
Ilmasulkuja asennetaan teollisuustilojen ulko-oviin ja  
sen tarkoituksena on ylläpitää työhyvinvointia ja pitää

vedontunne poissa sekä säästää lämmityskustannuksissa.
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Suojaa
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TEOLLISUUSTILOJEN ILMASULUT
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Olosuhteiden armolla
Kylmällä ilmalla miellyttävän lämpötilan ylläpitäminen voi olla hankalaa, erityisesti jos 
ovia joudutaan avaamaan useasti. Tällöin lämmin sisäilma karkaa oviaukon kautta 
ulos ja sisään pääsee virtaamaan kylmää ulkoilmaa.

Avoimen oviaukon läpi virtaa ilmavirta, joka johtuu
lämpötila- ja paine-eroista. Lämpötila- ja paine-erot
pyrkivät fysiikan lakien mukaisesti tasaantumaan jolloin
ilma virtaa tilasta toiseen. Ratkaisu tällaiseen on
ilmasulku, joka puhaltaa oviaukon eteen näkymättömän
ilmaseinämän estäen ilmaa virtaamasta sisä- ja ulkotilan
välillä. 

Huomioi työviihtyvyys
Kaikissa teollisuusrakennuksissa ulkooven
avaaminen aiheuttaa hormivaikutuksen, jolloin 
kylmä ulkoilma virtaa sisään ja lämmin ilma  
virtaa ulos.

Viereinen kuva esittää kuinka 
kylmä ilma etenee tilassa,  
jossa on avonainen ovi.



SAVIO-ilmasuluissa käytetään joko
yhtä tai kahta puhallinta oviaukon
koosta riippuen

 

    

Markkinoiden tehokkain

    

Markkinoiden hiljaisin

     

    

Luotettava ja kestävä

SAVIO-ilmasulku, näkymätön seinämä  

TIESITKÖ? 
 
Oven aukipitäminen  
maksaa yli 4000 €/kk 

Ulko-ovien kautta aiheutuva  
lämpöhävikki voidaan laskea  
yksinkertaisella kaavalla,  
joka on esitetty vieressä.

Ilmasulku saadaan aikaan puhaltamalla tilan yläosassa oleva lämmin ilmamassa 
erittäin tehokkailla 30 m/s puhaltavilla puhaltimilla. Oikein suunnattuna puhallettu 
ilma muodostaa näkymättömän seinämän ulko-oven eteen.

 
 
Ilmasulku erottaa kylmän ulkoilman lämpimästä sisäilmasta. Näin sisätiloissa on
miellyttävämpi työskennellä ja samalla säästät merkittävästi lämmityskustannuksissa.
Äänieristetyt SAVIO-ilmasulut ovat markkinoiden tehokkaimpia sekä hiljaisimpia.

Ilmasulkumallit

VAC-LA VAC-LL-1 VAC-LL-2

Miten ovikohtainen lämpöhävikki lasketaan? 
 
Tuntikohtainen laskelma tehdään seuraavien tietojen avulla:

Ulko-oven koko
Leveys = 4,5 m
Korkeus = 5 m
Pinta-ala = 22,5 m2

 
 
Laskentakaava:
22,5 m2 (alue) x 2 m/s (ilman virtausnopeus) x 36 000 sek (10h) x 4 (vk/kk) x 20 (ΔT)  
x 0.3 (kalorimäärä./m3) = 38 880 000 Kcal/h = 45 217,44 kWh   
(ulko-ovi on auki kymmenen tuntia viikossa)

Lämpötila
Ulkolämpötila = 0 °C
Sisälämpötila = +20 °C
Lämpötilaero = 20 °C

Ulkoa sisälle siirtyvän  
ilman nopeus
= 2 m/s (vakio). 

Sähkönhinta
= 90 € / MWh



Valitse SAVIO
-ilmasulku

Markkinoiden tehokkain
Markkinoiden hiljaisin
Kestävä ja pitkäikäinen
Teolliseen käyttöön 
suunniteltu
Luotettava valmistaja

SUOJAA YLLÄPITÄÄ

Saasteilta ja
epäpuhtauksilta

Hyönteisiltä ja
tuhoeläimiltä

Talvella kylmältä ja
kesällä kuumuudelta

Kesällä
viileyden

 

Talvella
lämmön 

 

Ilmanpuhtautta
ja hygieniaa

Vuonna 1945 perustettu SAVIO S.r.l on 
ilmankäsittelylaitteiden valmistukseen 
erikoistunut yritys. Tuotteet tunnetaan 
erityisesti niiden tehokkuudesta sekä 
luotettavuudesta. Yritykset ympäri 
maapallon luottavat SAVIOn laatuun 
luottavat mm. Ferrari, Gazprom,  
Wartsila ja Lahti Aqua.

 

Maahantuoja:
DUOPRODUCT OY
puh.    09 - 321 4900
email. info@duoproduct.com
web.    www.duoproduct.com


