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Ilmanvaihtojärjestelmien puhaltimet ovat usein
päällä lähes yötä päivää. Talvella sisään tuleva 
ilma lämmitetään ja kesällä se jäähdytetään.
Kaikki tämä vaatii kallista energiaa. Ilman-
vaihdossa voi kuitenkin säästää, jos hankkii
oikeat laitteet.

Moni tekijä vaikuttaa ilmanvaihtojärjestelmän edullisuu-
teen. Merkittävin on puhaltimien sähkönkulutus, joka muo-
dostaa 80–90 prosenttia ilmastointijärjestelmän elinkaaren
aikaisista kustannuksista.

Heinolalaisessa Retermia Oy:ssä on kehitetty kustannus-
tehokas ilmanvaihtojärjestelmä. Säästön salaisuus on oma
innovaatio: neulalämmönsiirrin.

– Neulalämmönsiirtimen rakenteen ansiosta järjestelmän
ilmanvastus on alhainen ja siksi puhaltimen sähkönkulutus
on pieni. Ilmanvastusta pienentää sekin, että järjestelmäs-
sämme ei tarvita poistoilmapuolelle erillisiä suodattimia,
toteaa varatoimitusjohtaja Markus Castrén
Retermia Oy:stä.       

–  Retermia  lämmön talteenottojärjestelmässä sähkönku-
lutus on markkinoiden alhaisin, noin viidesosa perinteisistä
järjestelmistä, Castrén lisää.

Retermia Oy on ilmastoinnin ja lämmön talteenoton
huipputeknologiayritys. Sen uniikki järjestelmä on suojattu
patenteilla Suomessa, Ruotsissa, Kanadassa ja USA:ssa.

Keittiön rasvapoistosta lämmöt talteen Retermialla
Neulalämmönsiirrin säästää muutenkin kuin puhallin-
energiassa. Se lämmittää poistoilman lämpöenergialla
tuloilmaa. Järjestelmä ottaa poistoilman lämpöenergiaa tal-
teen ja sitoo sen lämmönsiirtonesteeseen. Neste pumpataan
liuospumpun avulla tulopuolen lämmönsiirtimeen, missä
nesteen sisältämä lämpöenergia esilämmittää tuloilman.

Lämmön talteenotosta saatu säästö on merkittävä: pois-
toilman lämpöenergialla voidaan kattaa 50–70 % tuloilman
vuotuisesta lämmitysenergian tarpeesta. Lämpöä voidaan
ottaa talteen myös keittiön rasvaisesta poistoilmasta.

Suodatinkustannukset kuriin 
Retermia-järjestelmässä myös suodattimista aiheutuvat
kustannukset on pystytty minimoimaan.

– Perinteisten järjestelmien ongelma on, että lumi- ja
räntäsateella tuloilman suodattimet kostuvat, minkä jälkeen
ne saattavat jäätyä ja repeytyä. Meillä tätä ongelmaa ei ole,
koska suodatin ei kostu, Markus Castrén kertoo.

– Tämä on todettu Kuopion yliopiston ja työterveyslai-
toksen tekemässä puolueettomassa tutkimuksessa.
Suodattimien ylimääräiseltä vaihdon tarpeelta vältytään,
kun ne pysyvät kuivina ja ehjinä.

Erona muihin lämmön talteenottojärjestelmiin on sekin,
että neulalämmönsiirrossa poistopuolelle ei tarvita suodat-
timia lainkaan. Tälläkin saadaan lisäsäästöä.

Käyttövarmuutta ilmanvaihtoon
Käyttövarmuus ja korkea tuloilman laatu ovat ensiarvoisen
tärkeitä kaikissa ilmanvaihtolaitoksissa. Erityisen tärkeää
on varmistaa, että IV-koneen pääsuodattimen suodatus-
luokka pysyy aina mitoitusarvossaan, esimerkiksi EU7
tasolla. Kuivat suodattimet takaavat sen, että rakennukseen
johdettava tuloilma on hygieenistä.

- Koska neulalämmönsiirrin pitää suodattimet kuivina, ei
niitä tarvitse vaihtaa ennen aikojaan. Näin ei pääse synty-
mään niin sanottua märkäsuodatinongelmaa. Laite on
myös suunniteltu niin, että sen voi pestä ja huoltaa paikan
päällä. Lämmön talteenotossakin on ajateltu puhtautta.
Poistoilman epäpuhtauksia, mikrobeja tai hajua ei pääse
siirtymään poistoilmasta tuloilmaan, koska lämpöenergia
kerätään epäsuorasti liuosputkiston avulla.

Retermia Oy:n tärkein asiakaskunta ovat sairaalat, ter-
veyskeskukset ja teollisuus. Muita merkittäviä asiakkaita
ovat mm. ammattikeittiöt ja ravintolat sekä koulut ja viras-
totalot.

Kansainvälisenyrityksen liikevaihdosta noin kolmasosa
tulee viennistä. Valtaosa tuotteista menee korjausrakenta-
miseen.

Yhdellä laitteella useita toimintoja
Monesta vanhemmasta kiinteistöstä puuttuu jäähdytys.
Etenkin hellekesinä viilennys tulisi tarpeeseen.
Jäähdytyksen tarve on kasvanut tietokoneiden ja muiden
sähkölaitteiden lisääntyessä.

– Retermia-järjestelmässä jäähdytys ja lämmön tal-
teenotto tapahtuu samalla laitteella, erillistä jäähdytyspat-
teria ei tarvita, Markus Castrén sanoo.

Sen lisäksi, että neulalämmönsiirrin toimii lämmön tal-
teenottopatterina ja jäähdytyspatterina se toimii myös tulo-
puolen lumisäleikkönä ja esisuodattimena.
Jäähdytyksessäkään ei tarvita erillisiä pisaraloukkuja.
Kaikki nämä toiminnot saadaan siis yhden järjestelmän
hinnalla ja painehäviöllä.

Säästöjä tilakustannuksiin
Eräs neulalämmönsiirtimen eduista on, että sen voi helpos

ti asentaa myös vanhoihin rakennuksiin. Suuri osa Suomen
rakennuskannasta on tehty 1970- ja 80-lukujen aikana, ja
saneeraustarve alkaa olla kova. Sähkötehokkaille ja toi-
mintavarmoille ilmastointiratkaisuille on kysyntää.

– Perinteisissä järjestelmissä laitteet pitää asentaa kone-
huoneeseen, jotka vanhoissa rakennuksissa ovat yleensä
ahtaita. Uusissa rakennuksissa neliöt ovat kalliita.
Retermia-järjestelmässä tilaa ei mene hukkaan, sillä lait-
teet voi asentaa vesikatolle tai rakennuksen ulkoseinään.

– Lähdimme yrityksen perustamisesta saakka yli 20
vuotta sitten toteuttamaan polkua, joka perustuu asiakkaan
tarpeiden tyydyttämiseen. Haluamme tarjota kustannuste-
hokkaan ja toimintavarman järjestelmän, joka takaa puh-
taan tuloilman. Toimintamme perustuu vahvaan tietotai-
toon ja pitkään kokemukseen ilmastoinnista ja lämmön-
siirrosta, Castrén sanoo.

Kustannustehokkuutta ja käyttövarmuutta ilmanvaihtoon

Periaatekuva Retermia (a-e) ja tavanomaisen (f-n) 
IV-järjestelmän tulopuolen konesovituksesta.
Ilmanottosäleikön (f) tilalle sijoitettu tulopuolen neula-
lämmönsiirrin (a) toimii tuloilman esisuodattimena (h)
estäen lumiongelmat. Neulalämmönsiirrin esilämmittää
(j) tuloilmaa talvella ja jäähdyttää (l) sitä kesällä.
Jäähdytyksessä ei tarvita erillistä pisaraloukkua (m).

Periaatekuva Retermia (I-III) ja tavanomaisen (IV-VIII)
IV-järjestelmän poistopuolen konesovituksesta.
Poistopuolella neulalämmönsiirrin (I) voidaan asentaa
jäteilmasäleikön (IV) tilalle eikä erillisiä suodattimia
(VII) tarvita.

Esimerkkilaskelma tavanomaisen ja Retermia Oy:n neulaläm-
mönsiirtimen aiheuttamista vuotuisista puhallinsähkö- ja suo-
datinkustannuksista. Laskennassa on käytetty tulo- ja poisto-
ilmavirtoina 50 m3/s, puhaltimen kokonaishyötysuhteena 50 %
sekä ilmastoinnin käyntiaikana 24 h/vrk 365 vrk/a.

Retermian lämmöntalteenottojärjestelmä voidaan asentaa
myös vanhoihin rakennuksiin. Neulalämmönsiirtimet voidaan
sijoittaa rakennuksen ulkopuolelle.
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