
Älykäs huippuimuri

Tuote-esittely



Energiatehokas ja hallittu ilmanvaihtoratkaisu kerrostaloon

TopAir EC-huippuimuri

 Moderni anturiteknologia mahdollistaa tarpeenmukaisen 

ilmanpoiston portaattomasti säätyvällä EC-moottorilla

 Mittausanturit tutkivat ilmanlaatua ja tehostavat 

ilmanpoistoa tilojen, käyttäjien ja ihmismäärän tarpeisiin 

sopivaksi

 Tarpeenmukaistettu ilmanvaihto poistaa asunnoista 

vedontunnetta sekä ylimääräisen tuuletuksen tarvetta

 Kiinteistö säästää lämmityskuluissa -> kiinteistön 

hiilijalanjälki pienenee

 Kiinteistö on kannattavampi ja sen elinkaari pidentyy 

ilmanvaihdon nykyaikaistamisen vuoksi



TopAir EC:n tarpeenmukainen ilmanvaihto
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 TopAir EC:n tuottamat säästöt muodostuvat lämmitysenergiasta ja 
sähköstä

 Sähkön säästöä saadaan vaihtamalla perinteinen huippuimuri 
älykkääseen EC-puhaltimeen, joka tarpeenmukaistaa ilmanpoiston

Esimerkki kohde
Rakennettu vuonna 1997
Huoneistojen pinta-alat 38m2-79,5m2

Kaksi porrasta
Kolme ja kuusi kerrosta, 
joissa 10 ja 33 huoneistoa

TopAir EC huippuimurin tuottama 
säästö kiinteistölle 4 000€ vuodessa

TopAir EC:n säästöjakauma



Säästetty sisäilman energiamäärä tehostusaikojen 
erotuksella 

 Keskimäärin kello-ohjattu poistoilmanvaihto tehostaa 9h vuorokaudessa

 TopAir EC huippuimurin keskimääräinen tehostusaika on 2h vuorokaudessa

 Tarpeenmukainen ilmanvaihto ei heitä sisäilmaa hukkaan tehostamalla turhaan käyttämättömiä 
tiloja



12 tunnin energiaremontti
TopAir EC toimitetaan valmiina kokonaisuutena kiinteistöön.

 Kartoitetaan olemassa oleva ilmanvaihto

 Tutkitaan puhaltimien koko 

 Selvitetään kiinteistön asennusominaisuudet

Kartoitus

•Koko

•Määrä

•Malli

 Puhallin toimitetaan kiinteistöön

 Poistetaan vanhat puhaltimet 3h

 Asennetaan uudet 3h

 Laitteistot otetaan käyttöön 1h

Toimitus

•Asennus

•Kytkentä

•Käyttöönotto

 TopAir puhallin opetus

 Puhaltimen käyttö vanhalla tyylillä 2vko

 Arvojen tutkinta ja asettelut

 Toiminnan seuraamista 24kk

 Takuu 2 vuotta, optiona takuulaajennus 3 vuotta

Seuranta

•Opetus 

•Seuranta



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 toimikunta käsittelee noin 2000 
hakemusta vuodessa. Tämä määrä sisältää sekä 
uudet hakemukset että merkin uusinnat.

 Avainlippu –merkin käyttöoikeus on myönnetty 
kaikkiaan 3589 yritykselle ja se on voimassa 
kolme vuotta

 Yli 90% suomalaisista kuluttajista tuntee 
Avainlipun erittäin hyvin tai melko hyvin.

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



Valmistaja

 Perustettu 1977

 LVISA- rakennusautomaatio palveluja kiinteistöille ja teollisuuteen

 Ilmanvaihdon, automaation ja lämmityksen asennukset, huollot, laitteet 
sekä suunnittelu, saneeraus ja urakointi

 Yritys sijaitsee Mikkelissä Karkialammella

Energiatekniikan Optimisäätö Oy



Myynnin apuna:
toptuki@entos.fi
010 321 7530

- laitteiden valinnan avustus
- tarjoukset
- toimitusaikataulut

Top Tuki
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