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ASENNUSOHJE 
 
Retermia-laitteiden asennus on kuvattu tässä ohjeessa tuotetyypeittäin. 
 
 
RETERMIA RUNKOON NEULALÄMMÖNSIIRRIN 
 
Retermia runkoon neulalämmönsiirrin nostetaan laitteeseen kiinnitettyjen nosto-
ohjeiden mukaisesti. Mahdolliset nostokorvat poistetaan noston jälkeen. Nostokorvia ei 
saa jättää laitteeseen kiinni, sillä ne aiheuttavat ruostuessaan vaurioita 
kansirakenteisiin.  
 
Asennus kanavapatteriksi tai sisäasenteisen ilmanvaihtokoneen yhteyteen 
 
Kanavapatterit ja RETCARE 
Modular -koneen 
neulalämmönsiirtimet varustetaan 
omalla konesokkelilla. Runko on 
rakenteeltaan: pelti-eriste-pelti, 
eristeenä 50 mm mineraalivilla. 
Neulalämmönsiirtimen pohjavadilla 
oleva pesu- ja kondenssivesiyhde 
on viemäröity valmiiksi 
neulalämmönsiirtimen huoltopuolelle 
Retermian tehtaalla. 
 
Työmaalla urakoitsija liittää 
Retermia-osan IV-koneeseen, IV-
kammioon tai IV-kanavaan ja 
viemäröi pesuvesiyhteen vesilukon 
kautta lattia- tai rasvanerotuskaivoon 
(keittiön poisto). Pesu- ja 
kondenssivesiputkiston asennus 
kuuluu putkiurakkaan (PU). 
 
Retermia toimittaa tiivistelevyn, joka asennetaan Retermia-laitteen alapohjan ja 
tukipiipun yläpinnan väliin. Tiivistelevy voidaan liimata/teipata tukipiippuun kiinni, ettei 
levy pääse siirtymään pois paikaltaan noston aikana. 

 
  

Kanavapatteriksi asennettava Retermia runkoon 
neulalämmönsiirrin 
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Asennus ulkoseinälle, IV-kammioon tai vesikatolle 
 

Runko on rakenteeltaan: pelti-eriste-pelti. 
Eristeenä käytetään uretaania tai 
solukumimattoa. Runko on itsekantava. 
Patteriseinäasennuksien 
neulalämmönsiirrinlohkoja voi asentaa 
päällekkäin. 
 
Neulalämmönsiirtimen rakenne on 
sellainen, että se estää lumen 
tunkeutumisen ilmanottokammioihin ja 
suodattimiin, kun se asennetaan 
rakennuksen ulkoseinälle. 
Neulalämmönsiirrintoimittaja peittää 
lämmönsiirtimien välit ja reunat 
teräslevyrakenteilla siten, että ilmavuotoja 
siirtimien ohi ei ole. 
 
Työmaalla urakoitsija liittää Retermia-
osan IV-kammioon tai ulkosäleikköön ja viemäröi pesuvesiyhteet vesilukon kautta 
lämpimän tilan lattiakaivoon tai rasvanerotuskaivoon (keittiön poisto). 
 
Kun Retermia runkoon valmistettu neulalämmönsiirrin asennetaan ulko- tai 
jäteilmasäleikön tilalle, tuetaan se joko kammion lattiasta, vesikattopinnasta tai 
ulkoseinästä rakennesuunnittelijan ohjeiden mukaisesti. 
 
Putkikytkentä 
 
Useista peräkkäisistä lohkoista koostuvissa neulalämmönsiirtimissä, ilman 
virtaussuunnasta katsottuna peräkkäiset, neulalämmönsiirrinlohkot (100-, 200-, 300-
lohkot) kytketään toisiinsa ilma- ja nestepuolelta vastavirtaperiaatteella. 
 
Retermia runkoon neulalämmönsiirrin, joka on jaettu kahteen lohkoon, kytketään alla 
olevan periaatekuvan mukaisesti. Nesteyhteiden sijainti on määritetty 
mitoitusdokumentissa. 

Ulkoseinälle tai IV-kammioon asennettava Retermia 
runkoon neulalämmönsiirrin 
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LTO-HUIPPUIMURIN SEKÄ ILMANOTTO-, ULOSPUHALLUS- JA 
ILMANKÄSITTELYKATOKSEN ASENNUS 
 
Retermia toimittaa tiivistelevyn, joka asennetaan laitteen alapohjan ja tukirakenteessa 
olevan kanava-aukon väliin. Tiivistelevy voidaan liimata/teipata tukipiippuun kiinni, ettei 
levy pääse siirtymään pois paikaltaan noston aikana. 

 
LTO-laite nostetaan paikoilleen laitteeseen kiinnitettyjen nosto-ohjeiden mukaisesti. 
Mahdolliset nostokorvakkeet poistetaan noston jälkeen ja tarkistetaan vatupassilla, että 
LTO-patteri on vaakatasossa. 

 
LTO-katosten ja LTO-huippuimureiden kiinnitys suoritetaan LTO-laitteen alapohjassa 
olevien kulmarautojen avulla rakenneaineisen tukipiipun kylkiin, materiaaliin sopivilla 
kiinnikkeillä. Kulmarautojen ja tukipiipun väliin jäävä asennusvara tulee täyttää pois 
aluslevyllä tai vastaavalla tukevalla materiaalilla.  
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Putkikytkentä 
 
Kytketään vastavirtakytkentään laitteen nesteyhteisiin kiinnitettyjen ohjeiden mukaisesti. 
Nesteyhteiden sijainti on määritelty mitoitusdokumentissa. 
 
 
 
Viemäröinti 
 
Jollei laitemitoituksessa toisin määrätä niin: 
 

LTO-huippuimurit ja ulospuhalluskatokset: 

Pesu- ja kondenssivesiputkisto tulee putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja 
tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. 
Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. Keittiön rasvanpoiston 
ulospuhalluskatoksen pesuvesiputkisto tulee viemäröidä rasvanerotuskaivoon. 
 
Ilmanotto- ja ilmankäsittelykatokset: 

Pesu- ja kondenssivesiputkisto tulee putkittaa vesilukon kautta lämpöeristettynä, ja 
tarvittaessa saattolämmitettynä, lämpimässä tilassa sijaitsevaan lattiakaivoon. 
Vesilukko tulee sijoittaa lämpimään tilaan. 
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Tuulensuojalevyt 
 
Tuulensuojalevyt eivät sisälly LTO-patteritoimitukseen. 
 
Tuulensuojalevyt asennetaan laitteen sivujen alareunoihin. Ilmanottokatoksessa 
tuulensuojalevyt asennetaan imuraon sisäpintaan. 

 
Tuulensuojalevy kiinnitetään yläreunastaan LTO-laitteen mukana toimitettavaan 
kiinnitysosaan. Kiinnitys tapahtuu ruuveilla mahdollista irrottamista ajatellen. 
Suojalevy tuetaan alareunastaan. Jotta sade-, kondenssi- ja pesuvedet pääsevät 
valumaan alitse, jätetään 50 mm:n rako suojalevyn alareunan ja katon väliin. 
Liuoslaippojen kohdalle tehdään avattavat huoltoluukut.  
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SÄHKÖKYTKENNÄT 
 
Retermia LTO-huippuimurissa puhaltimen syöttö on valmiiksi kaapeloitu mukana 
tulevalle turvakytkimelle. LTOH-laitteen EC-puhaltimen ohjauskaapelia varten on valmis 
kaapelisuojaputki huippuimurin kytkentärasiaan asti. 

 
 

Turvakytkin 
 

Retermia LTO-huippuimurit on varustettu tehdasasennetuilla turvakytkimillä. 

Turvakytkin: 
• suojausluokka IP54 
• läpiviennit 4 x M20 
• sisältää yhden apukoskettimen (sulkeutuva) 
• oikosulkumoottoreiden turvakytkin on EMC-hyväksytty 
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EC-moottorin kytkentä 
 

 Moottorin rakennekoko ”D” ja ”G” (3-vaiheiset moottorit) 

 tyypit: GR35C-ZIK.DC.CR (art.nro. 115512/A01), GR45C-ZIK.DC.CR (art.nro. 115520/A01), 

 GR56C-ZID.GG.CR (art.nro. 115525/A01) ja GR63C-ZIK.GL.CR (art.nro. 115536/A01) 

 

24V +24VDC lähtö 

10V +10VDC lähtö 

GND 0V, GND 

D1 Enable, moottorin käyntilupa, jos ei käytössä niin yhdistä +24V - D1 

E1 Sisääntulo kierrosluvun asetukselle 0...10 V signaalilla / potentiometrillä 

11-14 
Tehdasasetuksena hälytyskärkitieto avautuvalla koskettimella, voidaan parametroida 

esimerkiksi käyntitiedoksi, IO setup – K1 Function – 1K (tehdas asetus = 2K). 
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 Moottorin rakennekoko ”D” ja ”G” (1-vaiheiset moottorit) 

 tyypit: GR35C-ZIK.DC.CR (art.nro. 115476/A01), GR45C-ZIK.DC.CR ( arti.nro. 115482/A01) 

 

24V +24VDC lähtö 

10V +10VDC lähtö 

GND 0V, GND 

D1 Enable, moottorin käyntilupa, jos ei käytössä niin yhdistä +24V - D1 

E1 Sisääntulo kierrosluvun asetukselle 0...10 V signaalilla / potentiometrillä 

11-14 
Tehdasasetuksena hälytyskärkitieto avautuvalla koskettimella, voidaan parametroida 

esimerkiksi käyntitiedoksi, IO setup – K1 Function – 1K (tehdas asetus = 2K). 
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 Moottorin rakennekoko ”B” 

 tyypit: GR31C-6ID.BD.1R (art.nro. 177999/A01) 

 

10V +10VDC lähtö 

GND 0V, GND 

D1 Enable, moottorin käyntilupa, jos ei käytössä niin yhdistä +10V - D1 

E1 Sisääntulo kierrosluvun asetukselle 0...10 V signaalilla / potentiometrillä 

11-14 
Tehdasasetuksena hälytyskärkitieto avautuvalla koskettimella, voidaan parametroida 

esimerkiksi käyntitiedoksi, IO setup – K1 Function – 1K (tehdas asetus = 2K) 

A (D+) 

B (D-) 
MODBUS (RS-485) -liitäntäportti 
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EC-moottorit: hälytyskärkitieto ja tilatieto 
 

EC- puhaltimesta on mahdollista saada kärkitietona joko hälytys- tai tilatieto. 

Hälytystieto on tehdasasetuksena. Puhaltimen käyntitiedon saa toteutettua helpoiten 

ohjelmallisesti rakennusautomaatiojärjestelmässä puhaltimen ilmamäärä-, suodattimen 

paine-ero- tai kanavapainemittaustuloksen perusteella (mikäli paine-ero ylittää 

minimiarvon, esim. 5 Pa, kone on päällä). 

 

Vaihtoehtoisesti tilatieto voidaan määrittää esimerkiksi virranvalvontareleellä. 

Virranvalvontarele voi olla esimerkiksi Wago 286-665 ja relepohja 280-629. Rele 

saattaa poiketa tässä esitetystä, moottorin tyypistä ja koosta riippuen. 
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Oikosulkumoottorin kytkentä 
 tyypit: GR35C-4DN.C5.CR (art.nro. 113748/2F035), GR45C-4DN.C5.CR (art.nro. 113759/2F035), 

 GR56C-6DN.E5.CR (art.nro. 113773/C000), GR63C-6DN.E5.CR (art.nro 113780/2F035), 

 GR63C-6DN.F5.CR (art.nro. 113781/2F035) 

 
Oikosulkumoottoreissa on turvakytkimelle asti valmiiksi kytketty häiriösuojattu 
moottorikaapeli. Taajuusmuuttaja kytketään komponenttivalmistajan ohjeiden 
mukaisesti.  
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PM-moottorin kytkentä 
  

PM-moottorit eivät toimi suoralla verkkokytkennällä, vaan niitä on ohjattava aina 
yhteensopivalla taajuusmuuttajalla. Retermian toimittamat PM-moottorit sisältävät aina 
valmiiksi parametroidun taajuusmuuttajan, joka voi olla erillinen tai moottorin yhteyteen 
liitetty (integraalimoottori). 

 
PM-moottorin kytkentä 
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RETERMIA-LAITTEIDEN TUENNAT JA HUOLTOTASOT 

 

Tässä ohjeessa on esitetty yleiset periaatteet, miten Retermia-laitteet asennetaan 
ulkoseiniin, vesikatolle ja konehuoneisiin. 
 
Retermia-laitteiden tuenta ja asennus tehdään aina rakennesuunnittelijan 
tapauskohtaisten suunnitelmien ja ohjeiden mukaisesti. 
 
 
Toimilaitepaketit 
 

Toimilaitepaketti sisältää tukijalat, joiden varaan se asennetaan lattialle. 
 
 
Retermia-runkoon -neulalämmönsiirrin 
 
Retermia-runkoon -neulalämmönsiirrin kiinnitetään ruuveilla tukirakenteeseen. Seinän ja 
neulalämmönsiirtimen rungon väli tiivistetään tiivistemassalla sekä L-listalla.  
 
Kun Retermia-runkoon valmistetut neulalämmönsiirtimet asennetaan ulko- tai 
jäteilmasäleikön tilalle, voidaan neulalämmönsiirtimen tuenta tehdä ulkoseinästä 
konsolituennalla, jos seinärakenteen lujuus tämän sallii. Tuenta voidaan viedä 
tarvittaessa ulkoseinän läpi. 

 

Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimen konsolituennan periaate. Mikäli huolto tehdään päältä 
avattavan kannen kautta ja laitteen yläpinta on yli 1200 mm vesikaton tai lattian pinnasta, 

voidaan tuentaa jatkaa niin, että huoltotaso on mahdollista asentaa saman rungon jatkeelle. 
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Vaihtoehtoisesti neulalämmönsiirrin voidaan tukea vesikattopinnasta tai IV-
konehuoneen lattiasta. 

Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimen tuennan periaate IV-konehuoneen lattiasta tai 
vesikaton pinnasta tukijaloilla. Mikäli huolto tehdään päältä avattavan kannen kautta ja laitteen 
yläpinta on yli 1200 mm vesikaton tai lattian pinnasta, voidaan tuentaa jatkaa niin, että 
huoltotaso on mahdollista asentaa jatkeen päälle. 
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Sisäasenteiset RETCARE-ilmanvaihtokoneet 
 
RETCARE Modular, RETCARE IN S ja RETCARE IN E -koneiden sekä kanavistoon 
asennettavien Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimien toimitus sisältää konealustan, 
jossa on säädettävät jalat. 

 
 Kanavistoon asennettavien Retermia-runkoon -neulalämmönsiirtimien toimitukseen kuuluu 

konealusta. 

 
RETCARE IN S -koneen toimitukseen kuuluu konealusta. 
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LTO-laitteen asennus rakenneaineisen tukipiipun päälle 
 
Ilmanotto- ja ulospuhalluskatosten sekä LTO-huippuimureiden kiinnitys ja tuenta 
tehdään LTO-laitteen alapohjassa olevien kulmarautojen avulla rakenneaineisen 
tukipiipun kylkiin. 
 
Retermia Oy toimittaa periaateohjeen rakenneaineisesta tukipiipusta ja sen 
mittapiirustuksen. Tukipiipun rakentamista ei saa aloittaa ennen Retermian toimittamaa 
mittapiirustusta. 
 
Ohje on kehitetty olemassa olevia piippuja varten, mutta samaa rakentamisperiaatetta 
käytetään myös uudisrakentamisessa.
 

 
Alkuperäinen huippuimuri tukirakenteen 

päällä 
 

 
Valmiin rakenneaineisen tukipiipun leikkaus 

 
 
 
 
Vanhan piipun tai kanavan ympärille 
rakennetaan runkokehikko.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uuden piipun runko levytetään 
(esimerkiksi vanerilla) kaikilta sivuilta ja 
tarvittaessa lämmöneristystä lisätään.  
Ilmastointikanavan pää taitetaan (tai 
käytetään lähtökaulusta) tasaiseksi piipun 
kansivanerin päälle. 
Tukilevyjen tarkoitus on toimia 
jäykistävänä ja kantavana rakenteena ja 
alustana vedeneristysmateriaalille. 
 
Tukilevyjen asennuksen jälkeen uusi 
piippu tehdään vesitiiviiksi ja pellitetään / 
huovitetaan koko pituudeltaan. 
 
Vesieristys ja lämmöneristys tehdään  
rakennesuunnittelijan ohjeiden 
mukaisesti. 
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Huoltotasot 
 
Jos Retermia-laitteen huolto tehdään päältä avattavan huoltokannen kautta ja laitteen 
yläpinnan korkeus on yli 1200 mm vesikaton tai lattian pinnasta, laite tulee varustaa 
turvakaiteisella huoltotasolla.  
Huoltotason korkeus on Retermia-laitteen alapinnan tasolla. 
 
Mikäli Retermia-laite asennetaan tukipalkkien varaan, tukipalkisto kannattaa rakentaa yli 
LTO-laitteen pituus- ja leveysmittojen, jolloin ylimenevälle osuudelle voidaan asentaa 
kaiteelliset huoltotasot. 
 
Ilmanottokatos, ulospuhalluskatos ja LTOH-laitteet 
 
Huoltotasot tulee asentaa vähintään LTO-laitteen kahdelle pitkälle sivulle. Huoltotasoja 
ei tarvita laitteen sillä sivulla, jossa on huoltokannen saranointi ja liuoslaipat. 
 

Ilmanotto- ja ulospuhalluskatosten sekä LTO-huippuimureiden huoltotasojen asennusperiaate 
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LTO-laitteen asennus erillisen tukirakenteen päälle 
 
Retermia-laitteet voidaan asentaa myös terästukirakenteen päälle. Rakennesuunnittelija 
suunnittelee ja mitoittaa tapauskohtaisesti tarvittavan tukirakenteen. 
Rakennesuunnittelijan tulee pyytää Retermia-laitteesta tarkepiirustus, jossa on esitetty 
laitteen pohjassa olevien viemäri-, kanava- ja putkiyhteiden sijainnit sekä laitteiston 
paino. 
 
 

 
Esimerkki LTO-huippuimurin alle tulevasta erillisestä tukirakenteesta, joka jatkuu huoltotasona 

LTOH-laitteen ympärillä. 

 
 

Esimerkki LTOH-laitteen asennuksesta erillisen tukirakenteen päälle. Tukirakenne jatkuu 
huoltotasona LTOH-laitteen ympärillä. Kuvan tuentatapa on edullinen asennuksissa, joissa 

poistoilmakanava asennetaan LTOH-laitteen alle vesikaton suuntaisesti. 
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RETCARE OUT S -tuloilmakoneen tuenta 

 
Vesikatolle asennettava RETCARE OUT S -kone ja kaiteellinen huoltotaso asennetaan 
teräspalkkien päälle. Palkkien sijoittelussa tulee huomioida koneen pohjassa olevat 
kanava-, viemäri- ja putkiyhteet. Teräspalkkirakenne tuetaan palkeilla vesikaton 
rakenteista. Rakenteen tulee olla vähintään 1000 mm vesikattopinnan yläpuolella 
(lumivara). 
  
Portaallisen huoltotason leveys tulee olla vähintään 800 mm. 
 
Rakennesuunnittelija suunnittelee ja mitoittaa teräspalkkirakennelman Retermian 
toimittamien lähtötietojen perusteella. Rakennesuunnittelija määrittää rakennelman 
sijainnin vesikatolla ja tavan, jolla se kiinnitetään vesikaton kantaviin rakenteisiin. 

 
RETCARE OUT S -tuloilmakoneen alle tuleva tukirakenne, joka jatkuu huoltotasona 

tuloilmakoneen ympärillä. 

 
RETCARE OUT S -koneen asennusperiaate vesikatolle. 

1. RETCARE OUT S -tuloilmakone. 2. Koneen alle tuleva tuenta. 3. Tuloilmakanavan liitäntä 
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RETCARE OUT S -tuloilmakoneen alle tuleva tukirakenne, konekoko 1 

 
 

 
RETCARE OUT S -tuloilmakoneen alle tuleva tukirakenne, konekoot 2 ja 3 
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TYÖSELOSTUSMALLI 
 
G1270 Ilmanvaihtolaitteiden lämmitys-, jäähdytysvesi- ja 
lämmöntalteenottoputkistot 
 
G1270.00 Perusvaatimukset 
 
Vaatimus 
LTO-verkostoissa käytettävä neste on vesi–etyleeniglykoli-liuosta (vesi–
propyleeniglykoli-liuosta). 
Vesijohtoveteen sekoitettuja lämmönsiirtonesteitä ei saa käyttää. Neste on hankittava 
glykolintoimittajan valmiiksi sekoittamana kaupallisena liuoksena, jossa on LVI-
suunnitelman mukainen glykolipitoisuus (vähintään 30 tilav. %). 
  
Liuoksen tulee olla LTO-järjestelmiin tarkoitettua ja sisältää inhibiitit alumiinille, kuparille 
ja raudalle. Sallittuja lämmönsiirtonesteitä ovat:  

• Etyleeniglykoli: Dowcal 100 (Algol Oy) 

• Etyleeniglykoli: Zero HD (Telko Oy) 

• Propyleeniglykoli: Dowcal 200  

• Propyleeniglykoli: Zero Propylen  
 

Edellä mainitut lämmönsiirtonesteet sisältävät kaikki tarpeelliset inhibiittorit ja ne 
lisätään sellaisenaan järjestelmään. 
 
Pelkkää vettä ei saa lisätä LTO-järjestelmään. 
 
Urakoitsijan on LTO-järjestelmän täytön yhteydessä mitattava järjestelmän tilavuus ja 
kiinnitettävä täyttö- ja paisuntaryhmän luokse kilpi, jossa on alla olevat tiedot: 

Lämmönsiirtoliuos    esim. etyleeniglykoli 
Glykolipitoisuus   xx tilav. % 
Tuotemerkki   esim. Dowcal 100 
Verkoston tilavuus   xx l 
Paisunta-astian tilavuus  xx l 
Paisunta-astian esipaine  xx kPa 
Varoventtiilin avautumispaine  xx kPa 

 
Järjestelmien täytön jälkeen tulee liuosta jäädä astioihin vähintään 25 % järjestelmien 
tilavuudesta. 
Täyttöastian tulee olla kierrekorkilla varustettu ja ilmatiivis (esim. LVI-numero 3485202). 
Kierrekorkki avataan vain vesi-glykoliseoksen lisäyksen ajaksi.  
 
Ylipaineventtiilin putki sekä ilmausyhteiden letkut johdetaan erilliseen astiaan. 
Ilmauksen yhteydessä verkostosta poistunutta lämmönsiirtonestettä ei saa palauttaa 
täyttöastiaan. 
 
Mikäli neulalämmönsiirtimet on valmistettu kupariputken päälle, voidaan järjestelmässä 
käyttää lämmönsiirtonesteenä myös tehdasvalmista, inhibiitit sisältävää, alkoholia. Vettä 
voidaan käyttää, mikäli jäätymisvaaraa ei ole. 
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Urakoitsijan on takuuajan lopulla urakkaan kuuluvana toimitettava LTO-verkoston 
nesteestä näyte laboratorioon analyysiä varten. Tällöin todetaan, miten nesteen 
inhibiittipitoisuus on muuttunut takuuaikana. Urakoitsija toimittaa koetulokset ja 
lausunnon sekä yksityiskohtaiset sekoitus- ja käyttöohjeet rakennuttajalle takuuajan 
päättyessä. Koetulosten ja tutkijalausunnon perusteella tehdään mahdollisesti tarvittavat 
korjaukset vesi-glykoliliuokseen. Korjaukset eivät enää kuulu urakkaan. 
 
Jokainen neulalämmönsiirrin tulee olla suljettavissa nesteverkostosta sulkuventtiilein. 
Sulkuventtiilejä ennen putkiston puolella tulee asentaa putkiston huuhtelua varten 
ohitushaara. Mikäli LTO-patteri on vesikatolla, eristetään ohitushaara ja ohitushaaran 
sulkuventtiili. 
 
Nesteen virtaussuunnassa neulalämmönsiirrintä ennen olevan sulkuventtiilin tulee olla 
roskasihdillä varustettu palloventtiili, joka estää putkistoon mahdollisesti jääneiden 
epäpuhtauksien pääsyyn patteriin. 
 
Retermia-toimilaitepaketit 
Toimilaitepaketit ovat kohdekohtaisesti valmistettuja pumppuryhmiä, joissa on 
neulalämmönsiirtimien toiminnan, säädön ja seurannan kannalta oleelliset  
komponentit valmiiksi kokoonpantuina. Paisunta- ja täyttöryhmät eivät sisälly 
toimilaitepakettiin. Jokaisen toimilaitepaketin sisältö vastaa kohteen Retermia-
järjestelmän säädön periaatteita. Ilmanvaihtourakoitsija hankkii toimilaitepaketit ja 
kuljettaa ne työmaalle. Toimilaitepaketien kytkentä putkistoon ja eristys kuuluvat 
putkiurakkaan. 
 
G3140 Lämmöntalteenotto 
 
G3141 Nestekiertoiset lämmöntalteenottolaitteet 
 
Retermia-neulalämmönsiirtimien putket ovat alumiinia tai kuparia, neulat alumiinia ja 
jakotukit kuparia. Jakotukeissa on kierre- tai laippaliitokset ja ilmausventtiilit. Putket on 
varustettu sisäpuolisella turbulaattorilla lämmönsiirron tehostamiseksi 
mitoitusolosuhteissa. Neulalämmönsiirtimien, RETCARE-ilmanvaihtokoneiden sekä 
toimilaitepakettien tekniset mitoitukset, materiaalit ja fyysiset mitat on esitetty erillisissä 
mitoitusdokumenteissa.  
Neulalämmönsiirtimien toimitus sisältää laitteiden huoltoon tarvittavat laitteet. 
 
G9018 Eristystuotteet 
 
Rakennuksen ulkopuoliset LTO-putkistot tehdään valmiiksi eristetyillä ja säänkestävällä 
päällysteellä pinnoitetuilla putkielementeillä (esim. Uponor Thermo Single, Uponor Aqua 
single, Calpex, Wehotherm). Muoviputkien tulee olla diffuusiotiiviitä. 
Mikäli rakennuksen ulkopuolista putkistoa ei rakenneta edellä mainituista 
putkielementeistä, tulee eristeen olla umpisolusta (esim. Armaflex) ja eristeen päälle 
tehdä pellitys.  
 
Sisälle asennettavat putket eristetään umpisoluisilla eristeillä (esim. Armaflex). 
Poistumisteillä eristysmateriaalina käytetään höyrytiiviiksi päällystettyjä villakouruja. 
 
Venttiilit eristetään tehdasvalmiilla avattavilla eristyskoteloilla.  
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URAKKARAJALIITE 
 
ILMASTOINTIURAKASTA PÄÄURAKOITSIJALLE AIHEUTUVAT HANKINNAT JA 
ASENNUKSET 
 

• vesikaton kulkusillat, IV- ja LTO-laitteiden tuennat ja huoltotasot 
 
ILMASTOINTIURAKASTA PUTKIURAKOITSIJALLE AIHEUTUVAT HANKINNAT JA 
ASENNUKSET 
 

• IV- ja LTO-laitteiden toimilaitepakettien liittäminen putkistoihin 

• IV- ja LTO-laitteiden neste-, kondenssivesi- ja viemäröintiyhteiden putkitus 
 
ILMANVAIHTOURAKASTA SÄHKÖURAKOITSIJALLE AIHEUTUVAT HANKINNAT JA 
ASENNUKSET 
 

• pesu- ja kondenssivesiputkistojen saattolämmitykset 

• IV- ja LTO-toimilaitepakettien syöttökaapeloinnit turvakytkimiltä ryhmäkeskukselle 
sekä niiden kytkentä 

• EC-puhaltimen ohjauskaapelin kytkentä 
• IV- ja LTO-laitteiden puhaltimien syöttökaapeloinnit turvakytkimeltä 

ryhmäkeskuksiin ja niiden kytkennät. 
 

ILMANVAIHTOURAKASTA RAKENNUSAUTOMAATIOURAKOITSIJALLE 
AIHEUTUVAT HANKINNAT JA  ASENNUKSET 
 

• kaapeloi ja kytkee kunkin IV- ja LTO-laitteen toimilaitepaketin riviliitinkotelolta 
alakeskukseen säätökaavioiden mukaisesti sekä parametroi pumpun 

• lämpötila-antureiden ja paine-erolähettimien kytkentä LTO-laitteen sisällä 
  
 


