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PUHDAS LÄMPö

AURIl{KOISEN HYUÄNTUU[Il{El{ HOMEAIR

YKSttörUSEl{ TAt01{ tÄMMtTtN.
puhtaan huoneilman kehittyminen on tulosta
Puhtaan lämmön
vuosien lämmilyskokemuksesta, Biologisten pölyjen jatkuva suodattaminen on osaavan ilmalämmitysasiakkaan perusvaatimuksia.
Laitteen toiminnan yksinkertaisuus ja varmuus tulee yhteisesti
arvostella huippuun kehitetyn energiasäästö-lämmittimen ominaisuuksia tutkittaessa.
Energian säästön edellytykset
Paraskaan lämmitin ei tuo taloudellisia
etuja ellei talon lämmöneristeistä ja tiiviydestä ole huolehdittu. Asian mu kaisesti eristetyn talon pahimmaksi läm-

mönhukkaajaksi jää ilmanvaihto
pajtsi jos siitä huolehditaan nykytekniikan mu kaisesti
HomeairilJa.

-

Homeair on ilmastointilämpöä
llmastointiläm pö on ilmanpu

istusta,
ko rkealuok ka ista lämm itystekn iikkaa
sekå välttämätöntä energiansäästöä
nykyaikaisimmillaan. Se on yhdistettyä
ilmastointia ja lämmitystä. Homeairissa on läpimittainen ilman käsittely,
hd

ilmanvaihto, ilman lämmitys
- tarvitilman kierrätys
ja sen myötä talon- lämmön tasaus.
taessa jäähdytyskin

I
Homeair tasaa lämmön ia säästää
iälleen
llmalämmitystalossa ei talon korkeussuun-

Homeair ilmanvaihto tavallista edullisempaa
ukana kehittyi lämotto sopivaksi
myös kodin ilmanvaihtoon. Vain paras

Avaruustekn iikan
p

öp

u

m

tk i-läm m önta lteen

kelpaa
siksipä Homeair siirtää jati
lJvassa rra'rvaihdossa yli 60 0o änmöstä puhtaaseen tuloilmaan.

nassa esiinny mainittavia lämpötilaeroja ilman kiertoliikkeen ansiosta. ilyös talon paikalliset Iämmöt tasoitetaan koko tajon hyväksi. Takan låmpö, auringonsäteily ja monet
muut "ilmaislämmöt" hyödyttävät koko taloa.
On miell)ttlävää asua tasalämpöisessä Homeair-talossa.
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01et tehnft Tatintasi. n*ä lyvinkin llonen l?imitJ's järjestel.ruen joulcosta. Yain Sinä tiedät lopullisen valintasi p€nsteet.
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Lf}ite*i!, ottä

J'rity'lrsenr:e tuotopolitiikl(a on vaikuttanut railiais€vasti I)5j:tökseesi.
Valdistraja Tomorro!. 0y on tuoieajatrtelussaa! l-ätrtenJtt k:ij'ttäjain tsrleis'ta. Pä?illärii]ll.le on trehdä parasta ja pitkättä aj-kaUskonno

viilillä käfttäjäl1e edullisil1ta.
fuIr€ o1Ieet ilraa1älDnityks e]l aIaIIe ensinmäisiä. DBEo o]e aina.kaan tätä ieldessäDrxe - suurin. liutta I,alas me haluamle
9lla.
0nhan aii:a, e tlrä lleleodelisot, ollegat j& tloa€t td[ut eivät ole
tuurfurpia 8laLlaaa. NLideD johtoaserraa tinli!ättönä]l laadu!
trottajana ej. silti kukean kiistä. Ue ota@e useasga agiasse
ttr811ia räi1tä esikuvilianne, Uskorsre t?inii! poli.tiikan olevaa
palasta kä)-ttäjäUe ja että t:inä pa"as koit'*r nyös onaksi
edlukseDlre - aikaa oyöten.
PalvelunD€ alkoi ensiunäisesiä ti.€ilotta.ldsesta ole'iåsss.oLosta$ne. Se jatlnru. Nii! so jailqru itscasiassa niin kauer lflir:
Sinä laitei'ta tarv'itset. Uslronne, ettå tän:in jälkeenkin la.rn
uutta liinnitintä tareiiset, sekin irrlee olenåan [0:'BÄ1]t. Se
on valfastl rlradaan ärotekellittel)aa s,nsiosta e"ilalnen. Se
o! var:las ti silloinkin Sinun paras vali-utasi.
L?impistl terveisin
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Laitieen j'läose Euoalostaa ilmanvaihto- ie l:imöntalteerrottooEalr. Poistoluhalli:r (fa) jjeee Likeista ilnaa lie.ikttl1ln, IIChrbvhi6;ä-a-;Bs--Ei-itiit j. en liauit& kesl skojeelle. Jhxa l''llliee
1-Ziniåputlri-i:;r"oantaltqclq!9.4 (.LtO) alaosar kautia luJraltjrjrelle
F-ödäfieen ulos. LTO-Fal,tcria etojaa. ]ikaanturxisefta Etoclotiu.
ioietomrhallin sä:idetiän toi:i:ear DoPeudella, ioka vastaa Eorririr::nfuäista irnaavaihtoa Q, 5/h.
Iirrrr tiodeUä velnistetaan nroLas", ?oidasn eillak-,'-tki.!1estä 1iesiliuvussa (3) asettaa haluttu hui!?uteiloaika 60 rrrin. osti..Aseteäm,ai an' Lxf uitua palaa lrrlalli.n auioBaat_Lis es ti Dor$a likierroksille ja liesilarv"-ssa oleva 1ötIä sull:e!'tru.
I'uhaltinnopeus 6ääaetään säästönurntaj å11a, iosta halutut tellot valitaan vakiokäYttöön.
hrlallir 1a on varustettu lalautettavalla y1i1äE ösuojaU&'
Joito. huone€n ilDan#j:tä vojd.'en lil:ii Yar'io:a ja :j in !ä1{i:iä
käsittolettänätiön:inä ( r1yl"'äDi ia lilråise'a)
ri;;; ;;i;i"""
talotr rakenteitlen vBolokolaligtar ol1 ]aitteessa erillinor ;[lo5
iluer.,riellin ( tb), JijE : Ilrhal1in 6äijde!ö:in yhdcssä J'oistoil'nos u. ntl"oo i]rda $roala.tetaar nekaanisesti en!4n
!ffiliiliii-Ers
e

:,4

Ilåidi6ilnakaDovisto o:1 sJa'tä s1lu!.nite1Iå siienr etiäl'Tloäri!':
vuodenaikana ilne irnetä:i; sielter missä se on l?i pilin"ä' esirx'
Vasullaholta. lia+on ls.Dtoen 81ta tai talon eteläsivus_talta.
(lohjois)
!-iitailtii
taloD
t^""""ti i"":l:.:*a o;r-vojtcva i-ue:i
tulohanavessa. olo8iflrstalta. Raj,iisifuaan li€nos5:i+ö tapahltuu
jpåinetia
}uonai sr r n)'
al
Jr
ll20
va1la siilii,öIf !i;11ä. (lxrrr"'Är:e
Eoloessa on kahsi lj.l.eisan i14ån ttlokaDavde'. Toinetr vasolirafla
oleva oa i{C- l'+'ll}yhuonor sai1:1a J7E6 tuul eruEie- var'teu ' 0ilcr1-'
p.roloiceon t1-tiroilian yj'iiIoEaen l:eittiösrä- tulesa ifna ' Ii:11in
ianavaal asonneis,an å g ennusvailieess& nol orar'isla Itäist'ään sil:n lkall.s vs.*r6t6ttu vaiierir iolia "luolloustaåsirt ?oidaa4 v€tää

silloi]o

}arn katava balutaau ?uhdistea.

Poicl,r,t:åvel1 11lxaD I'ulkiessa lIO:n I:ipi 9e luovuttos l:iE::ö:
1[...2no1, jonks verran scn ijnrpö{ifa siis laskto. lVlxä!..u1koillnsn klrlliiossa tlo:n ylä!ään katrttEl vastaevas_c:! li{ELPrr:3 sa-

I(cskiträiilin ia*i.t"ta otetaa:l taltcen 60""f0 ii'
"u" ""t"u".
Sieällman suhteelline! kosteus on yleensä niin suu:i, että sii?ois' Vodc]l.g?ottä crottuu Lm:ssa sturi osa' kosteutt&Intvetelä119'
:o1,':r' r 1-.o k1
rt]'t?
i
enD'
I"i
s
::
i on'ri
tu.nj sia voide an'it:i
r-it-r':r'::n'
o
ioirjeir?n
-u1i_u:
YDsi
]d!ur'lan nittana. -ro1tuva +._-=----sLL_ riaulrc'
6Eri!:i
iLnjiveoaotr
Vc;iToltlrsst orl vcsilnllio, Jck&
oo vet+'ä'
v€silukossa
että
Vod€n loJ-stunigon eriellytyksenä onr
T&lviolosu}rtoigsa 6aattaa rlois1^rv&n lluan lii&BönLaeiru dlla yli
?ooc. Täflöin toistuva ves-i alkaa j1:'tyä -m patte'ilL-e' T:'nö
t"t-oåtaatill8 r ioiis. sijeilsee pois.Lol'd r'i-L inl€s'li ö s s a '
pys i; J'tt ;iti frlo ural't""t"i,an"
llotyssä es etu sl:idpöiiLas sa t e]'Eo ståe tti
ja
k&nmion l:irnlötilo' uoushalt-irren. kullrss ]rurirle on poistunut
sut "ruutåna:r astoen. TojreDI)ido k€stii;i Einuui'in påri'
Li6EihrDu (3) lmrrluu osans taitisilEai:iri cst elnä1n. licsilqralrcaa
sH;jtilest'ii vniä;;fi;'rFt rliå " " lis::kEi vain vltsi rii':åin. läs1ä
åu"r, o""ittu t€lostettu ärlletrs rräirräojattsi 1.5"'€0 nrirr) to:iiDta!lr, Laite asetl.rlu autouaattisosti eJan lrrluttua aor$aeLi'

tobol1e.
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ll0li{Ilio l:cskjosssse sij-jtsevat ilrar ti;sitt.lvnsä ja s:I)röhrtkentäkeslqrs.

Lä::rröntaltcclotto-osasion taliaosessa olevassa ke.I1avassa sekoit_
ti-rvat raitisilia je kier'1oilira. tojsijisa. I,inii ilna johdet&a4
karlieasro d r-l:1 j rel-l e. färn;i srlodatin eroi:tae, ilnasta siilii oteou-Ir
halliearnalr Iö1J.n ja rosliat. lierlier suodatir asettu[ tiivij sti
elektrr:orisen srrodatti eni6'Dl I'iiäIle.
0n sl'J'tä }rolelrtia, että n?::oi': lial(si srrodatinta ovet iar'l@I1een
paiktrllaan, sillä airoas-,arn tältiiir! laitleen p'.latti:net saavai.a.iltaa toinialiseen, _l.i'..-i4l:l) 9j ii_ic toini, ilnan" etLä suoCatlirlft o"e {. asi."nrl:åi!:.!:l-i rnil oil'errIioslca suoclat'iirret oeat nailioilfean je l:i IIl e1n'tlieti,l'nä tolio
lci1. tecn loi .jr'a: ejan, \,rmisJeta.n, ct iei 1i;r:lölatio"ille
eiki ksnavi.toor .;i:.e liltista i.Inr.a. \iiin varrri stetaaa laitteeD ie}ol:a: ja terreelljrer

f;l

toj.rirta r.rtosiki ---lilolit?oni'len srodatirl ttottaa v:ih:iisecsi: n:i:irin lakteeleja. ja
lajuja 1,i:vitljyr; otsonia (rj"),0isoni Iejoae to,iieLkir. tevai1i!clisi llaleksi (0.) se. ra:vätta sllocatl jrol]a.
Ia:9-tkiBpaneligsa or 1ryt];i:riel lisiilrsi ef elrtyonis'.roilaitjhe! kuntoa osoi-ttava viirre:i valo. S'-toilatir! o']'ru1r.-le-g 1Tr .rji?e:! ral-o

..lo l?.rt.1cnl(f!:ar'.u v,;l'itclLc:1 r'ltoCeLlijr.:_
I3 lar r'lIr'-i2stt.
liliaantrrnis en n)'öi;i. \'a] on sararrnJtl 1ln on suo d at jj! t estl!:i.
OlektroDi-q!orra+i7l toi"rii ti000 rJ:1r jä"nnittecllii. o.iilrytliitr lie.tLr.r.cea i är.r1itiern, mltt€! silti on s;lrt:i v€i?ovaiguu+€er:.
SuoCal+i:1Fq.a nIe-i.F nrroliu.1 n:1 oaoiiet.rva eLas ri:i-.
Scaresvara oieva l,al'desta 1el^ st5 lioo:trrv3 laju.llon?iix {Cc)
piC;:ttäl l-crj&llisnsti il):e:sp olovja Lri t:flflfl-li:Ii
i:r.
IAjlrshoeal in on cl olilr oni. o,lF r.i i rFn dlla .ja sFn :,,Ji:tc;i.c::si on ensl!1 poirtottåva elc}tTo:.:isuodattiocu ecle:i:; oleva
asetinl ev"v. 1,0 15 a! SU0D.|TTIiIS Sll SUC J:II]J\rO T ltit:r:i i-IIT.rö:i J

liajuslrodatir poistaa sellaiset l.aa !r:t l^rir) rikt:ir;iol:siai, ri::Live'i1-a, bii 1i. ro.roirsj,diE (h':H;) , ulostehajut ja r,oret L.Lrut.

s on hajusuodattirren etuluolella. Sezr ss3- s.vata vaill
; r-hliöli"11.er1+ö j e:l lisi:ksi saihiöl:csl'.-r-l.sessa o]1
sii-lrkösuorlettir]cn !.irial:ih.te ja s?::ietöl]Jlrlurta ja .

S

i&1.:iike sli'.

-g]:.qL-i r!!€.

Puhtas-ksisnodat€ttD ilua tulee siiltililatterill e tåi vosipatterille, jossa ilna läprenee si'-i:lLet].llä ta"val^la.
Sähliö',,at-t.c?iss." on autora e+',rig os'ti toiniva sä:itii js. sitä oltJaa kelf ote]':ro star, t ti, jol:a sar ol)jållcscrsa kj.ertoilnasta.( T )
Pa*terolta valnisl,etarr 0, C, 19 ja t5 l.il::1 iel,oi5j.4a.

Vesit)all?ri (?) toji.i t(tl :r 4-sev;i'rj +ai C-s].-v;in:;. J::ltilsr':incr
on ]rJ'v;r l--s)a-l v -j-ös ka to-L;':nör:wt{ö;jn. C-sl,vö.re114ri^so\.clituu n--ös orikoisen hJ'vln i,'l:eleij;riiisetf:i vedcll:i (:5") I :i!,;{ tettäviks i.
Tcjrit,rs-tilassa la.t+cii ol ldixl,i-.teti]' ka"lrlel1a r,.r.r,.rilla ja
se voidaan as enr,1,: toirl e:1 l,oholtariscl.si lojs+aa ja a.ediea
loun'rin1l!in tal,e]lsa. latter'in eaoss:i oIewe. tiivistJtel-r. voir'l:ur:r
IoJ-.tåa avr-s a11a rrrilvit s!i'i.1,-ijliaslnrlise1'! kautjia"
hrtliive.lot oYaii 1'a,Ire,sti .ralilj ie-visre!. .{1":i 'hritoakarr verli ]xtI:ie lllr'rr1-ijierl otecn, jol.-: .si'lici I ;re,l-_iinou nojs+zr''isen,
l']etter:i1 iitos or 'r 20,

sliitt:i

iielIo-tglaoi tf t4

eril.seeri- trorlreartran

täiv:i_

.i.- lra-taf a!r_

nan ]'öl:ixrpöti1sn
Leittecn oil-aassa leidassa olevFD rrrrnaisen s;i:itji,ren licskiviiva
a.setetaan osoittaEaaD Lal rl,rue Jluoneisiorr l:ri1,:ilzinpiitilaa.
giuixou.s:i:iäin esetotaan }ehrtrla
Jröl;i!t?ötiial troiLrlålle,
0ikeassa aialai.lassa oleYa sili a.il voialaa.n &settaa se,rra: vasti:
@, Lo)rr)al1a

laite +oinii p:ijr'; ja

wl

liFaötitojerr

j0':ltohCelIn l,iite nolldr.tl!{' vain j1::ir'rljimnöti1es ;.Lut:oer.
C lol'rln1la Lriie noudcllaa wain yi;l::r::,.riln.
O lioldalla oi.jrrrs on !öis r.iJ.a;;.1:i, vcn{-tili SvlL&lr{Bnegoc
VaseEr:ras!a ?erlnassa yf enllinii 01e-rasta nnnaisosla. rati€:årsta ese_
te],san rr:nämn ail(a, jolloin p;ji\';;1iir?ijtilaa ,r,nlce k:i].t i5i:,
Si:tisestä ratiaasta ase+etoalt vastea1'asti 5,ölhirnpä,,,i1an a.Ilianisaik&. Laite t{ottaa yiil;inliiä piiiv:iliiup öti 1an altia:riseen as-ti.

Leittsen

tå6eirns

stå qlalej.alasta

ese-te+aalr

lcello oilieaan aikaan,

I ilel1o oljao z4-ärntista vrrorol.:artta" Ihrra[sta voit nä]li!:i
oiliean vuo?oliarrden ajal1. Xsirr. 1(e11o 7 illalla oIr 10, jolia hllieJca
6lis dllee niilqfä mualussa. Jos ruudussa ()1 silloin I ohjs.a kello

I1uon.

päivil:isr

Un

löksi ja !äirvasroin,

C

14-580/7
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IJoito-chje tr-,iesikupu FV-14
l-icsikupu on

sä

aidt'ttv perusilmanpois-

l.lle. Tehoslet tua rlmcnrcrstoa vciten(järjesre)mJn nr3x Doisöa) avarrfl n
venttiili aik3Lrtkim€sti A rkuv. ! )
halutuksi ajrk;i rnax.; mrri .L r. lian
kulur-r,ua umpren sulkeutuu

venrtlli

autornaat!i!iesLi säädetvlie oerusilman
poistolle. r/.ntt:ilL !orciirln iike;r
aik3isernr,rn. kaiäntämrilli rrLlkvlkin
asentoon O.
Ruuanl^iton ajansihsin n prule,,r verittiån t,luj. ]]rulev!r sjäryy porr:r.rromrstl
eri asentoihit. i(.lva 1.
Painokytkin valaisausta varten. Kuva i B.

Puhdistus
Ijesikuvusse on sokkeiosuodatin. Puhdistusta varten vedetään sokkelosuo.-l.rrti.
nrcn etuosa ulos ja peslii:in normaaliil.l
pes.rainepitoisella vedeilii. ( Kuvå 2) sisäosat puhdistetaan kostealla rievulla.
Lasinerr r't.rievy sa:rdaan ir:oir, rrua puh.
dusl.us!a varten. Di:istbmrllJ lukrtu"säpit auki,.,etå'rlillä nir(a a13spJrn.
(Kuvå 3)

Lampunvalhto
Lampunvsihto tapahtuu vetrmällr
lasincn e{ulevy p(ris. (l{uvo 3)

(uva
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I10l.rTÄ ?ÄFrrÄ

SU0&L SlitrIiol,öfiITys

lÄ\i.lIfT:L{

I rksinliertai.si! ilualiiIinitys

sJ.'Dt]lZ srri-,

ral:Le sähl(ö]:i$si'jyl(s€f1ii. T:.n:i tena on caluflis€nlri ]i:it-töEsä ]n'in
,luoleisiin aEornettevo suora sählöliunLtys, si11ii saqalla stioritetaau ltooeailil-La nyös illlan ?uir i i st{s}i:i sittoLJ. ja j-lfan ir.l-.
tEgnotto.

Yesi läxrnitetäi;r crillj.se11ä varas jalla
Di vaadi erillistä lännöujakohuonetta, ei lo"neja. Yoid.aan sijoittsa etei.seen, komeroon tai vaikllala keiitiööo.
,. YÄXI{VÄ S'ltiolÅltiITYs: Yösäliiön ealullisuus ja käytiöved.en sr-

]'irdist]'v:it ilnaliirilityks c4 .år:1lj.riu1rteen. niuno on D1atalam|{an vesil"iilpötilad LäJ'ttöss.bd o]l"lsi!r.s.
3. ltÄnl"iilPo?UltrPu: S?!hköä aluna lziyttäen pumputean rnååsto, avovedostä tai pohjafedestä sij.Ien kertJ"rl.t enorgia eauLlisesti iiäl-ttöön. ltdu]1isen e4ergi.an tuoton täydentää läErnönj aotinj äij esieilvi IIol.:I!\I1i. )iaalä.n!öDunlpu sijoitetaan laikkaan, jossa sen k:i]':r1i
sL häiritss. fiolleair si.joiietla.n kanavisto4 suunnittrcful nuliaisosti edulli6irlpaan 2aikkaan.
4. ElIA!-$ip0pnP?Ur l{ilräti liin!öpu!1llra halutaau !ä}-tt?iär Eutta
)Erpäristö ei oa1j.l Eaal.ämpöpunl!! k:iIttöö on i1na.1i,-lrlöIuElpu 1J-^
vi! edulli-ncn ratl:alEu. Suorai"n lTl.lc{ty i1!lal-änx!öI)ul1!?u on I]}.ds
kiitevä i1$aE ji:iild]-tl.s k€sällii.
6. l(Äf IILlli!,\i.lITTS : jl j)'n l itrna! nouEtes s a voiåaan talondellisrutts parantrae lloitrt litilla. Iiiinte:in rcfl,toai eetr l(attila o)1 odu1li6ta
Ilittää varaejeaD, jol{& artaa trasaison lärurön llot.tallIli1lc,
6. AunI'JIiöL.riltrO: Oloise alEle auriokolärpö ci !.iitä taloD ltinmitrvk6een, Sc o!. lftliter1liin edul,linen 1ls:iencrgian sntejå ja )'hdistetiliin va?eajaar ('i.). fio)lfrn lyödptää edhrflj,sesii }!atsfso 1ii.i!pö:i Ja !?iin vsstaavasti eurinriolia!:iiij ät tolrxivat kor:koacultall.a
hyöty$tri:ee11...
?. L{UIiOLL'.p ö. I;auliol:in!iiän Loneeir 1j-j.tct:iijn ll-.nnönvaihtajen tjautta,
0n 6yJrtä o11o llieydessli liinlöyhi:iijör el]nen li:E:riivslajt eyalin1,aa.
Da^rraikainor 1:innitysnrilrdol-lisuus
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Yleisiå viitleitä-venttiilin liittåmistå va.t€n

) l!o1 el't j-l ilrran t:icrr'i:.1..'r.r esii;
t;.slfojeclta lr'-ro-'reisi i:r ja siatt:i i.tra:iein l;ojeotle,
Pråal-fin IJ'ii"1i 3irla ja sarr'.rrI r.air 1a:i.ttcc:r ]:iji,tliirl,
l-:

efjgi!:1lllEl1!:

(

:

1

::1ini-

:i.-est:i.;,,:..,,l,_..

ali.z,,,lecl l:otio ii.-:!}}i:in je, so vetiii!
l.iertoilrl:a:r s\oilatti':i.i:r j:r la+.1;eril liiti,
fiiel.toil::ra1'-rira11j.1 or: vr',11sietir,r altto ?-ai,'uiselir lii|riirolee1.i-;,
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1. lluo]lj-Ismli LU$IIIYS son ilnaa kierrätiäuällä 1ä:rmii;.ii-nen na.ticri!
kaot]ra takaisii luoaeistoon ja.otiulia s.vistor kautt&.
2. IL',L\r\1L1.III0,riÄ L{j.N0]:tÄtTtr,.lio TtO, iluoreistorl k:ir*ltöI.clvotop ilna
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lxenvaihdon

3.

IN

TIL!\-1idy ?:i\to

ät1i.si tapahtua kelran
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IL\j,{N lifiDISfUSIi:LSIlTnl,y, Iforneailissa or r:iyaletlin€n ilner suodatns. UII:oo tuleva ilna srroCatrotaan nekasnieeiti ennel lliruröntalteenotinta. T:iqI l1roa ylj(ress:i kj o!:, oj.l.fron kanssa lrLliee lleka,arlise}1
suoaatti-Doa kautta eIektroriiseLIo suodatti.nefte. tä1le slroriei,hil:1.,.lIe
jää lähes kailcki lrekraninen lika. airla 0,00OOA rlrr:tr kol:oon astij
liirq;i ei l itrnkaan aiitä vaan ill)ra!,!a suoita,tetarn viel:i siir:i cpärrllt!r1te1.'- olovat kaf srrt ja la jlrt erikoissuoda-ltirlosss, ?ois.
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ei saa i).roi-ltaa.
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kanava. Irroitc'tae: liesilolarn !ii:;sti! lianava ja vcdaiiii;r'- ka[avassa olo?alle. 1'aijerilla, liryöskin vaijarilla van stetlu 'rracsir'.
itassin vaijerir1 i'.lee olla kanavan piti,,ilen ja irroitottaYj-sea
it6e rarcista. l.ois:: i:.ror1r1tt lilia l(eslitrsliojeesta"
Vedä rassi aira liasii:!',flsts. i(eetusLojeelle ?i,ir1.
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])ur1å.e

rt

,f

se-l8.

SUoDi 1'Ililll'0

r,

il0

Iioska lro:reaii tojrii hronei!1josj, j1ri;ån 1)ö1y41rer:iä j är1ä - re or
täs.jii rDieless:i l)öllir:r"rrin liorvike - kerää11,]':/ laj-tteen sucda'atlnllle 1i$rii.
SuoC,attilxet,

sijaitsevat i{esliitr-'tysti laitteessa:

i.ur-.LvL\-]

;", ltlt: !-1T

-. karliea guo.ia_Li!
'- eloktrolitcn srodetin
- lsjus"o.'aij" (::^r ial'.in''r- s.)
01

i-,.-r't'l:.t:i

i,i

s:tr

,c\i1..,'\ L.l:J

sillrli

,EItrtOt:I-:Ui;.-il:

-

_

ÅsLeä-L::i:! käl:{l önotctt[ clct(i roDincn iLaansuotlatin va.tii tavellisesti '-rseen:,rjn toistitvan Iesurr. ijulriarien L1rlrliaugien k?;ftön
j el\eon l_,-stFte yo lrii.nrmtl.anaar r siiännöllis oa a j kateuhur p esrr j cn

Eooriii

a-Eis

?€ s!-aitetauhr taltaa naksin:isuorittsilnanlul(iista j all enne.

el<si. Säiirr.röllirren

E-\'ra& el ektronj-B e11a

PESUoXJUIl
Ir,nLTttol.r

fstl{

1

Lluo1lTsPltsu

suOD,llTx.iIN

1. I(ä).tetäåin nestexliiistä pesrainettr!, eiinlerldlis:i .t iskillp esuainetta
jokå. helkosti lilrkerree lnruraen geteon.
2. Tarpeokgi gunreen lesrlestiaan larrrlaan hJiyin kulrraa ve'dtä je Doi4
V2 clesilitrao losuir.lnc+1.,". Yeder tul"e pciitiiii !:oko astiaan upo-

tottu kenno. Vrr'$j"s1a, etrtä Iesuaine ol1 LiuerD[ir.
3. Änte.kaa keniolr liueia astiassa r}. 2C nlr1uuitia.
4. truuld-e1k&a ltomo llienolls suihllrlla.
6. Autehea lccrnoa viclii hr.,1rL',;ouåra l0 ni:uuttia p\l]+aessa liio]]nran
l:urutassa vedessä. iDtakaa vcaer vafua l)o:is ja l.euron liui','ua tiil..dellisesti.
kjrydl:rltö ?)ru'l.eti;: lnrivsåjlisoen.
^IUi5
V-AItOl;1-,i OIIJlTrl i.\l,li0J-li IiC$101, IUL0?UOLILIII l,;j\fr'tri\ v,,\lJlti-q,t !
I{i!Nl:c){ Pnsu Äs T al.tiPISU]

o

Niis

z

O

-qt,

l<enno astionpesulicreen :oIjaiitiläIfe
sitrcn, että j-frErvi?tgul:sen suun:raa osoitrt?-ver, r. olern c1'et y1lisliiir;.
IG'rtä-kiiä tdve.lij.sli! .stien:?enlro-reesså lii-li.tei tjiivir::i Ie€urli:1etta.
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oljellra or a[o!iite1*ava.
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Poistl}:ea i!tei.! ?ö1y $trsin Lolic terla:l.ia ir€r.j/'Jsti suoaeti'r1a.
l{öybtä poistotoan ?ar.}!aiiei 9öiyix }i11a. i'iyö; h:Irjatl: *u}ec ]q:sylxyhseen. Srritrlnrt+a1iaa. l! en::o tu_qtaaksi, !.j.cIeil:il,s Llrr1rj]eLla vecr,eir:.
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IErks,s;takae kenro nesu! jäIkeen. Variilistlll:ae

, että se on ,uhdas sakasta ja tahroista. Jos t;!:peelli.sta, toiste'iqe !e:u.
Jos hrorcis{osla on ij,rlaloitu !'unscesti, on ilerrno useir s}:/ti }€sli
kahdesti,
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Suo&tirlkerlno asetetaen ?ailialieen si.terrr etiä oturerrnar'- nrolet
osoitteva* ifirenvir-i:at s::rr.ur]t;,,an l.ai;s!1. Yiri,alroskettirrret oval tä1Iöin lieruron vaseulalla 1to1e1Ia.
.työnretäirx 1;emo air-an pcr"irlle ssii ja etureuna laiDetas'n alas
lel}iss:i olevaa ur:aa vag*,er.
I,:!.rlica$loiiatin lyönl:etii-irrL srloCErtioirel'-nor1 päiifle salrojen chjauskiskojcr vliliin. Työnietii;;n :lj.in talkse, et1ä- Larkcasua'iiatin !eittiä
tarkoin elaktronisuoalattiincr"
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Päin','rstoin lilir lFrkc:- je nl kl,Toninarr slro,tåtin or Jr?ir_
suodatin ::crtnl.;v1.,;ii::cin jr tiis lnr\,:,isen ;illkcc:r sc oi
urrsittava.
Suodattiren 'lnrn:ron voi däLdii sen viiij.stii. Suodattinessa olevat
l?-urt mruttuva t }}arrlait.:si sjttell l.!rr !e ovat neD.1,i:itect lio,riaL_
lisen i.lltrt:;.\':rsä.
Suodåttlnlien Iroigtauiscl;si a'.'ataal eleL-troris.lo.'atl.inerl eC:cse:i
oreve esetinlew ja loistetarn lQr'l:eå_ ja. el elit.orisrlocl ati:l
liojeesta. N)'t lafjas'trtvat elcl:iroiisuodat-ii,iet ?,1+e lljus::oiatti_
rnet. VeA:! läherep?inl 01el.a sto(iatiE f.i:1os1:i J'lL:s-.::-:n ja Doisia" -e.
I(äärurä toisen suoalatinl ev)'x vl:il::ii 1r-se::s1 l:ol!.iri ja I,oiata se
ga.dall& ta?oin h-ritl ensirxr:i inediln.
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lseta uutlet ler'].t vastrgfalla taralia titalle. i;eiso, etiä ne
ollat tii'/iicti telineessä?ir-., si.1lä obil.ilt.lev:! ilu& ei luonnollisestikaai! 6uodat-.I I

Åseta r-hUistc'tut elolitrorri-todatil ja karkoasnodati! laiiioilleer.
llorrai l-ioloissa ha jus[orlaii ir--ien licstoikä on n. ka].ei rarotrtB.
J:tke-ras li ra!itet11ina, teir.. a slnläris_tö s s;i tai jos asrrr4ossa jost{irl slyst:i sXntll. n'-nse?sti suodatettavii. liaas,)ja voi }ajus,rsdåL
iiuer vaiir iov:ili. n'-ro4ostr.a l':1:r.er!l!il:rilii:r. I.::){;ii! ehssa r..io.r:tJctiu scuranta antea kiisilrl'ltsen sii.1åi, rnitcn nsein sllodatil! orl
5,1'tä vnii,taa.

L j\:itr) o?r\TTE?, 1N iitro !10
Ii?:y'i:imröl1:. esti !'2.1soc!.: ir,'.14lllqlt-iiqtteri
ei l.?itaa l:,.,itco, :lriJl{i: i ',oii.o.4: -;5--: o: .x.r-ä-..]r i-'irl-;-:-:r-:.
eitoi ae cie nåiis.].a ?i;r-.i"rDl.nij': n. i:,,o: ?oi -ta1åi;i-ua vain j3j
Erroåaitinet jost?1!:1 st:.stä eivät ole toinineei tai liit:! ei oie
a.iallaar ?uldistet tu. hrroi !'-fttea]:si.
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Asennus
Uesikupu ruuvataan seinään ia./tai
y)eikaapin tai maustehyll5.n a ia"euna an.
!,ieden ja kaapin alareunan väljn tulee
olla vähini:iän S0 sm rl,arso iu., a ,;.
Liesil<uvussa on valmiiksi asellleltuna
liittosjohto valaistusta varten, 14aadutteL,
luine pistikkeineen.
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iomi in asennetapn kanaya! niitainoi "
:oleror:ista ?:iist:iiir1 si lnlrliellr 1,anrstettu vaijeri kanavan :1rioj)ouste.

Yaricn.

Toiminta
Venttiiiiin vir:tctään perusilmanvaih to
irieella silulla ulevan ohlcen m ukain.

Xuva 2

Halurcss..rnnp tphosrctrua ilmanvarhroa.
avatag n venrriili, aikJ,iltklmesri i\
rkuva 2)lralu'.uksi ajaksr. rHc'1i. 1 1;

Aikakyikin sulkeutuu perusilrnanvaih.

qorle automaatt ljestr ajan <uitutrua
ql}lpeen. Ver]ttirli voidaan suike..r

*ä"""iå'åii,:"jliXT f, il ;""'": i;låi,x"
t.asrnen

äi''

eiulevy voidaan saättää
eri asentoihin. iiuva 2.
Rortaattomasri
ralnoxytkrn valals:usLa varten. kur a I

l.

Teknilliset i;iedot
Sähköiiitänt:i: 230 \r maadutettu.
Valai€tus: 2x 2.5 W n-t J.
Ivlckaanin en hellokoneisto, käynriaika
60 min, uudelleen säädeträvis;ä
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Liittäminen hcrmun
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Homeair-kodissa ei vedä
Vetohan on rirttävan kylrnän il11an v "tausta huonetilassa. Homeai r-järjestelmässä lämpö tuodaan lman mukana
miellyttävän lämpöisenä ja ilmanvaihdo,r paineet ovat .iin rasapainossa
ettei illuna- tai ovivetoakaan esiilny

Biologinen ilmanpuhdistus

terveellistä - turvallista

L4itä vähemmän keuhkoja altistetaan
pölyllä, sitä paremmin ne säilyttävät
vastustuskykynsä. Homeair avaa aller-

gikoillekin uuden mahdol suuden
puhtaan koti-ilman. Tupakansavukr
kaikkoaa sLodarr rr e1 sir\ro,ra-a
Homeai. ja.jesreln'assa s-oCar:a-a-

diljy,

ei vol päästa tahr rNaa. kana-

l
HOMEAIR LÄMPIiIÄ MILLÄ vAIN.
öljyk.rrr.

råmpöbroB

o'r-

n6uureei Jåiene!neån on yh

Inreå

Varma kotimainen Houmari
Suomessa ja maailmalla

Hn€Dintdn e&

!du nryhdnft €6!j.ir,urb. ry& våh.n.r& Ji s.ådåån
6åin.n rånpö cdmeån e i'
nihsrhrö[Fnil]ÄrdlY:ru1

-:-. - -: ::ersa vuoksi. N.4esitätäälIä
k-::-- -- .- - -ournarrksi . Homeair
a' :a.' .;zj, _9ssa suomalaiset johiavai , :-: serkuin kasvaa. Hyvä
:

!r r.Fuki!'å on d!iinrnilr kumpi
oi .dn*ni:
l.d.rnr dkåifetru kåyd€^

ldhpöronu.niilhrY:
kon..i Fe,rn. dr.ti tsh'

Suomr

shr& ra,nö6.drffii
bn'6bp.'4JEn'
.Esrr'sökbr['1.

Fn5'

kdftL'rr?&'ElEb

Yödh6i ddrsur ir rry 4

Hyvä Homeairkodissa asua kesähelteelläkin

Kesäksi Homeairir voi toli pysäyr:ää -.:-:ilmanvaihto pelaa silloinkin. Tarvittaess: -:meair saattaa kesähelteisel rlma.1 i . -'::=:ja aikaansaa viilentävän tunteen *:-:: saadaan haluttaessa myös täysviilen-,,.3 a
Homeairin äänitaso tåyttåä ajan vaai --,:::
ja oikea kanavasuunnittelu iakaa. 3:::,?,äänet leviä huoneesta toiseen. Hornea -:: :s-

a

0tEsTA - srsÄrrÄKr]{

sa on terminen viihtyisyys pathai-

- .='

Toiminta ia käyttö selkeää
Hon,earrin käyttö on milä ylsi'ke-i . '::

Perussäätöjen jälkeen tarvitaar o -.:::-:1:vain yksi käyttösäädin. Liesikuvun a..<,'-. mesiä kytketään tehotuuletus. Aia..- -::-?
kytkin laukeaa itsestään, eikä jää !a- -g:s::
päälle. Säästöä tämäkin
etenK. :a . ::.kasella. ltse kojeessa on- e'| ^e' (e::--: .
valinta. Yksinkerlaista ja var.raro,rr':::

Homeair pähkinäkuoressa
LånD6k$k* lååkåappilruoBsea,
Mitat 60r60r190 cm, p.ho 12s kg.
lr*rkupu. j63. poleroilmaeålidln,

Krertoirnan vakropuhdret!t: nek..nh€n, råhrdhen

l!

kemi.llin€n. l(dnavien jä p6ll..in li*ääntumis€n o!lo.
rrmånvåihro kåhderra p!hrrrrnerr.. E rrreer ruro- l. porslollm.npuhåhlmel. Avaruusajan länmönlalLcnollo

lämpöputkilånnönv.lhl.j.llå.

Pålvs-yölåmmön erikse€n såärävå kcllolermo.harli.
Soprvuur 30...300 m, .sunloon,
Enihmäist€ho 30'c ved€llå 2s kw.
Lllrånrsreho ?l0w mäks.3,2 A,
sähkörårk.eru3k.ck!k!en hyvåksymå.

Homeair - ei ainoastaan
Iämmitin
Homeairiin on yhdistetty lämm \,ksen lisäksi
ohiattu ilmanvaihto ja ulkoa tu evan sekä kier
tävän ilman huippusuodatus: mekaan nen elektrostaattinen - kemlallinen. Kaikkl yh
vak ovarusteena.
dessä pakeiissa

-

Homeair huolto helppoa tottumattomallekin
Laitepuhaltimet ovat itsensävoitelevia eivätkä
kaipaa jaikuvaa huoltoa. Voidaankin sanoa, että
Homeair-huolto on vain tämän "pölynimurin"
puhtaanapitoa. Karkeasuodati n, eleklrosuodali. ja Iä11rrön ralleenottopatter' ovar peslavissä.
Raitis lmasuodattimet ia kemiallisel suodaitimet oval vaihdettavra
- jälkimmäiset tavallisesti
parin vuoden vaihtovälillä.
Keittiökanava on nuohottava tarpeentu len ja
siihen Homealr tarjoaa kätevän vaihtoehdon.
Ei sris turhan vaikeaa
- onha^ Homeair Juul
tehiy "kotiväkeä" aiatellen.

Homeairin päåtoiminnol:
Huoneiston lämmilys sen ilmaa kierrättämällä Homeairin vesi- tai sähköpatterin kautta
takais n huonpisroon jaol nkanavrsron (a.lra
a
llmanvelhlo ja lämmöntalleenollo. Lå lteen
kaksi ilmanvaihlopuha inta huolehlii ilmamaållsta lasapåino sesli -ehokas an n o'1talteenottopatteri sirtää likaisesta ilmasta
låmmön tuloilmaan, loka sitten sekoiietaan
lämpimään kiertoilmaan. Termostaatti eslää
po,stoilmasla erotl-va_ veden läalynrsen
taaten laitteen häiriöitömän toiminnan kovillakin pakkasilla.
llmanpuhdisluskäsillely suoritetaan kolmasti
- tu o,lna jopa 'leljasli PuhdisruksessaFrorleraan h'enoimmatkin ti:o ogiser polyl Ja eoämiellyttäväi hajut ja kaasut tupakansavua
myöten. Puh das ilma ei tah ri läm m ityspatteria
eikä voi saastultaa kanavistoa. Näin oleelli_
sesti helpoitetaan järjestelmän huoltoa ja luotettavuutla. Toimintavalo ilmoltlaa suodatti-

taitavista

sit[flg161c'HANN
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Puh 9r32A911 POFr
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tyksen huippua. Paljon työtä on tehiy tehokkuuden, ääniongelmren ja loimintavarmuuden
paranlan iseksi. Si n laitleen yksinkertaisuris
on säilytetty
Homeairin saat ostaa koululetulta ammattimieheltä ia luonnollisesti sen huollosta kannetaan
vakavaa huolta.

-

vertaa

-

se on varmasti
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Homeairin valmistaja on maamme ainoa ykstnomaan ilmalämmrttrmiä valmisiava yritys. Asiaah
on keskilytty ia siksi tekniikka edustaaktn kehi-

Useamman tietävän oslaian valinta on Homeair
sinunkin velinlasi.
PÄaMYY.lÄ .la NEUVoNTA:

käsistä

Hyvä lämmitin
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