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Vesipohjaisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien suorituskyky, tehokkuus ja elinikä ovat erottamattomasti sidoksissa 
järjestelmän veden laatuun. Koska vedessä olevat kaasut, lähinnä happi, typpi ja hiilidioksidi, ovat haitallisia, on 
välttämätöntä, että ne poistetaan nopeasti ja tehokkaasti. 

Kaasun kertymiseen vesipohjaisiin järjestelmiin vaikuttavat useat tekijät. Kun järjestelmiin lisätään vettä, siihen liuenneet 
vettä kevyemmät kaasut vapautuvat vähitellen ja nousevat pintaan. Mikäli ilman- ja kaasunpoistoa ei suoriteta tehokkaasti, 
ilma kerääntyy järjestelmän ylimpiin kohtiin ja paineistuneena liukenee uudelleen veteen. Veden lämmetessä veden 
kaasuliukoisuus pienenee ja liuennut kaasu vapautuu kupliksi, jotka kiertävät virtauksen mukana. 

Kun staattinen paine on tietyissä järjestelmän kohdissa pienempi kuin sen ulkopuolella vallitseva ilmanpaine, ilmaa 
imeytyy järjestelmään. Liian alhaisen paineen aiheuttajia ovat yleensä liian pienet tai väärin sijoitetut paisunta-astiat, 
riittämättömät paisunta-astian esipaineet sekä vuotavat venttiilit ja liitokset. 

Ilmataskuihin kertyneet kaasut ja mikro- ja makrokuplat sekä veteen liuenneet näkymättömät kaasut haittaavat 
lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmän tehokasta toimintaa ja pienentävät sen käyttöikää. Ilmataskut ja kuplat vähentävät 
virtausnopeutta ja sen seurauksena nimellistä lämmönsiirtokykyä, joka puolestaan heikentää järjestelmän lämpötehoa 
ja lisää käyttökustannuksia. Vapaiden kaasujen esiintyminen haittaa lisäksi veden kiertoa. Erityisesti lämpöpattereissa 
ja muissa päätelaitteissa esiintyvät ilmataskut estävät vedenkierron ja voivat vähentää laitteen tehoa dramaattisesti, 
jopa 80 %. Kun käyttäjät nostavat menoveden lämpötilaa ja pumpun pyörimisnopeutta kompensoidakseen pattereiden 
heikentyneen lämmönsiirtokyvyn aiheuttamaa epämukavuutta, on seurauksena energiankulutuksen kasvu. Vapaat 
kaasut voivat aiheuttaa haitallista ääntä putkistossa ja liittimissä sekä lämpöpattereiden kohinaa. Veteen liuennut happi 
voi kulkeutuessaan järjestelmän läpi reagoida järjestelmän rauta- ja teräsosien kanssa ja aiheuttaa sähkökemiallista 
korroosiota, jolloin seurauksena on ruostumista ja järjestelmään kertyvää likaa ja lietettä. 

Koska korroosiolla seurannaisvaikutuksineen on erittäin vahingollinen vaikutus, hapen poistaminen järjestelmästä on 
välttämätöntä. Lian ja lietteen kertyminen voi aiheuttaa paikallista jäähymän pienentymistä, kun taas ruostepartikkelit 
voivat lisätä putken sisäisten pintojen karheutta ja pienentää halkaisijaa, mikä vähentää lämmönsiirtoa, lisää painehäviötä 
ja nesteen virtausnopeutta. Yhteensä nämä kaikki voivat osaltaan lisätä pumppukustannuksia jopa 35 % järjestelmän 
ensimmäisen toimintavuoden aikana. Virtauksen mukana kulkeutuu ruostehiukkasia, jotka voivat myös tukkia venttiilejä 
ja eroosio voi rikkoa kalliita komponentteja. Tämä aiheuttaa ylimääräisiä ylläpitokustannuksia, kalliita ennakoimattomia 
seisokkeja ja pahimmassa tapauksessa järjestelmän täydelliseen rikkoutumiseen. 

Kaikki nämä ongelmat voidaan helposti estää sisällyttämällä järjestelmään pysyviä kaasunpoistoratkaisuja. Asentamalla 
ilmausventtiileitä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien korkeimpiin kohtiin, voidaan sinne kertynyt ilma poistaa turvallisesti 
ja automaattisesti. Jotta nämä venttiilit toimisivat tehokkaasti, tulee veden olla paikallaan, jotta veden virtaus ei kuljeta 
kerääntynyttä ilmaa järjestelmän läpi. Tämän takia ilmausventtiilit eivät ole kovin tehokkaita järjestelmän käytön aikana, 
mutta ne ovat toimivia ratkaisuja järjestelmää täytettäessä voi johtaa, tyhjennettäessä ja pattereita ilmattaessa. 

Sekä makro- että mikrokuplien poistaminen järjestelmien kiertovedestä suoritetaan tehokkaimmin erottimilla, jotka 
hidastavat virtauksen nopeutta, jolloin kuplat nousevat ylöspäin ja erottuvat vedestä. Tämän jälkeen näin erottuneet 
kaasut poistetaan erottimen päälle integroidulla automaattisella ilmausventtiilillä. Koska erottimet pystyvät poistamaan 
vain vedestä jo erottuneet vapaina esiintyvät kuplat, ne on asennettava kohtaan, jossa kuplia syntyy luonnollisesti, eli 
mahdollisimman alhaiseen paineeseen ja korkeaan lämpötilaan. 

Liuenneet kaasut, jotka muodostavat suuren osan järjestelmässä olevasta ilmasta, poistetaan tehokkaimmin 
ilmanpoistimilla. Ilmanpoistoratkaisut toimivat kahdella tavalla. Termiset ilmanpoistimet, joita käytetään pääasiassa 
lämmitysjärjestelmissä hyödyntävät korkeita lämpötiloja, jolloin kaasujen liukoisuus veteen pienenee ja ne voidaan poistaa. 
Liuenneet kaasut saadaan poistettua myös alentamalla vallitsevaa painetta, jolloin ne muuttuvat vapaiksi mikrokupliksi, 
jotka poistetaan järjestelmästä. Paineen alentamiseen perustuvaa kaasunpoistoa on käytetty jo joidenkin vuosien ajan 
rakennusten LVI-järjestelmissä erittäin menestyksekkäästi. Osa kiertovedestä alipaineistetaan, jolloin veteen liuenneet 
kaasut muodostavat mikrokuplia. Vapaat kuplat poistetaan vedestä ilmanpoistimilla ja ilmaton vesi palautetaan takaisin 
järjestelmään. 
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ALIPAINEILMANPOISTIMIEN SUOSITELTU KÄYTTÖ VERRATTUNA MIKROKUPLAEROTTIMIIN 

• Alipaineilmanpoistimissa käytetään lisäenergiaa 
laskemaan paine ilmanpaineen alapuolelle. Tällöin myös 
veteen liuenneet kaasut vapautuvat kupliksi ja ne voidaan 
poistaa. Menetelmää voidaan soveltaa yleisesti, koska se 
on suhteellisen riippumaton järjestelmän olosuhteista.

• Mikrokuplan erottimet eivät vaadi toimiakseen 
lisäenergiaa. Ne voivat kuitenkin poistaa vain järjestelmässä 
jo esiintyviä vapaita kuplia. Niiden ihanteellisin sijoituspaikka 
on paikka, jossa ilmakuplia syntyy luontaisesti eli jossa 
vallitsee järjestelmän alhaisin paine tai korkein lämpötila. Jos 
kuvassa näkyvä staattisen paineen raja ylittyy, kaasut ovat 
liuenneina kiertoveteen eikä niitä esiinny vapaina kuplina. 
Tällöin erotin ei luonnollisesti havaitse niitä ja ne pystytään 
poistamaan ainoastaan alipainepoistimien avulla. 

Syklonitekniikkaa hyödyntävät alipaineilmanpoistimet ovat ehdottomasti tehokkain kaasunpoistoratkaisu. Tällöin 
alipaineistettu lämmitys- tai jäähdytysjärjestelmän kiertovesi saadaan syklonitekniikan avulla nopeaan pyörivään 
liikkeeseen, jolloin keskipaikoisvoima saa kaasut erottumaan paino erojen ansiosta. Tällöin kaasukuplat saadaan yhdistettyä 
ja siirrettyä toiseen kammioon, minkä jälkeen alipaineistus lopetetaan ja kaasut poistetaan. Tämä on nopein ja tehokkain 
kaasunpoistomenetelmä. 

Nykyiset alipainepoistimet on suunniteltu keskikokoisille ja suurille järjestelmille, joiden tilavuus on noin 300 m3. Ne ovat 
erittäin tehokkaita, mutta niiden käyttöönotto vaatii toimenpiteitä. Pienempiä järjestelmiä varten IMI-Pneumatex on 
kehittänyt Simply Vento ja Vento Compact uuden sukupolven kompaktit kaasunpoistoyksiköt. 

Samoin kuin Vento Connect yksikön kaksoiskammioratkaisussa, IMI Hydronic Engineeringin syklonitekniikkaa hyödyntävä 
alipaineilmanpoistotekniikka synnyttää ensimmäiseen kammioon pyörteen, jossa liuenneet kaasut vapautuvat ja 
siirtyvät tämän jälkeen toiseen kammioon, josta ne poistuvat, kun alipaineistus lopetetaan. Tämä innovatiivinen 
prosessi on osoittautunut vähintään 50 % tehokkaammaksi kuin useimmat muut tällä hetkellä saatavilla olevat 
alipaineilmanpoistojärjestelmät. 

Simply Vento ja Vento Compact, jotka ovat kooltaan luokkaa puolet muista valikoiman 
alipaineilmanpoistimista, voidaan sijoittaa pieniin tiloihin ja asentaa seinäkiinnitteisenä. 
Ne soveltuvat pieniin liike- ja asuinrakennuksiin, joiden järjestelmäkapasiteetti on enintään 
10 m3. Sähköliitäntä on 230 V yksivaiheinen liitäntä, joten se on helppo asentaa ja ottaa 
käyttöön, mikä säästää aikaa ja kustannuksia. Lisäksi vakiona laitteisiin sisältyvä uusi 
BrainCube Connect -ohjauspaneeli, mahdollistaa paremman liitettävyyden. Se voidaan 
linkittää rakennusautomaatiojärjestelmään ja muihin BrainCubeihin ja käyttää etäyhteydellä 
älypuhelimella tai tietokoneella. Tämä innovatiivinen ohjaustoiminto mahdollistaa järjestelmän 
etäkäytön ja reaaliaikaisen toiminnan seurannan ylläpitoa ja vianmääritystä varten – korvaamaton 
ominaisuus, joka mahdollistaa etätyön tilanteissa, joissa sosiaalisia kontakteja tulee välttää. Se 
on saatavana kahtena versiona - vakiona ja premiumina. Kumpikin on yhtä suorituskykyinen, 
mutta premium-versio sisältää täyttöveden ilmanpoisto-ominaisuuden ja energiaa säästävän 
“Eco-auto” -toiminnon, joka kytkee ilmanpoistoprosessin automaattisesti päälle ja pois päältä, 
kun vapautunutta ilmaa ei havaita. Tämä vähentää pumpun sähkönkulutusta. 

Ilmanpoistoratkaisut ja -teknologiat ovat kaikkien vesipohjaisten lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien elintärkeitä osia, ja 
niitä ei pidä jättää huomiotta. 

Keskeiset tiedot IMI Hydronic Engineeringin ilmanpoisto-, erotin- ja alipaineilmanpoistoratkaisuista ja -tekniikoista ovat 
saatavissa kotisivultamme www.imi-hydronic.fi

Alipaineilmanpoistimet

mikrokuplanpoistin
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