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Ohje 10 

IV-kuntotutkimus 

LÄMMÖNTALTEENOTTOLAITTEET 

 

 
Tämä IV-kuntotutkimusohje koskee ilmanvaihdon lämmöntalteenottolaitteita. Näitä ovat lämmöntalteenoton 

toimintaperiaatteen mukaan jaoteltuna nestekiertojärjestelmä, levylämmönsiirtimet, regeneratiiviset lämmön-

siirtimet ja lämpöpumput. 

 

Sisällysluettelo 
1 Asiakirjatarkastus 

2 Esitarkastus paikan päällä 

3 Tarkemmat tutkimukset 

4 Raportointi ja toimenpide-ehdotukset 

5 Esimerkkikuvia 

 

 

1 Asiakirjatarkastus 
 

Tarvittavat asiakirjat 

• Ilmanvaihtosuunnitelmat 

o tilojen ja konehuoneen ilmanvaihtopiirustukset sekä koneluettelo (kojeluettelo) 

o ilmanvaihtotyöselitys/-selostus 

o automaatiosuunnitelmat ja ilmanvaihtokoneiden (lämmöntalteenoton) toimintaselostus tiedot ti-
loja palvelevista ilmanvaihtokoneista ja niiden käyttöajoista, paloteknisestä osastoinnista 

o muut mahdolliset ilmanvaihtoon liittyvät suunnitelmat (esim. lämmitys, jäähdytys, vesi- ja vie-
märi) 

• Käyttöönottoasiakirjat 

o ilmavirtojen/kanavistopaineiden mittauspöytäkirjat 

o toimintakokeiden pöytäkirjat 

o muut mahdolliset asiakirjat 

• Huoltokirja (sisältäen lämmöntalteenottolaitteen valmistajan ilmoittamat tekniset tiedot) 

• Aiemmat tutkimukset sekä tehdyt korjaukset ja muutokset 

 

Asiakirjoista tarkastettavat asiat 

• ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaitteen sijainti ja asennustapa 

• lämmöntalteenottolaitteen sijainti puhaltimiin nähden, paine-erot kanavien välillä 

• lämmönsiirtimen asento ja ilmavirtojen suunnat 

• ilmanvaihtokoneiden ilmavirrat ja sähkötehot konekorteista ja linjapiirustuksista 

• poistoilman lämmöntalteenottolaitteen tyyppi 

o levysiirrin (rekuperatiivinen) 

 ristivirta 

 vastavirta 

 ei kosteutta siirtävä materiaali 

 kosteutta siirtävä materiaali 

o regeneratiivinen 

 pyörivä kenno 

 kiinteä kenno 

 ei hygroskooppinen materiaali 

 hygroskooppinen materiaali 

o nestekiertoinen 

 lämmönsiirtimien tyyppi 

 liuos 

 pumppu 

o lämpöpumppu 

 suorahöyrystys 

 epäsuora nestekiertoinen 

• toiminta- ja säätöperiaatteet 

o mittaus- ja ohjausanturit (lämpötilat, paineet, kosteudet) ja niiden sijainti 
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o tehon säätö (ohituskanava/sulkupellit, pyörimisnopeus/jakson aika, nestevirta) 

o jäätymissuojaustapa 

• Ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaitteen huoltohistoria 

• Muut oleelliset asiat ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaitteista kuntoarvioon liittyen 

 

Tuloksena 

• Hyvät lähtötiedot ja yleiskuva paikan päällä tehtävää esitarkastusta ja tutkimusta varten. 
 

 

2 Esitarkastus paikan päällä 
 

Yleiskartoitus 

• Aistienvaraiset tarkastukset 

o silmämääräinen ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteen kunnon ja puhtauden arviointi ko-
neen ulkoa ja sisältä 

o ilmanvaihtokoneeseen asennettujen osoittavien mittareiden kunnon arviointi 

o ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteen toimivuuden arviointi asennettujen osoittavien mit-

tareiden perusteella 

o ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteen toimivuuden arviointi koneen äänen perusteella 

• Käyttöhenkilökunnan haastattelu 

• Ilmanvaihdon käyttöajat ja -tavat 

• Havaitut poikkeamat suunnitelmista, viat ja puutteet 

• Valokuvaus 

 

Tuloksena 

• Tieto siitä, mitä asioita tulee tutkia ja selvittää tarkemmin. 

 

 

3 Tarkemmat tutkimukset 
 

• Riittävän kattava otos 

o rakennuksen kaikki lämmöntalteenottolaitteet tutkitaan vähintään silmämääräisesti 

• Tutkitaan tarkemmin 

o komponenttien suunnitelmienmukaisuus 

o lämmöntalteenottolaitteen tiivisteiden kiinnitys ja kunto 

o lämmönsiirtopintojen puhtaus 

o lämmöntalteenottolaitteen tiiviys ja toiminta (myös puhtaaksipuhallussektori) 

o sulkupeltien toiminta 

o pyörivän kennon hihnakäytön kunto 

o vaipan tiiviys sekä huoltoluukkujen tiiviys ja kunto 

• Ilmavirtamittaukset puhallinkohtaisella ilmavirtamittarilla 

• Kanavapaineiden mittaus 

• Lämpötilojen, kosteuksien ja komponenttien paine-erojen mittaus ja vertailu tavoitearvoihin 

• Lämpötilahyötysuhteiden arviointi lämpötilamittausten perusteella 

• Nestepiirien ja niiden säätölaitteiden tarkistus 

• Raportointi. 

 

 

4 Raportointi ja toimenpide-ehdotukset 
 

• Yhteenveto ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaitteiden kunnosta 

• Tarvittaessa toimenpide-ehdotukset ilmanvaihtokoneiden lämmöntalteenottolaitteiden parantamiseksi ja 

komponenttien toimivuuden korjaamiseksi. 
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5 Esimerkkikuvia 

 

 

Kuva 1. Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteen tarkistus sisältäpäin; huoltoluukut, tiivisteet, kom-

ponentit, lämpötila-anturit. 

 

 

 

Kuva 2. Ilmanvaihtokoneen nestepiirien tarkistus; pumput, sulku- ja säätöventtiilit, lämpötila-anturit. 

 

  

  



IVKT 2016 / SuLVI    4(7) 
 

 

 

Ohje 11 Lämmöntalteenottolaittet 

 

Kuva 3. Ilmanvaihtokoneen lämmöntalteenottolaitteen tarkistus sisältäpäin; lämmöntalteenoton levyläm-

mönsiirtimen kiinnitys, tiivisteet ja puhtaus. 

 

 

Kuva 4. LTO roottorin puhtaaksipuhallussektori vähentää poistoilman kulkeutumista roottorin sisällä tuloilma-

puolelle. Puhtaaksipuhallussektorin oikea sijainti ja toimivuus tulee tarkastaa silmämääräisesti. 



IVKT 2016 / SuLVI    5(7) 
 

 

 

Ohje 11 Lämmöntalteenottolaittet 

 

Kuva 5. LTO roottorin harjatiivisteessä havaitaan vuotorako. Poistoilmapuolella oleva ylipaine aiheutti likaisen 

poistoilman vuotamista puhtaaseen tuloilmaan. 
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Kuva 6. LTO-roottorin tiivisteen vuotorako oli sananmukaisesti sormien mentävä. 
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Kuva 7. Rispaantunut LTO-roottorin hihna ja öljyistä likaa koneen pohjalla. Hihnan kireys on tarkastettava. 

 


