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  Parannusta sisäilmaan!

Eskon Oy
Ajomiehentie 13
00390 Helsinki

www.eskon.fi
Puh: 09 863 41653
e-mail: eskon@eskon.fi

     Eskon Oy:ltä ratkaisut    
 parempaan sisäilmaan!

  OTA 
 YHTEYTTÄ!

www.swegon.com/casa

Parasta ilman-
vaihtoa kotiin

Huono ilmanvaihto on terveysriski
Riittävä ilmanvaihto on tärkeää sekä kotona että työpaikalla. Ilmanvaihto 
kuljettaa pois sisällä syntyvät epäpuhtaudet ja kosteuden sekä tuo samalla 
uutta raikasta ilmaa tilalle. Riittämätön ilmanvaihto aiheuttaa mm. päänsärkyä 
ja väsymystä.  

Riittävä ilmanvaihto 
Ilman tulee vaihtua asunnoissa vähintään kerran kahdessa tunnissa ja 
toimistoissa 10 litraa sekunnissa henkilöä kohti. Ilmanvaihto ei ole riittävää, jos 
kosteus tiivistyy ikkunaan tai peiliin pidempään tai jos hyvin lingottu pyykki ei 
kuivu alle vuorokaudessa. Tunkkaisuus ja hajut kertovat yleensä liian pienestä 
ilmanvaihdosta.

Venttiilit joka huoneessa
Jokaisessa huoneessa tulee olla auki oleva ilman tulo- tai poistoventtiili. 
Suoraan ulkoa tuleva ilma on talvella kylmää ja saattaa aiheuttaa vetoa. Haitat 
ilmanvaihtoventtiilien sulkemisesta ovat kuitenkin huomattavasti vetohaittoja 
suuremmat. Venttiilit tulee puhdistaa 1-2 kertaa vuodessa.

Käryt pois 
Hyvä keittiön ilmanvaihto edellyttää liesituuletinta tai -kupua.  Liesituulettimen 
rasvasuodatin on pestävä vähintään 2-3  kertaa vuodessa. Ilmaa kierrättävä 
ja puhdistava liesituuletinkin auttaa, mutta ei korvaa ilmanvaihtoa. Sen 
suodattimet on vaihdettava riittävän usein.

Huolehdi puhtaudesta ja säädöstä
Ilmavirtojen säädöstä, venttiilien, kanavien ja säleikköjen puhtaudesta, 
lämmitys  patterin toiminnasta ja suodattimien säännöllisestä vaihdosta on 
huolehdittava. Koko järjestelmän puhdistus- ja säätötarve tulee selvittää noin 
5 vuoden välein.

Paranna ilman laatua ja energiataloutta
Ilmanvaihdon perusparannus parantaa sisäilman laatua, lämpöoloja ja 
energiataloutta. Vaadi asuntoosi nykyaikainen ilmanvaihto. Lisätietoja saat 
LVI-suunnittelijoilta ja -urakoitsijoilta.    

Kuka vastaa
Asuinkerrostaloissa ja rivitaloissa yhtiö on yleensä vastuussa ilmanvaihdon 
toiminnasta. Ota yhteys isännöitsijään tai hallitukseen, jos ilmanvaihtosi ei 
toimi. Jos mitään ei tapahdu, niin kutsu apuun kunnallinen terveystarkastaja. 
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ILMANVAIHDON 
JA SISÄILMAN
MITTAUSLAITTEET
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Vain joka viides suomalainen nauttii hyvästä sisäilmasta.

Parempi sisäilma kuuluu kaikille.

• Skaalan energiatehokkaat ikkunat ja
patentoidut lämmöntalteenottolaitteet

• Ohjelmistot ja ilmanvaihtotuotteet

• Suunnittelu ja järjestelmän sopeutus
olemassa olevaan poistoilmanvaihtoon

• Asennus, käyttöönotto ja huolto
  
             info@skaala.com
             010 8354 700

Pyydä uusi esite ja tilaa ilmainen esittely. 
Parempi sisäilma kuuluu kaikille.

info@skaala.com   I   010 8354 700


