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Mukautuva ja reagoiva 
ilmanvaihto säästää energiaa ja 
kuluja

 Älykäs anturiteknologia mahdollistaa tarpeenmukaisen 
ilmanpoiston portaattomasti säätyvällä EC-moottorilla

 TopAir EC on itseoppiva, se seuraa sisäilmanlaatua ja toimii 
itsenäisesti

 Mittausanturit tutkivat ilmanlaatua ja tehostavat 
ilmanpoistoa tilojen, käyttäjien ja ihmismäärän tarpeisiin 
sopivaksi

 Mittausanturit 6kpl : 
- Ilmanpaine, ilmamäärä, ilman kosteus, sisälämpötila, 

ulkolämpötila ja ilman laatu

 Tarpeenmukainen ilmanpoisto pitää sisälämpötilan 
tasaisempana ja tuottaa säästöjä kiinteistön 
lämmityskustannuksiin

 Käyttöön otettavia lisätoimintoja mm. kesätuuletus

 Laitteisto on etähallittava ja -huollettava

 Etähallittavuus vähentää kiinteistöstä vastaavan työtä 
ja tuo huolettomuutta huoltoihin



Etäyhteys pilvipalvelulla
Käyttöliittymä sijaitsee laitteessa 

 Mahdollistaa etäseurannan ja -
hallinnan

 Mittauksien seuranta ja tilastointi 

 Lämpötilaseuranta puhaltimesta

 Sähkökulutus seuranta ja tallennus 

 Hälytyksien valvonta ja asetus 
mahdollisuus

 Ilmoitus esim. sähköposti

 Liityntämoduuli kiinteistövalvonta 
laitteille

 Liityntä esim. Modbus, Bacnet, 
Sbus

CLOUD



Säästöjä, 
asumismukavuudesta 
tinkimättä

 Tarpeenmukainen ilmanvaihto

 Mukautuu asukkaiden 
elämänrytmiin

 Poistaa asunnosta vedontunnetta

 Vähentää ylimääräisen tuuletuksen 
tarvetta

 Tasoittaa huoneistojen 
sisälämpötilan

 Vain tarvittava tuuletuksen 
tehostus vähentää ilmanpoistosta 
aiheutuvaa melua





*verrattu perinteiseen AC-hihna puhaltimeen 
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TopAir energiatehokkuus
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Säästetty sisäilman energiamäärä tehostusaikojen 
erotuksella 

 Vanha kello-ohjattu poistoilmanvaihto tehostaa keskimäärin 9h vuorokaudessa

 TopAir EC poistoilmakoneen keskimääräinen tehostusaika on 2h vuorokaudessa

 Tarpeenmukainen ilmanvaihto ei tehosta turhaan käyttämättömiä tiloja

 Lämmitysenergian kulutus pienenenee kun lämpö jää asuntoihin ilman turhaa tuuletusta

Säästöpotentiaali:

3-krs/3-rappua 

kerrostalon säästö 25€/pv 

ulkoilman ollessa 0 C



TopAir –hankintaprosessi
Älypuhallin toimitetaan valmiina kokonaisuutena kiinteistöön.

 Kartoitetaan olemassa oleva ilmanvaihto

 Tutkitaan puhaltimien koko 

 Selvitetään kiinteistön asennusominaisuudet

Kartoitus

•Koko

•Malli

•Määrä

 Puhallin toimitetaan kiinteistöön

 Poistetaan vanhat puhaltimet 3 h

 Asennetaan uudet 3 h

 Laitteistot otetaan käyttöön 1 h

Toimitus

•Asennus

•Kytkentä

•Käyttöönotto

 TopAir EC -puhallin opetus

 Puhaltimen käyttö vanhalla tyylillä 0 - 2 vko

 Arvojen tutkinta ja asettelut

 Toiminnan seuraamista 24 kk

 Takuu 24 kk, optiona takuulaajennus 36 kk

Seuranta

•Opetus 

•Seuranta

•Takuu



Energiaremonttien vertailu
TopAir EC:n vertailu vastaavanlaisiin markkinoilla oleviin remontteihin.

 TopAir EC -ilmanvaihto remontissa energiatehokkuutta kehitetään, 
tinkimättä asumisen mukavuudesta ja ilmanlaadun valvonta takaa 
hyvän sisäilmaston

 Remontti kestää maks. 12 h, aina työn aloituksesta, valmiiksi asti

 Laitteistot etäohjattavia ja huoltovapaita

 Laitetakuu 24 kk (leasing 36 kk) ja  takuulaajennus + 36 kk

 Ohjelmiston automaatti ylläpito koko takuuajan (24 kk / 36 kk + 36 kk)

Ilmanlaatu Ääni Asumismukavuus Vedontunne Huollon tarve Ilmamäärät

TopAir EC Vaikuttaa Vaikuttaa Vaikuttaa Vaikuttaa Harvoin Muuttuva

EC-puhallin Ei vaikuta Vaikuttaa Ei vaikuta Ei vaikuta Harvoin Vakio

LTO Vaikuttaa Vaikuttaa Vaikuttaa Vaikuttaa Usein Vakio

PILP Vaikuttaa Vaikuttaa Vaikuttaa Ei vaikuta Melko usein Muuttuva

Maalämpö Ei vaikuta Ei vaikuta Ei vaikuta Ei vaikuta Harvoin −



Esim.

Kuukausierät (36 kk) malleittain, alv 24 % 
Älykkään huippuimurin voi ostaa myös TopAir 

Leasing –rahoituksella.

 Leasing vaihtoehto tuo helpotusta kassaan

 Ei sido pääomaa ja helpottaa budjetointia

 TopAir EC alkaa tuottamaan säästöä kiinteistön 
lämmityskustannuksissa heti leasing ajan alkaessa

 Kuukausierät maksavat itsensä takaisin säästöissä

 Leasing aika 36 kk

 + 24 kk mahdollinen laajennus



Avainlippu
Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt 
Avainlippu –merkin käyttöoikeuden 
TOPAIR -ilmanvaihtojärjestelmille

 Merkki voidaan myöntää tuotteelle, joka on 
valmistettu Suomessa ja jonka 
kotimaisuusaste on vähintään 50%.

 Avainlippu viestii kotimaisuudesta, 
luotettavuudesta, turvallisuudesta, 
vastuullisuudesta sekä työllistävyydestä.



toptuki@entos.fi
010 321 7530

Tukea valmistajalta

Energiatekniikan Optimisäätö Oy
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