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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

AmberAir Pool
TAKAA MIELLYTTÄVÄN ALLASTILOJEN SISÄILMASTON

AmberAir Pool -koneiden tarkoitus on luoda viihtyisä sisäilmasto allastiloihin sekä suojella rakenteita 
liialliselta kosteudelta. Riippuen asetuksista ja ympäristön olosuhteista älykäs säätöjärjestelmä poistaa 
kosteutta allastilasta, tuo tuoretta ulkoilmaa allastilaan ja ylläpitä tuloilman aseteltua lämpötilaa. 
Sisäiset komponentit ja kaikki pinnat on valmistettu korroosiosuojatuista materiaaleista.

MIKSI AmberAir Pool?

› Käyttäjäystävällinen älykäs säätöjärjestelmä.
› Mobiilikäyttöliittymä SALDA AIR applikaatio.
› Erittäin kestävä runkorakenne; lähes hermeettinen SD50+ runko markkinoiden parhaimmalla
lämmöneristävyydellä (D1, L1, F9, T2, TB1).
› Kehitetty vastaamaan kaikkein kovimpia vaatimuksia,  saksalaisten VDI2089 standardia.
› Muokattavissa oleva rakenne.
› Luotettava; Eurovent lisää tuotteen luotettavuutta ja ominaisuuksien läpinäkyvyyttä.

Tilavuusvirta

Ilmavirta-alue 700 l/s aina 10 000 l/s



Pidätämme oikeuden muutoksiin.

45 mm eristys

ENERGIATEHOKAS SISÄILMASTON 
YLLÄPITÄJÄ 
Allastilojen ilmanvaihto mitoitetaan veden lämpötilaa hieman korkeammaksi, tyypillisimmillään 30-34 
asteen alueelle, jolloin kosteuden tavoitearvo on 40-60% välillä. Koska sisäilman lämpötila ja kosteus on 
lähtökohtaisesti aina korkeampi kuin ulkoilman, on energiatekniikan kannalta parasta kierrättää ja 
kuivattaa allastilan ilmaa ja käyttää ulkoilmaa ainoastaan sen verran, että sisäilma pysyy raikkaana.

Vastavirta lämmönsiirrin palauttaa jopa 95% poistoilman lämpöenergiasta ja yhdistettynä lämpöpumppuun  
järjestelmä toimii jopa 140% hyötysuhteella. Energiateknisesti parhaimmat EC- tai PM-moottorit takaavat 
alhaiset puhaltiemine käyttökustannukset, jotka yhdessä älykkään automatiikan kanssa alentavat 
sähknkulutusta jopa 30%

Koneen huolto ja ylläpito on yksinkertaista; kaikki komponentit on irroitettavissa huoltoa varten 
helpostimadaltaen täten huoltoaikaa ja kustannuksia. 

minimizing maintenance and servicing costs. 

Ennen koneen mitoitusta, voit laskea koneen energiankulutuksen LCC ohjelmallamme, joka löytyy ilmaiseksi 
ladattavasta Ventmaster -mitoitusohjelmastamme.
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Pidätämme oikeuden muutoksiin.

KORROOSIOSUOJA  
JA VALITTAVAT KOMPONENTIT

RUNGON TEKNISET OMINAISUUDET 
SD50+

Malli Stabilisuus Tiiveys 
(-400Pa)

Tiiveys 
(+750Pa)

Suodattimen
ohivirtaus Lämmöneristävyys Kylmäsiltaluokitus

SD50+ D1(M) L1(M) L1(M) F9(M) T2 TB1

Pussisuodattimet 
M5/F7/F9

Palautusilmakammio 



Pidätämme oikeuden muutoksiin.

KORROOSIOKESTO 

› Koneen runkomateriaali on AZ185 - ilmastorasitusuokan C4 mukainen.
› Sisäiset paneelit joko AZ185 tai AISI304.
› Kondenssivesialtaat joko AISI304 ti AISI306.
› Komponentit kuten lämmönsiirtimet ovat alumiinia tai epoksoituja.
› Toimilaitteet IP66.
› Runkoprofiili anodisoitua alumiinia.
› Ohjausautomatiikka asennettu koneen ulkopuolelle korroosiokeston parantamiseksi.

Lämmityspatteri

Vastavirta tai 
ristivirtalämmönsiirrin joko 
lämpöpumpulla tai ilman. AC, EC tai PM -moottorit puhaltimille.

Pussisuodattimet 
M5/F7/F9

Palautusilmakammio



Pidätämme oikeuden muutoksiin.

HELPPOKÄYTTÖINEN 
OHJAUSAUTOMATIIKKA 

Miellyttävä sisäilmasto saavutetaan oikea-aikaisilla  ohjaus- ja säätötapahtumilla, jotka aktivoituvat 
luotettavien mittausten perusteella.

LÄMMÖNTALTEENOTOLLA VARUSTETUN KONEEN
TOIMINTA 

Ohjelma P1 

Tilavuusvirta - kaikki ilma on puhdasta palautusilmaa 
allastilasta, joka vain suodatetaan ja tarvittaessa 
lisälämmitetään. Tätä ohjelmaa käytetään ainoastaan yöaikaan, 
kun allastilassa ei ole ihmisiä, jolloin ei myöskään turhaan 
käytetä ulkoilmaa, jolloin lämmityksen tarve olisi suurempi. 
Kone käyttää hyvin vähän lisäenergiaa, mutta ilmankierto 
ja tehokas huuhtelu allastilassa on koko ajan 
päällä ja ilman lämpötila pidetään vakiona.

Ohjelma P2

Tilavuusvirta - 30...100% ulkoilmaosuutta. Ohjelmaa käytetään
päiväaikaan kun ilmankosteus on allastilassa korkea ja 
uimareita on allastilassa. Ulkoilmavirtaa lisätään tarvittaessa 
aina 100% allastilan kosteuden ohjaamana, sillä 
lähtökohtaisesti ulkoilma on aina kuivempaa kuin allastilan 
sisäilma ja siten suuri ulkoilmaosuus lisää kuivatustehoa.
Ulkoilma sekoittuu palautusilmaan sekoituskammiossa, 
jonka jälkeen tarvittaessa lämmityspatteri lämmittää 
tuloilman asetusarvoonsa. Tämä ohjelma varmistaa 
riittävän ulkoilman saannista allastilaan sekä riittävästä 
kuivatuksesta ja lämmityksestä.

Ohjelma P3 

Tilavuusvirta - 30% ulkoilmaosuutta. Ohjelmaa käytetään 
päiväaikaan kun ilman kosteus on allastilassa matala ja 
uimareita on allastilassa. Ulkoilma sekoittuu 
palautusilmaan sekoituskammiossa, jonka jälkeen 
tarvittaessa lämmityspatteri lämmittää tuloilman 
asetusarvoonsa. Tämä ohjelma varmistaa riittävän 
ulkoilman saannista allastilaan sekä riittävästä 
kuivatuksesta ja lämmityksestä.

Ohjelma P4  

Tilavuusvirta - 100% ulkoilmavirta ja LTO:n ohituspellistön 
kautta. Ohjelmaa käytetään kesäisin, kun uimareita on 
allastilassa. Lämmönsiirtoa ei tapahdu LTO:ssa koska 
lämpötila-ero on pieni.

Ohjelma P5

Tilavuusvirta  –  30%  ulkoilmaa;  30%  palautusilmaa LTO:n 
kautta; 40% palautusilmaa suoraan poistoilmasta. 
Ohjelmaa käytetään päiväaikaan, kun uimareita on 
allastilassa ja kosteustaso on matala. Osa ilmasta 
kierrätetään sellaisenaan tuloilmavirtaan ja loput kuivataan 
LTO:lla ja sekoitetaan ulkoilmaan palautusilmakammiossa. 
Tällä pystytään säätämään koneen kuivaustehoa. 
Tarvittaessa lämmityspatterilla lämmitetään tuloilmaa. 
Tämä ohjelma varmistaa riittävän ulkoilman saannin 
allastilaan sekä energiatehokkaasta kuivatuksesta ja 
lämmityksestä.
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LÄMMÖNTALTEENOTOLLA JA LÄMPÖ-
PUMPULLA VARUSTETUN KONEEN
TOIMINTA 

Ohjelma 1.1
Tilavuusvirta - kaikki ilma on puhdasta palautusilmaa allastilasta, joka 
vain suodatetaan ja tarvittaessa lisälämmitetään. Tätä ohjelmaa 
käytetään ainoastaan yöaikaan, kun allastilassa ei ole ihmisiä, jolloin 
myöskään turhaan käytetä ulkoilmaa, jolloin lämmityksen tarve olisi 
suurempi. Kone käyttää hyvin vähän lisäenergiaa, mutta ilmankierto 
tehokas huuhtelu allastilassa on koko ajan päällä ja ilman lämpötila 
pidetään vakiona. Lämpöpumppu ei ole päällä.

Ohjelma P2.1 
Tilavuusvirta - 30...100% ulkoilmaosuutta. 
Ohjelmaa käytetään päiväaikaan, kun ilmankosteus on allastilassa korkea 
ja uimareita on allastilassa. Ulkoilmavirtaa lisätään 
tarvittaessa aina 100% allastilan kosteuden ohjaamana, sillä 
lähtökohtaisesti ulkoilma on aina kuivempaa kuin allastilan sisäilma 
ja siten suuri ulkoilmaosuus lisää kuivatustehoa. Ulkoilma sekoittuu 
kuivattuun, viileään palautusilmaan sekoituskammiossa, jonka 
jälkeen lämpöpumpun lauhdutin lämmittää ilman riittävän 
lämpimäksi, tarvittaessa lämmityspatteri lisälämmittää tuloilman 
asetusarvoonsa. Tämä ohjelma varmistaa riittävän ulkoilman 
saannin allastilaan sekä lämpöpumpun käydessä 
energiatehokkaasta kuivatuksesta ja lämmityksestä.

Ohjelma P3.1
Tilavuusvirta - 30% ulkoilmaosuutta. Ohjelmaa käytetään päiväaikaan, 
kun ilman kosteus on allastilassa matala ja uimareita on allastilassa. 
Ulkoilma sekoittuu kuivattuun, viileään palautusilmaan 
sekoituskammiossa, jonka jälkeen lämpöpumpun lauhdutin lämmittää 
ilman riittävän lämpimäksi, tarvittaessa lämmityspatteri lisälämmittää 
tuloilman asetusarvoonsa. Tämä ohjelma varmistaa riittävän ulkoilman 
saannin allastilaan sekä lämpöpumpun käydessä energiatehokkaasta 
kuivatuksesta ja lämmityksestä.

Ohjelma P4.1 
Tilavuusvirta - 100% ulkoilmavirta ja LTO:n ohituspellistön kautta. 
Ohjelmaa käytetään kesäisin, kun uimareita on allastilassa. 
Lämmönsiirtoa ei tapahdu LTO:ssa koska lämpötila-ero on pieni.

Ohjelma P5.1 
Tilavuusvirta  –  30%  ulkoilmaa;  30%  palautusilmaa LTO:n ja 
lämpöpumpun kautta; 40% palautusilmaa suoraan poistoilmasta. 
Ohjelmaa käytetään päiväaikaan, kun uimareita on allastilassa ja 
kosteustaso on matala. Osa ilmasta kierrätetään sellaisenaan 
tuloilmavirtaan ja loput kuivataan LTO:n ja lämpöpumpun höyrystimen 
avulla ja sekoitetaan ulkoilmaan palautusilmakammiossa. Tällä pystytään 
säätämään lämpöpumpun tuottamaa lämpöenergiaa ja kuivaustehoa. 
Tarvittaessa lämmityspatterilla jälkilämmitetään tuloilmaa. Tämä ohjelma 
varmistaa riittävän ulkoilman saannin allastilaan sekä lämpöpumpun 
käydessä energiatehokkaasta kuivatuksesta ja lämmityksestä.

Ohjelma P3.1 
Tilavuusvirta - 0% ulkoilmaosuutta. 
Ohjelmaa käytetään yöaikaan, kun ilman kosteus on 
allastilassa korkea ja allastilassa ei ole uimareita. Poistoilma 
kuivataan lämpöpumpulla, jonka jälkeen lämpöpumpun 
lauhdutin lämmittää ilman riittävän lämpimäksi, 
tarvittaessa lämmityspatteri lisälämmittää tuloilman 
asetusarvoonsa. Tämä ohjelma varmistaa riittävän 
tehokkaan kuivatuksen yöaikaan.
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Ventmasterin avulla AmberAir Pool -koneen valinta on helppoa ja intuitiivistä
› Mallinna 3D ympäristössä.
› Budjettihinnan laskenta.
› 3D- koneblokkien vienti .dxf -tiedostoon.
› 3D geometriatietojen ja koneen ominaisuusien siirto Autodesk Revit -

ympäristöön.
› LCC laskenta.
Valitse parhaiten kohteeseen soveltuva ilmanvaihtokoneemme vertailemalla eri
mallien LCC kustannuksia ottamalla huomiioon mm.

› Alkuinvestointi.
› Sähköenergiankulutus.
› Lisälämmitysenergiankulutus.

MITOITUSOHJELMA VentMaster v5  
KOTELOITUJEN KONEIDEN MITOITUSOHJELMA

VentMaster

SALDA UAB
Ragainės g. 100

LT-78109 Šiauliai, Lithuania

Distributor

office@salda.lt
www.salda.lt

+370 41 54 04 15
+370 41 54 04 17

Kahden vuoden

TAKUU 

Testattu riippumttoman testilaitoksen 
toimesta. Testattu SIVENTA laboratoriossa:

› Aerodynaamisesti.
› Lämpöteknisesti.
› Akustisesti.
› Sähköteho.

Käyttämällä luotettavia komponentteja ja nykyaikaisia ratkaisuja takaamme koneille pitkän 
käyttöiän. Kaikki SALDAN ilmanvaihtokoneet toimtetaan kahden vuoden takuulla.




