
Saamme harvoin näin isoja tiloja, joissa tehdä töitä, 
sanoo Lennarth Andersson näyttäessään meille tilavaa 
ilmanvaihtokonehuonetta toisessa kahdesta juuri 
valmistuneesta kerrostalosta Jönköpingin eteläpuolella.

Lennart pyörittää yritystä Jet-Luft AB, joka on 
huolehtinut ilmanvaihtotöistä kokonaisuudessaan aina 
arkkitehtipiirroksista valmiiseen asennukseen, joka käsittää 
mm. takaisinvirtaussuojan Hagabilta jokaisessa asunnossa.

– Se, että sama firma sekä huolehtii ilmanvaihtopiirroksista 
alusta asti että asentaa ja saa vastuun kokonaisuudesta, on 
hyvä ratkaisu, Lennarth jatkaa.

JET-LUFT rakennus Nyckeln, Jönköping

Turvallisia ja hienoja asennuksia, jotka estävät 
palokaasuja leviämästä asuntojen välillä.
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„Minun maailmassani ei ole vakavissaan otettavaa yrittäjää, 
joka asentaisi tuotteita, joita ei ole hyväksytty.”

„Jos palo syttyy, savu ei voi levitä naapurin asuntoon. Venttiilit sulkevat itsensä nopeasti palon aiheuttaman paineen 
noustessa ja ilmavirta alkaa kulkea takaisin päin ilmanvaihdossa”, kertoo Anna-Karin Pettersson, myyjä Hagabilla.

Paloturvallisuusvaatimukset kehittyvät jatkuvasti, 
erityisesti ilmanvaihtoon liittyen, ja siksi on tärkeää pysyä 
pinnalla viimeisten tietojen kanssa. Kysymys on mihin 
taso asetetaan. Mitä tulee ilmanvaihdon kautta asuntojen 
välillä leviäviin palokaasuihin, tasoksi on määritelty nolla.

– Tästä syystä asennamme takaisinvirtaussuojan jokai-
sen asunnon ilmanvaihtokanaviin. Palon syttyessä savun 
leviäminen ilmanvaihtojärjestelmään estetään, koska 
venttiilit sulkevat itsensä nopeasti palon aiheuttaman 
paineen noustessa ja ilmavirta alkaa kulkea takaisin päin 
ilmanvaihdossa, kertoo Lennarth.

Jet-Luft valitsi Hagabin takaisinvirtaussuojan Basic. 
Yhteensä kyse on noin 100 yksiköstä, jotka on toimitettu 
kahta rakennusta varten. Nyt ne istuvat asennettuina 
rivissä ilmanvaihtokonehuoneessa asuntojen numeroilla 
merkittyinä.

– Varmasti vaihtoehtojakin löytyy, mutta olen tehnyt 
kauan yhteistyötä Hagabin kanssa ja tiedän, että he 
 osaavat paloturvallisuuden. Heidän tuotteensa on testattu 
ja hyväksytty.

– Minun maailmassani ei ole vakavissaan otettavaa 
yrittäjää, joka asentaisi tuotteita, joita ei ole hyväksytty, 
sanoo Lennarth.

– Monet palosuojatuotteet perustuvat esimerkiksi 
savuun reagoiviin antureihin mekaanisissa rakennel-
missa. Nämä täytyy testata tasaisin aikavälein, jotta 
varmistetaan, että ne toimivat oikein. Basicin kanssa on 
toisin. Se on nerokkaan yksinkertainen toiminto ja vielä 
patentoitu.

– On myös tärkeää, että tuote on helppo asentaa. Ja 
Hagabin kohdalla sovitettavuus on aina hyvä. En ole 
koskaan kuullut sanottavan muuta.

Hagab Basic – nerokkaan yksinkertainen  
ja patentoitu suunnittelu, joka parantaa  

ilmanvaihtojärjestelmän paloturvallisuutta.
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