
ESIMERKKI LVI-TYÖSELITYS 
 
X.X. Oviverhokoneet  
 

Oviverhon mitoituksen lähtöarvot: sisäilman lämpötila on +20 C ja ulkoilman -29 C 
(D5, säävyöhyke II). 
 
Tuulikaapit varustetaan oviverhokoneilla, jotka ovat mallia esim. STRAVENT  Biddle 
CA2. Oviverhokojeet sisältyvät putkiurakkaan. Oviverhokoneet asennetaan oven 
yläpuolelle ja ne puhaltavat alaspäin. Urakoitsijan tulee kiinnittää erityistä huomiota 
laitevalinnassaan  teho-, veto- ja äänitasovaatimuksiin. LVI-urakoitsija huolehtii 
koneiden työmaan aikaisesta varastoinnista ja asentaa oviverhokoneet. Lukumäärät, 
leveydet, ilmavirrat ja lämmitystehot on esitetty laiteluettelossa. Urakkaan kuuluu 
lisäksi laitteiden toimintakuntoon viritys, toimintakokeet ja käytön opastus.  
 
KOTELO.  Koneen kotelo on valmistettu galvanoidusta teräsohutlevystä, jonka 
alapinnassa on tarkastuspaneeli. Metallisiin imupaneeleihin on kiinnitetty eloksoidut 
alumiinisäleiköt kiinteillä säleillä. Imupaneelit, sivupaneelit ja kotelo toimitetaan 
vakioväreinä valkoisena (RAL 9016) tai alumiinisena (RAL 9006). Putkien liitospäät 
ovat vakiona koneiden yläpinnassa, erikoistilauksena koneen sivussa, vasemmalla 
puolella (imupuolelta katsottuna). Kun lj-liitos on koneen sivulla, toimitetaan 
moottoriventtiili irrallisena. Oviverhokoneet toimitetaan muovisuojattuina työmaalle. 
 
PUHALTIMET . Koneessa on kaksi tai useampia kaksoisimulla varustettua ja 
tärinävaimennuttua keskipakopuhallinta. Puhaltimen kotelo ja siipipyörä ovat sinkittyä 
teräslevyä. Moottorin suojausluokka on IP44 (CA2, S-koko), IP54 (CA2, M/L-koko) 
ja IP22 (CA2, XL-koko). Eristeluokka on F. Moottoreissa on ylilämpösuojat. 
 
SUODATTIMET. Kone on varustettu imuilman suodattimilla, G1. Suodattimet ovat 
puhdistettavia (imurointi/pesu) tasosuodattimia.  
 
PATTERIT. Kone on varustettu 2-rivisellä alumiinilamelli-kupariputkipatterilla, 
rakennepaine 0,6 MPa. Patteri on varustettu ilmaruuveilla ja tyhjennysyhteellä. 
Sähköpatteri on valmistettu alumiinisista ripaelementeista. Patterin tehoa säädetään 
elektronisella ohjauksella. Se on varustettu ylilämpösuojalla. Kun patteri on kytketty 
pois päältä, puhaltimet käyvät, kunnes elementit ovat jäähtyneet riittävästi. 
 
LÄMPÖTILA-ANTURIT. CA2-koneessa on lämpötila-anturit koneen imu- ja 
ulospuhalluskammiossa. Vaihtoehtoisesti huonelämpötila voidaan mitata koneen 
ohjauspaneeliin integroidulla lämpötila-anturilla. Ulkolämpötila-anturi kuuluu 
laitetoimitukseen. 
 
MOOTTORIVENTTIILIT. CA2-malli on varustettu koneeseen integroidulla  2- tai 
3-tiemoottoriventtiliillä. Se voidaan toimittaa irrallisena, mutta sähköisesti koneeseen 
kytkettynä, jos halutaan venttiilin ohitus.  
 
 



OHJAUSPANEELI. B-touch –ohjauspaneelin RJ11-modulaarikaapeli kuuluu 
laitetoimitukseen. Paneelin USB-liittimen kautta ladataan ohjelmistopäivityksiä ja 
kerätä tietoa koneen toiminnasta sekä mitatuista arvoista. 
 
ÄÄNITASO . Laitevalinnassa tulee kiinnittää erityistä huomiota ääniteknisiin 
ominaisuuksiin. Äänitaso ei saa ylittää mitoituslämpötilan (D5, säävyöhykkeet I-IV) 
mukaan lasketulla  nopeudella 4 arvoa 55 dBA (mitattuna 3 m:n etäisyydeltä 
oviaukosta rakennuksen sisäpuolella). 
 
TEHONTARVELASKELMA. Laitevalmistaja esittää laskelmiin 
(/laskentaohjelmaan) perustuvan tehontarve-laskelman mitoitusolosuhteissa kullekin 
oviaukolle/oviverholle. Laitevalmistaja esittää laskelman perusteella valitun oviverhon 
koneajossa vähintään seuraavat arvot mitoitustilanteessa: 
 
-tarvittava oviverhon käyntinopeus mitoitustilanteessa, 
-ilmasuihkun nopeus mitoitusnopeudella, m/s, 
-avoimen oviaukon vaatima lämpöteho mitoitustilanteessa, kW, 
-valitun oviverhon teho, kW, 
-ulospuhallus lämpötila, C, 
-tarvittava vesivirta, dm3/s, 
-vesilämpötilat, (esim. 70/34 C), 
-vesipuolen painehäviö, kPa, 
-äänitaso valitulla mitoitusnopeudella, dB(A), 
-ilmaverhon asennuskorkeus. 
 
PUHALLUSTEHO. Laitevalmistajan täytyy osoittaa tuloilmasuihkun impulssin 
riittävyys  lattiaan asti mitoitusolosuhteessa laskelmin tai mitoitusohjelman avulla. 
Laskelmassa on huomioitava oviverhon asennuskorkeuden vaikutus. 
 
VAKIO ILMAN ULOSPUHALLUSNOPEUS. CA2-ilmaverhon 
ulospuhalluskammiossa moottoripeltijärjestelmä, joka automaattisesti sovittaa 
puhallusaukon leveyden vastaamaan haluttua ilmamäärää/nopeutta. 
 
VAKIO ULOSPUHALLUSILMAN LÄMPÖTILA. Koneen automatiikka säätää 
ulospuhallusilman lämpötilaa sisäilman lämpötilan ja tehontarpeen perusteella. 
Normaalitilanteessa ulospuhallusilman lämpötila on +35 C. 
 
AUTOMATIIKKA. Vaihtuvissa olosuhteissa CHIPS-automatiikka säätää koneen 
puhallus-impulssia ja lämmitystehoa erikseen ja olosuhteiden muutokset huomioiden. 
Kone toimii aina oikealla nopeudella ulkolämpötilamittauksen ja koneen 
asennuskorkeuden perusteella. Haluttu sisäilman lämpötila saavutetaan ohjaamalla 
koneeseen integroitua moottoriventtiiliä sisäilman lämpötilan perusteella. 

 
ILMAVERHON HYÖTYSUHDE . Ilman virtauksen tulee olla laminaarista ja ilman 
puhallusnopeuden tulee olla vakio eri ilmamäärillä. Puhalluslämpötilan tulee olla 
vakio 30-40 C asteen välillä eri tehoportailla. Oviverhokoneen ilmavirran 
lämpötehosta  tulee 80 %  saada kiinteistölle hyödyksi joka tehoportaalla.  

 


