO-
huippuimureiden avulla.

Lähikuva McDonald´s:in keittiön LTO-huippuimurin pesusta.
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RETERMIA-TOIMILAITEPAKETIT
VALMIS TOIMILAITEPAKETTI
Kun toimilaitteet ovat valmiiksi samassa paketissa,
asen
nus työmaalla helpottuu ja asennusvirheiden
määrä vähenee.
Retermia-toimilaitepaketit ovat kohdekohtaisesti valmis
tettuja pumppuryhmiä, joissa on neulalämmönsiirtimien
toiminnan, säädön ja seurannan kannalta oleelliset
komponentit valmiiksi kokoonpantuina. Jokaisen pake
tin sisältö vastaa kohteen Retermia-järjestelmän säädön
periaatteita.
Tilaaja tai suunnittelija voi vapaasti valita toimilaitepake
tin eri komponenttien, kuten pumppujen, levylämmön
siirtimien, säätöventtiilien tai lämpötila-, ja painelähetti
mien valmistajat. Retermia vastaa komponenttien han
kinnasta.

Retermia-toimilaitepaketti ilmanvaihdon LTO-piiriin.
 utkilähdöt ylös, liuosvirtaama 0,35 l/s.
P

Toimilaitepaketin jokainen toimilaite, anturi ja putkilähtö
on selkeästi positioitu. Pumput on johdotettu turvakyt
kimelle ja anturit riviliittimelle.
Toimilaitepaketti sisältää tuennan seinäkiinnitystä var
ten. Sen saa myös erillisillä tukijaloilla. Putkiurakoitsija
eristää toimilaitepaketin työmaalla. Paisunta- ja täyttö
ryhmät eivät sisälly Retermia-toimilaitepakettiin.
Retermia-toimilaitepaketille tulee suunnitelmissa varata
leveys- ja korkeussuunnassa noin metrin mittainen tila.
Suurten toimilaitepakettien tilantarve on luonnollisesti
suurempi. Toimilaitepaketista toimitetaan tarkat mittaku
vat tilausvahvistusvaiheessa. Toimilaitepaketti on suljet
tavissa huollon ajaksi verkostosta venttiilein. Toimilaite
paketin edessä tulee olla esteetöntä tilaa huoltoa var
ten.

Retermia-toimilaitepakettien sijoitusperiaate RETCARE-jär
jestelmässä, jossa on tuloilman passiivinen esilämmitys ja
jäähdytys, lämmön talteenotto ja jälkilämmitys.

EDUT
•
•
•

vähentää asennusvirheiden riskiä, varmistaa
laadukkaan lopputuloksen
helpottaa työmaalla tapahtuvaa asennusta
pienentää asennusaikaa ja kustannuksia.

Retermia-toimilaitepakettien sijoitusperiaate RETCARE-järjes
telmässä, jossa on lämmöntalteenotto, tuloilman jäähdytys
RETCOOL-periaatteella ja tuloilman jälkilämmitys.
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RETERMIA-TOIMILAITEPAKETIT

Retermia-toimilaitepaketti ilmanvaihdon LTO-piiriin. Putkilähdöt sivulle, liuosvirtaama 2,2 l/s.

Retermia-toimilaitepaketti ilmanvaihdon LTO-piiriin. Putkilähdöt sivulle, liuosvirtaama 1,55 l/s.
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RETCARE-TUOTEPERHE

RETCARE IN S

RETCARE MODULAR

RETCARE OUT S
24

RETCARE IN E

RETCARE OUT E

RETCARE-TUOTEPERHE
RETCARE – tilantarpeeltaan pienin, energiatehokkuudeltaan ylivoimainen
ilmanvaihtoratkaisu
Pieni tilantarve
Kotimaiset RETCARE-ilmanvaihtokoneet helpottavat
asiakkaan tilaratkaisuja. Koneet ovat kompakteja, mutta
silti huoltoystävällisiä ja toimintavarmoja. RETCARE-tuo
teperheestä löytyy sekä sisä- että ulkoasennukseen
soveltuvat ilmanvaihtokoneet.
Jos tuloilmakone halutaan sijoittaa sisätilaan, valitaan
koneeksi kompakti RETCARE IN S tai modulaarinen
RETCARE MODULAR. Mikäli tuloilmakone halutaan
sijoittaa vesikatolle, valitaan RETCARE OUT S -kone.
Poistoilmakoneeksi voidaan valita vesikatolle sijoitettava
LTO-huippuimuri tai RETCARE OUT E -kone. Jos pois
toilmakone halutaan sijoittaa sisätilaan, valitaan
ko

neeksi kompakti RETCARE IN E tai RETCARE
MODULAR.

Markkinoiden energiatehokkain

Ylivoimainen käyttövarmuus,
laaja käyttöalue
RETCARE-koneet ovat hajautettuun ilmanvaihtojärjestel
mään optimoituja ilmanvaihtokoneita, jotka soveltuvat
erinomaisesti puhdastila- ja sairaalailmanvaihdon sovel
luksiin. Ilmanvaihdon lämmöntalteenotto on toteutettu
nestekiertoisella LTO-järjestelmällä. Näin poistoilman
epäpuhtauksia ei milloinkaan pääse siirtymään tuloil
makanavistoon. RETCARE-tuloilmakoneissa pääsuoda
tin on sijoitettu ilman virtaussuunnassa LTO-neulaläm
mönsiirtimien jälkeen. Neulalämmönsiirtimet toimivat
myös G3-tason esisuodattimina. Tuloilma on aina esi
suodatettu ja esilämmitetty ennen kuin se tulee pää
suodattimelle, jolloin suodattimien kostumisesta ja jää
tymisestä aiheutuvilta ongelmilta vältytään.
RETCARE-ilmanvaihtokoneet soveltuvat käytettäviksi
myös kohteissa, joissa poistoilmassa on paljon epä
puhtauksia, kuten ammattikeittiöt, leipomot, konepajat
sekä pysäköinti- ja hitsaushallit.

RETCARE-koneet ovat markkinoiden energiatehok
kaimpia. Lämmönsiirto ja lämmön talteenotto on toteu
tettu uuden sukupolven neulalämmönsiirtimillä. Tämä
mahdollistaa ennätyksellisen alhaiset koneen sisäiset
painehäviöt, korkean lämpötilasuhteen ja tehokkaan toi
minnan laajalla ilmamääräalueella. RETCARE-järjestel
mällä on mahdollista toteuttaa nykyaikainen koneellinen
tulo- ja poistoilmanvaihtojärjestelmä alle kilowatin SFPluvulla.
RETCARE-koneiden äänitaso, tiiveys ja sähkönkulutus
on mitattu Saksassa Ziehl Abegg AG:n TÜV-sertifioi
dussa laboratoriossa. F7-tason suodattimilla ja 70 %
lämpötilasuhteen mahdollistavalla neulalämmönsiirti
mellä varustetun RETCARE-tuloilmakoneen SFP-luvuksi
on mitattu edellä mainitussa laboratoriossa 0,38 kW/
m3/s. Tämä merkitsee minimaalista lämmön- ja säh
könkulutusta.

RETCARE-koneiden suoritusarvot on todennettu mittauksin.
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RETCARE OUT S
TOIMINNAN KUVAUS
RETCARE OUT S on vesikattoasennusta varten valmis
tettu tuloilmakonesarja ilmamääräalueelle 1,5…6,0
m3/s. Kone on varustettu antureilla ja puhaltimet turva
kytkimillä. Lämmönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiirti
met, joissa neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia
tai kuparia ja jakotukit kuparia. Lämmönsiirtopinnat ja
suodatinseinä on valmistettu U-kirjaimen muotoon, jol
loin lämmönsiirtimien ja suodattimen otsapinta-ala
kasvaa.
Kone koostuu kahdesta osasta, jotka liitetään toisiinsa
työmaalla. Kiinnitysmekanismit sijaitsevat koneen ulko
puolella. Imuosassa on neulalämmönsiirtimet ja pää
suodatin.
Pääsuodattimen suodatusluokka voidaan valita M5…
F9 väliltä. Suodatin on muovikehyksinen ja sen materi
aali on ulkokäyttöön soveltuva. Suodattimet lukittuvat
suodatinkohtaisella lukitusmekanismilla kiinnityskehystä
vasten. Suodattimien vaihto tapahtuu ylhäältä käsin.
Pääsuodatinta ennen sijaitsevat neulalämmönsiirtimet
toimivat G3-tason esisuodattimina.
Puhallinosassa on sulkupelti, kaksi rinnakkaista puhal
linta sekä äänenvaimennin. Tuloilman kanavaliitäntä on
äänenvaimentimen kohdalla koneen alapohjassa.
Puhallinosan komponenttien huolto tapahtuu sivusta
avattavien huolto-ovien kautta.

Myös suodatuksen painehäviö on minimoitu. Koska suodat
timet on sijoitettu lämmöntalteenoton jälkeen ilman virtaus
suunnassa, suodatinpinta pysyy kuivana läpi talven. Suoda
tinmateriaali ei vety koneen ollessa pois päältä. Suodatti
mien vaihto tapahtuu vuosihuollon yhteydessä.
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RETCARE OUT S -tuloilmakoneen imuosa huoltokansi avat
tuna. Ilmanotto-osan neulalämmönsiirtimien huolto ja suo
dattimen vaihto tapahtuu päältä avattavan huoltokannen
kautta.

RETCARE OUT S tuloilmakone sijoitetaan rakennuksen
vesikatolle tukitelineen päälle. Raittiin ilman otto tapah
tuu imuosan ylä- ja alareunoilta. Näin tuulen paine ei
pääse vaikuttamaan ilmanottoon tai tuloilmapuhaltimen
toimintaan. Tuloilman kanavaliitäntä ja pattereiden liuos
laipat sijaitsevat koneen alapohjassa, säältä suojassa.
Rungon eristeenä on käytetty polyuretaania. Vaipan
U-arvo on huomattavasti pienempi kuin sisä
asen
tei
sissa ilmanvaihtokoneissa. Imuosa on varustettu pesu
vesialtaalla ja viemäröintiyhteellä. Puhallinosan sisä
vaippa on kuivapyyhittävissä. Koneen ympärille, kol
melle sivulle, tulee asentaa hoitotasot huollon suo
rittamista varten. Koneen alapinnan ja vesikatteen väliin
(50 mm irti vesikatteen pinnasta) asennetaan työmaalla
tuulensuojalevyt.

Puhallinosan huolto tapahtuu sivusta avattavien huolto-ovien
kautta.

RETCARE OUT S

Retermia-
toimitus
Vesikatto
RETCARE OUT S -tuloilmakoneen asennus vesikatolle:
periaatekuva

LAITEVALINTA
RETCARE OUT S tuloilmakoneesta on kolme eri kone
kokoa. Konekoko määräytyy ilmamäärän perusteella.
Puhallinosassa on kaksi rinnakkaista AC tai EC-moot
torilla varustettua puhallinta. Alla on taulukko alustavaa
konevalintaa varten. Projektikohtaisista mitoitusdoku
menteista löytyvät laitteen tarkat tiedot.

RETCARE OUT S -tuloilmakone ja koneen huoltoa varten
tarvittavat hoitotasot.

RETCARE OUT S -koneen alustava valintataulukko
Ilmamäärä
l/s

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Jännite
VAC

Ottoteho / puhallin
kW

Virta / puhallin
A

Puhallin

1000 - 2000

2310

5250

850

n. 1400

3 ~ 380 - 480

3,9

6.2 - 5.0

2 x ER40C-ZID.GG.CR

2000 - 3000

2310

5450

850

n. 1500

3 ~ 380 - 480

3,9

6.2 - 5.0

2 x ER40C-ZID.GG.CR

3000 - 4500

2310

5450

1050

n. 1600

3 ~ 380 - 480

3,5

5.6 - 4.4

2 x ER50C-ZID.GG.CR

4500 - 6000

2310

5950

1130

n. 2000

3 ~ 380 - 480

3,4

5.4 - 4.2

2 x ER56C-ZID.GG.CR

EDUT
•

Säästöjä asennuskustannuksissa
RETCARE OUT S -tuloilmakone on suunniteltu ja valmistettu sijoitettavaksi vesikatolle. Ilmanvaihtokonehuo
neen rakentamiselta vältytään. Koneen rakenne on kompakti ja lämpöhäviöt vaipan yli on minimoitu.

•

Markkinoiden energiatehokkain
RETCARE OUT S -tuloilmakoneessa on hyvin pienet sisäiset vastukset, minkä johdosta koneen SFP-luku on
poikkeuksellisen alhainen. Kanaviston painehäviöistä riippuen RETCARE OUT S -tuloilmakoneen SFP-luku on
tyypillisesti 0,5…0,8 kW/m3/s. Koneen sisäinen painehäviö mitoitusilmavirralla, F7-tason suodatuksella ja ECO2018 -lämpötilasuhdevaatimukset täyttävällä LTO-neulalämmönsiirtimellä on ainoastaan 250 Pa. Koneen sisäi
nen SFP-luku on 0,36 kW/m3/s mitoitusilmavirralla.

•

Helppo asentaa, toimintavarma
RETCARE OUT S -kone on helppo ja nopea asentaa, toimintavarma ja huoltoystävällinen. Raittiin ilman otto
tapahtuu imuosan ylä- ja alareunoilta, jolloin tuulen paine ei pääse vaikuttamaan ilmanottoon tai tuloilmapuhal
timen toimintaan. Täten RETCARE OUT S -kone on erinomainen ratkaisu myös sääolosuhteiltaan vaativiin
ilmanottoihin (kova tuuli, rankka vesisade, lumipyry).
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RETCARE OUT E
TOIMINNAN KUVAUS
RETCARE OUT E on ulkoasenteinen, kompakti, pois
toilmakonesarja ilmamääräalueelle 0,5…4 m3/s. Läm
mönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiirtimet, joissa neu
lat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja
jakotukit kuparia.
RETCARE OUT E on modulaarinen kone, joka sisältää
tyypillisesti LTO- ja puhallintoiminnot. Poistoilman kana
valähtö sijaitsee koneen päädyssä, poistopuhallin sijait
see koneen päällä. Poistopuhaltimet ovat tehdasval
miita huippuimureita. Rungon eristeenä käytetään ure
taania. Koneosat on varustettu pesuvesialtaalla ja vie
märöintiyhteillä.

RETCARE OUT E -poistoilmakone asennettuna vesikatolle
jalustan päälle.

Kaikki toiminto-osat ovat huollettavissa huoltoluukkujen
kautta. Huollon suorittamista varten koneen huoltopuo
lella tulisi olla koneen leveyden verran vapaata tilaa.
LTO-neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu yleensä
päältä avattavan huoltokannen kautta. Kone sijoitetaan
rakennuksen vesikatolle tukitelineen päälle.
RETCARE OUT E poistoilmakonetta käytetään esimer
kiksi kohteissa, joissa:
•
•

puhaltimen tulee olla ATEX- tai savukaasuluo
kiteltu.
LTOH-laite ei kokonsa puolesta mahdu vesika
tolle (vanha puhallin seinän vieressä tai lähellä
räystästä).

RETCARE OUT E -poistoilmakoneen toiminto-osien huolto
tapahtuu osan päällä tai sivulla sijaitsevien huoltoluukkujen
kautta.

Retermia-
toimitus

Retermia-
toimitus
Vesikatto

RETCARE OUT E -poistoilmakoneen asennusperiaate.
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RETCARE OUT E
LAITEVALINTA
RETCARE OUT E -poistoilmakone valmistetaan kohdekohtaisesti räätälöityihin ulkomittoihin. Myös poistopuhallin
valitaan kohteen vaatimusten perusteella. Projektikohtaisista mitoitusdokumenteista löytyvät laitteen tarkat tiedot.

ATEX-luokitellulla poistopuhaltimella varustettu RETCARE OUT E -poistoilmakone asennettuna vesikatolle.

EDUT
•

Säästöjä asennuskustannuksissa
RETCARE OUT E -poistoilmakone on suunniteltu ja valmistettu sijoitettavaksi vesikatolle. Ilmanvaihtokonehuo
neen rakentamiselta vältytään. Koneen rakenne on kompakti ja lämpöhäviöt vaipan yli on minimoitu.

•

Markkinoiden energiatehokkain
RETCARE OUT E -poistoilmakoneessa on hyvin pienet sisäiset vastukset, minkä johdosta koneen SFP-luku
on poikkeuksellisen pieni. Kanaviston ja LTO-patterien painehäviöistä riippuen RETCARE OUT E -poistoilma
koneen SFP-luku on tyypillisesti 0,2…0,4 kW/m3/s.

•

Helppo asentaa, toimintavarma
RETCARE OUT E -kone on helppo ja nopea asentaa. Kone on toimintavarma ja huoltoystävällinen.
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RETCARE IN S
TOIMINNAN KUVAUS
RETCARE IN S on sisäasenteinen kompakti tuloilmako
nesarja ilmamääräalueelle 0,5…3 m3/s. Raitis- ja tuloil
man kanavalähdöt sijaitsevat koneen päällä ja lämmi
tyspatterin putkiyhteet koneen takana. Kone on varus
tettu antureilla ja puhallin turvakytkimillä. Lämmöntal
teenotto- ja jäähdytyspatterit sijaitsevat koneen ulko
puolella: vesikatolla, ulkoseinässä, ilmakammiossa tai
kanavassa. Lämmönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiir
timet, joissa neulat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia
tai kuparia ja jakotukit kuparia.
Kone koostuu kahdesta pystyosasta sekä pohjaosasta.
Kone voidaan haalata kolmessa osassa asennuspai
kalle. Ilman virtaussuunnassa ensimmäisessä pys
tyosassa ovat sulkupelti-, suodatus- ja lämmitystoimin
not. Pääsuodattimen suodatusluokka voidaan valita
M5…F9 väliltä. Suodatinta ennen sijaitsevat neulaläm
mönsiirtimet toimivat myös G3-tason esisuodattimina.
Toisessa pystyosassa ovat puhallin- ja äänenvaimen
nustoiminnot. Konejalustalla varustetussa pohjaosassa
on pesuvesiallas ja viemäröintiyhde. Pohjaosassa
tuloilma siirtyy pystyosasta toiseen. Koneen kätisyyttä
voidaan muuttaa työmaalla vaihtamalla pystyosien kes
kinäistä paikkaa.
Rungon eristeenä on käytetty mineraalivillaa (eristepak
suus 50 mm). Koneen huolto tapahtuu koneen etupuo

RETCARE IN S -tuloilmakone asennettuna tuotantotilaan.
Kuvan tuloilmakoneen SFP on 1000 l/s mitoitusilmavirralla
0,6 kW/m3/s sisältäen kanaviston ja koneen ulkopuolisen
LTO:n ja jäähdytyspatterin painehäviön. Kone tarvitsee
ainoastaan neliön verran lattiapinta-alaa.

lelta. Kaikki toiminto-osat ovat huollettavissa huoltoluuk
kujen kautta. Huollon suorittamista varten koneen huol
topuolella tulisi olla vähintään koneen pituuden verran
vapaata tilaa. Lämmityspatterin putkiliitännät ovat
koneen takana. Liuoskytkentöjä varten koneen ja sei
nän väliin tulisi jäädä riittävä (vähintään 200 mm)
kytkentätila.

RETCARE IN S -tuloilmakoneen huolto tapahtuu koneen edestä. Koneen kätisyyttä voidaan muuttaa työmaalla.
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RETCARE IN S
Retermia-
toimitus

Retermia-
toimitus

Vesikatto

Retermia-
toimitus

Vesikatto
Retermia-
toimitus

Retermia
toimitus

Lattia

Lattia
RETCARE IN S -tuloilmakoneen asennusperiaate, kun LTO
on toteutettu ilmanottokatoksella.

LAITEVALINTA
RETCARE IN S tuloilmakoneesta on useita eri koneko
koja. Konekoko määräytyy ilmamäärän perusteella.
Koneessa käytetään tyypillisesti EC-moottorilla varus
tettuja puhaltimia. Alla on taulukko alustavaa konevalin
taa varten. Projektikohtaisista mitoitusdokumenteista
löytyvät laitteen tarkat tiedot.

RETCARE IN S -tuloilmakoneen asennusperiaate, kun LTO
on toteutettu ilmanottoon sijoitetulla Retermia runkoon -neu
lalämmönsiirtimellä.
Retermia
toimitus

Retermia
toimitus

Lattia
RETCARE IN S -tuloilmakoneen asennusperiaate, kun LTO
on toteutettu raitisilmakanavaan sijoitetulla Retermia runkoon
-neulalämmönsiirtimellä.

RETCARE IN S -koneen alustava valintataulukko
Ilmamäärä
l/s

Leveys
mm

Pituus
mm

Korkeus
mm

Paino
kg

Jännite
VAC

Ottoteho / puhallin
kW

Virta / puhallin
A

Puhallin

500 - 1200

1600

800

2200

n. 400

3 ~ 380 - 480

2.3

3.7 - 2.9

GR40C-ZIK.DC.CR

1000 - 1700

1600

1100

2200

n. 450

3 ~ 380 - 480

2.3

3.7 - 2.9

GR40C-ZIK.DC.CR

1200 - 1900

1600

1400

2200

n. 500

3 ~ 380 - 480

2.3

3.7 - 2.9

GR40C-ZIK.DC.CR

1400 - 2400

2200

1100

2300

n. 550

3 ~ 380 - 480

3.4

5.4 - 4.2

GR56C-ZID.GG.CR

1700 - 2900

2000

1400

2300

n. 600

3 ~ 380 - 480

3.4

5.4 - 4.2

GR56C-ZID.GG.CR

1800 - 3100

2200

1400

2300

n. 600

3 ~ 380 - 480

3.4

5.4 - 4.2

GR56C-ZID.GG.CR

EDUT
•

Pieni tilantarve
RETCARE IN S -tuloilmakone on kompakti ja tarvitsee minimaalisen lattiapinta-alan. 1000 l/s ilmavirralla toi
miva kone tarvitsee vain neliön verran lattiapinta-alaa. Koneen äänitaso on matala, joten useimmissa kohteissa
ei tarvita erillistä konehuonetta.

•

Markkinoiden energiatehokkain
RETCARE IN S -tuloilmakoneessa on hyvin pienet sisäiset vastukset, minkä johdosta koneen SFP-luku on
poikkeuksellisen pieni. Kanaviston sekä LTO- ja jäähdytyspatterien painehäviöstä riippuen RETCARE IN S
-tuloilmakoneen SFP-luku on tyypillisesti 0,5…0,8 kW/m3/ s.

•

Helppo asentaa, toimintavarma
RETCARE IN S -kone on helposti haalattavissa asennuspaikalle ja nopea asentaa. Kone on toimintavarma ja
huoltoystävällinen.
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RETCARE IN E
TOIMINNAN KUVAUS
RETCARE IN E on sisäasenteinen kompakti poistoilma
konesarja ilmamääräalueelle 0,5…4 m3/s. Kone on
varustettu antureilla ja puhaltimet turvakytkimillä. Läm
mönsiirtiminä toimivat neulalämmönsiirtimet, joissa neu
lat ovat alumiinia, putket ovat alumiinia tai kuparia ja
jakotukit kuparia.
RETCARE IN E on modulaarinen kone, joka sisältää
tyypillisesti LTO-, äänenvaimennin- ja puhallintoiminnot.
Toimintojen määrä voidaan vapaasti valita. Poistoilman
kanavalähtö sijaitsee koneen päädyssä ja jäteilman
kanavalähtö koneen päällä. Rungon eristeenä on käy
tetty mineraalivillaa (eristepaksuus 50 mm). Koneosat
on varustettu pesuvesialtaalla ja viemäröintiyhteillä.
Kaikki toiminto-osat ovat huollettavissa huoltoluukkujen
kautta. LTO-neulalämmönsiirtimen huolto tapahtuu
yleensä päältä avattavan huoltokannen kautta. Muiden
toiminto-osien huolto tapahtuu tyypillisesti osan sivussa
olevan huoltoluukun kautta. Huollon suorittamista var
ten koneen huoltopuolella tulisi olla koneen leveyden
verran vapaata tilaa.
RETCARE IN E -poistoilmakonetta käytetään esimer
kiksi kohteissa, joissa:
•
•
•
•

vesikatto ei kanna LTOH-laitteen painoa
vesikatto on huollon kannalta haastava (jyrkkä
harjakatto)
vesikatto on arkkitehtonisesti suojeltu
poistoilmassa on poikkeuksellisen paljon pölyä ja
koneen on oltava tämän vuoksi huollettavissa
myös talvella (esim. leipomot).

RETCARE IN E -poistoilmakoneen toiminto-osien huolto
tapahtuu osan päällä tai sivulla sijaitsevien huoltoluukkujen
kautta.

Kone voidaan haalata osissa asennuspaikalle. Ilmavir
ta-alueelle 500… 2000 l/s mitoitettu kone on tyypilli
sesti haalattavissa 900 mm leveiden oviaukkojen
kautta konehuoneeseen.

Kone voidaan haalata osissa asennuspaikalle.
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RETCARE IN E
LAITEVALINTA
RETCARE IN E -poistoilmakoneesta on useita eri kone
kokoja. Koneen ulkomitat määräytyvät käytettävissä
olevan tilan, valitun konekoon ja toiminto-osien luku
määrän perusteella. Ilmavirta-alueelle 500… 2000 l/s
mitoitettu kone voidaan sijoittaa tilaan, jonka leveys ja
korkeus on noin 2 metriä ja pituus LTO-patterin koosta
riippuen noin 2,5…3,5 m. Koneessa käytetään tyypilli
sesti EC-moottorilla varustettuja puhaltimia. Projektikoh
taisista mitoitus
dokumenteista löytyvät laitteen tarkat
tiedot.

Vesikatto

Retermia-
toimitus

Lattia
RETCARE IN E -poistoilmakoneen asennusperiaate

RETCARE IN E -poistoilmakone asennettuna puhallinkammioon.

EDUT
•

Pieni tilantarve
RETCARE IN E -poistoilmakone on kompakti ja tarvitsee minimaalisen lattiapinta-alan. Koneen äänitaso on
matala, joten useimmissa kohteissa ei tarvita erillistä konehuonetta.

•

Markkinoiden energiatehokkain
RETCARE IN E -poistoilmakoneessa on hyvin pienet sisäiset vastukset, minkä johdosta koneen SFP-luku on
poikkeuksellisen pieni. Kanaviston ja LTO-patterien painehäviöistä riippuen RETCARE IN E -poistoilmakoneen
SFP-luku on tyypillisesti 0,2…0,4 kW/m3/s.

•

Helppo asentaa, toimintavarma
RETCARE IN E -kone on helposti haalattavissa asennuspaikalle ja nopea asentaa. Kone on toimintavarma ja
huoltoystävällinen. Huolto on mahdollista suorittaa myös talvella.
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RETCARE MODULAR
TOIMINNAN KUVAUS
RETCARE MODULAR on sisäasenteinen, vaakamalli
nen, tulo- ja poistoilmakonesarja ilmamääräalueelle
0,5…12 m3/s. Lämmönsiirtiminä toimivat neulalämmön
siirtimet, joissa neulat ovat alumiinia, putket ovat alumii
nia tai kuparia ja jakotukit kuparia. Kone voidaan toimit
taa myös valmiiksi anturoituna ja puhallin voidaan
varustaa turvakytkimellä.
RETCARE MODULAR on modulaarinen kone, jossa
koneen toiminnot ovat vapaasti valittavissa. Rungon
eristeenä on käytetty mineraalivillaa (eristepaksuus 50
mm). Koneosat on varustettu pesuvesialtaalla ja viemä
röintiyhteillä. Koneen saa myös hygieniaversiona.
Kaikki toiminto-osat ovat huollettavissa huoltoluukkujen
kautta. Huollon suorittamista varten koneen huoltopuo
lella tulisi olla koneen leveyden verran vapaata tilaa.
Koneen ilmamäärän ollessa alle 4000 l/s neulaläm
mönsiirtimien huolto tapahtuu yleensä päältä avattavan
huoltokannen kautta. Tällöin neulalämmönsiirtimen ylä
puolella tulisi olla vähintään 1300 mm esteetöntä tilaa.
Ilmamäärän ollessa yli 4000 l/s neulalämmönsiirtimien
huolto tapahtuu huolto-osien kautta ja/tai hyödyntä
mällä koneen suodatin- yms. toiminto-osia.

RETCARE MODULAR -tuloilmakone, jonka mitoitusilmavir
taama on 10 000 l/s. Tämän koneen LTO-neulalämmönsiirti
mien huolto tapahtuu suodatinosan ja raitisilmakammion
kautta.

RETCARE MODULAR -ilmanvaihtokoneita käytetään
esimerkiksi kohteissa, joissa:
•
•

•

LTO-järjestelmän neulalämmönsiirtimet halutaan
sijoittaa ilmanvaihtokoneen yhteyteen
poistoilmassa on poikkeuksellisen paljon pölyä ja
poistoilmakoneen on tämän vuoksi oltava huolletta
vissa myös talvella (esim. leipomot)
koneen toiminnot halutaan valita täysin vapaasti
(esimerkiksi tuloilman suodatus halutaan toteuttaa
kolmessa portaassa, tuloilmaan halutaan kostutus
tms).

Retermia-toimitus

Esimerkki RETCARE MODULAR -tuloilmakoneen (vasen kuva) ja poistoilmakoneen (oikea kuva) kokoonpanosta. Kun koneen
ilmamäärä on yli 4000 l/s, LTO:n huolto tapahtuu huolto- ja/tai toiminto-osien kautta.

Esimerkki RETCARE MODULAR -tuloilmakoneen (vasen kuva) ja poistoilmakoneen (oikea kuva) kokoonpanosta. Kun koneen
ilmamäärä on alle 4000 l/s, LTO:n huolto tapahtuu yleensä päältä avattavan huoltokannen kautta.
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RETCARE MODULAR
LAITEVALINTA
RETCARE MODULAR -koneista löytyy useita eri konekokoja. Konekoko määräytyy ilmamäärän ja tarvittavan huol
totilan perusteella. Konevalinta suoritetaan projektikohtaisesti Retermian toimesta. Koneessa voidaan käyttää EC-,
AC-, tai PM-moottoreilla varustettuja puhaltimia. Projektikohtaisista mitoitusdokumenteista löytyvät laitteen tarkat
tiedot.

RETCARE MODULAR -poistoilmakone, jonka mitoitusilmavirtaama on 7 650 l/s. Koneessa on kaksilohkoinen LTO-neulaläm
mönsiirrin, jonka huolto tapahtuu huolto-osien kautta.

EDUT
•

Markkinoiden energiatehokkain
RETCARE MODULAR -tuloilmakoneessa on hyvin pienet sisäiset vastukset, minkä johdosta koneen SFP-luku
on poikkeuksellisen pieni. RETCARE MODULAR -tuloilmakoneen SFP-luku on tyypillisesti 0,5…0,8 kW/m3/s
ja poistoilmakoneen 0,3…0,4 kW/m3/s.

•

Helppo asentaa, toimintavarma
RETCARE MODULAR -kone on helposti haalattavissa asennuspaikalle ja nopea asentaa. Kone on toiminta
varma ja huoltoystävällinen.
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