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Ota yhteys, niin 
asiantuntijamme kertoo 
tarkemmin tuotteen
tutkimustuloksista ja 
teknisistä ominaisuuksista! www.stravent.fi

Mitä vaaditaan toimivalta ilmaverholta?

Ilmaverhokoneet estävät kylmän ulkoil-
man pääsyn sisälle myymälätiloihin ja 
samalla lämmin sisäilma ei pääse karkaa-
maan ulos. Tila on vedoton ja energiaa 
säästävä.

Erotus BIDDLE-oviverhon hyväksi on suuri. 
Energian säästön myötä kertyy taloudellista 
säästöä 20 vuoden aikana noin 160 000 
euroa enemmän Biddlen oviverholaitteella. 

Laskelma on tehty markettiin, jossa on 
2 kpl 2,0 x 2,5 m kokoista sisäänkäyntiä ja 
investointi on 36 000 €, 0 % ALV. Kuva

Ilmaverhon mitoituksen tulee aina lähteä oviaukon 
lämpöhävikin laskennasta. CA-laitteen teho- ja 
toimintavaatimukset mitoitetaan vallitsevissa oloissa 
perustuen lämpöhäviölaskelmaan.

Esimerkki:
Oviaukko 2,0 m * 2,5 m (5 m2)
Laskennallinen lämpöhäviö on noin 125 kW
Lämpöhäviöstä varataan n. 20 % ilmaverhokoneelle

Biddlen patentoidulla tekniikallla on 80 % 
hyötysuhde, jolloin em. oviaukkoon riittää 
25 kW ilmaverhokone.

Kilpailevat laitteet antavat max. 50 % hyöty-
suhteen, jolloin ilmaverhokoneen tehon pitää 
olla vähintään 62,5 kW.

Biddlen patentoidun  
tekniikan ansiosta 
kiinteistölle voidaan varata 
2,5 kertaa pienemmät 
lämmönsiirtimet, pumput 
sekä putkistot. 

HUOM! Jos käytetään 
kilpailevia oviverhokoneita, 
mitoitus pitää laskea 
ja korjata niiden 
hyötysuhteen mukaan.2. ENERGIAN SÄÄSTÖ BIDDLE-OVIVERHOLLA, €

YHTEENVETO

Pitoaika 20 vuotta, ovi auki 6 h/vrk, energian hinnan nousu 5% vuodessa.

BIDDLE, hyötysuhde 90%, energian säästö = 580,901 €     

muu oviverho, hyötysuhde 40%, energian säästö = 257,935 €     

Erotus BIDDLE-oviverhon hyväksi, energian säästö = 322,966 €     

Käytössä Biddle-
oviverho

Käytössä jokin 
muu oviverho
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Säästö, eur

Pitoaika vuosina
Biddle Muu kone

Liiketilojen ongelmaksi saattavat 
usein muodostua sisääntulo-ovien 
kautta tapahtuva vetoisuus ja läm-
pötilojen suuret vaihtelut. Varsinkin 
talvella tilanne korostuu ja vaikuttaa 
koko myymälän viityisyyteen. Näin 
ollen myös lattiapintojen hyötykäyttö 
ovialueella on ongelmallista.  Oikein 
mitoitettu ilmaverhokone säästää 
rutkasti energiaa sekä rahaa ja vä-
hentää CO2-kaasujen päästöjä. Toi-
miva ilmaverho poistaa vetoisuuden 
ja näin  myymälätilojen lämpötila  
pysyy tasaisena. 

BIDDLE oviverho, 
hyötysuhde 80%

säästö 288.825 euroa

BIDDLE oviverholla 
säästöä 160.580

euroa enemmän

Muu oviverho, 
hyötysuhde 50%,

säästö 128.246 euroa

Pitoaika 20 vuotta, ovi auki 6 h/vrk.
Energian hinnan nousu 5% vuodessa.
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