
TALVIAIKAAN ilma kiertää tuloilma-
ikkunan lasien välissä ja hyödyntää 
ikkunan kautta johtuvaa lämpöhäviötä 
ja auringon lämpövaikutusta korvaus-
ilman esilämmitykseen ennen sisään-
ottoa.

KESÄAIKAAN korvausilma ohjataan 
ikkunan välitilasta erotettua reittiä 
pitkin venttiilisuodattimen kautta 
huonetilaan.

•  yksi sisääntulo karmin yläosassa 
 - minimoi rakenteiden kosteusriskit 
 - maksimoi korvausilman lämpiämiseen    
  tarvittavan ilmavirran kulkeman 
 matkan ja ajan.

•  korvausilman puhtaudesta huolehtii 
 elektrostaattinen allergeenisuodatin 

•  välitilaa pitää puhtaana pestävä 
 karkeasuodatin 

TULOILMAIKKUNA
- lämmityksen hukkaenergia hyötykäyttöön
- esilämmitetty korvausilma lämmityskaudella

Tuloilmaikkuna on ikkunan ja korvausilmaventtiilin rakenneratkaisu, 
jossa tuloilma kierrätetään lämmityskaudella ikkunan välitilan kautta, 
jossa se esilämpiää lämmityksen hukkaenergialla ennen sisäänottoa. 
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TULOILMAIKKUNAT 



Ominaisuudet

• tasaiset ilmamäärät läpi vuoden
• automatisoitu ilmankierron reititys
• portaaton ilmamäärän säätö
• venttiili suljettavissa
• tehokas ilmansuodatus
• hyvä äänenvaimennus
• venttiiliyksikön pikakiinnitys 
 -  työkaluton suodattimen vaihto
• vakaa ja kestävä kokonaisuus
• nopea asentaa
• helppo käyttää ja huoltaa

Käyttökohteet

• uusiin tuloilmaikkunoihin
• Ilmanvaihtosaneerauksiin
 - karmiventtiili-ikkuna muutetaan 
  tuloilmaikkunaksi
 - yksinkertaiset työstöt yläkarmiin
 

Biobe ThermoMax A
automaattitoiminen ja energiatehokas
tuloilmaikkunaventtiili pikakiinnityksellä

Biobe ThermoMax A on automaattisella, termostaattiohjatulla ilmankierrolla 
varustettu pikakiinnitteinen tuloilmaikkunaventtiili, jossa on reilut ilmamäärät
jo pienillä paine-eroilla. 
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TULOILMAIKKUNAT / IKKUNASANEERAUKSET



Ominaisuudet

• työstö ainoastaan 300x12mm 
• reilut ilmamäärät 
• portaaton ilmamäärän säätö
• venttiili suljettavissa
• tehokas allergeenisuodatin
• hiljainen ja tyylikäs
• vakaa ja kestävä kokonaisuus
• nopea ja edullinen asentaa
• helppo käyttää ja huoltaa

Käyttökohteet

• Ilmanvaihtosaneerauksiin

Toimintaperiaate

• jyrsintä sisäpuitteen yläreunaan
• korvausilma otetaan ikkuna 
 ulomman puitteen tiivisteraosta

Tuloilmaikkuna on ikkunan ja korvausilmaventtiilin rakenneratkaisu, 
jossa tuloilma kierrätetään lämmityskaudella ikkunan välitilan kautta, 
jossa se esilämpiää lämmityksen hukkaenergialla ennen sisäänottoa. 
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TULOILMAIKKUNAT  / ILMANVAIHTOSANEERAUKSET

Biobe ThermoVent S saneerausventtiili 
- ilmanvaihto kuntoon ja hukkalämpö talteen
 ilman ikkunaremonttia 


