
Clean Air Control
Toimintaperiaate

Edut
Reagoi ilmassa oleviin epäterveellisiin aineisiin ►
Reagoi vastaavasti kuin CO ► 2-anturi 

Halvempi kuin CO ► 2-anturi

Asennetaan tehtaalla ilmavirtapeltiin tai ilmankäsittely- ►
koneeseen.

Esimerkkejä havaittavista aineista:
Häkä, ammoniakki, haihtuvat orgaaniset yhdisteet, 
metaani, vety, alkoholi, orgaaniset hapot ja kosteus. 
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Tuotteet
ADAPT Damper
CAC-anturin saa ADAPT Damper – säätöpellin isäntäver-
sioon (poistoilma). Tuote pitää tilata CAC-anturi tehdasa-
sennettuna, jälkiasennus ei ole mahdollista. CAC-anturi on 
vakiona School WISE – paketin ADAPT Damper – säätö-
pellissä. 

COMPACT Air and Heat
CAC-anturi on vakiovaruste COMPACT Air and Heat 
-ilmankäsittelykoneissa. Sen voi tilata lisävarusteena  
COMPACT Unit ja TOP-koneisiin. 
 
GOLD LP
CAC-anturin voi tilata lisävarusteena GOLD LP –ilmankäsit-
telykoneeseen.
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Käyrästö b. Liikuntatila.
CAC-anturin ja CO2-
anturin mittaustulokset 
vastaavat hyvin.

Käyrästö c. Kylpyhuone.
Toisin kuin CO2-anturi, 
CAC-anturi reagoi myös 
hajuihin ja tuoksuihin.

Käyrästö a. 
Esimerkki: 25% lähtösignaali vastaa CO2 -pitoisuutta 800 ppm. 
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CAC verrattuna CO2-anturiin
Swegonin CAC-anturi ei reagoi hiilidioksidiin, vaan lukui-
siin muihin ihmisistä tai muista lähteistä peräisin oleviin 
aineisiin. CAC-anturi reagoi vastaavasti kuin CO2-anturi, 
mutta etuna on se, että reagoi myös muihin epäterveelli-
siin aineisiin. Oikealla olevassa käyrästössä näkyvät mitta-
ustulokset kahdesta eri tilasta.

Miten puhdasta ilmaa hengitämme?
Useimmat ihmiset viettävät sisätiloissa yli 20 tuntia vuoro-
kaudessa. Tänä aikana keskivertohenkilö juo noin 3 l vettä 
ja syö noin 1-2 kg ruokaa. Kiinnitämme suurta huomiota 
sopivaan ravintoon, mutta harva välittää siitä, että jokai-
nen hengittää päivittäin 15 kg kiloa ilmaa. 

Clean Air Control 
CAC-anturi (Clean Air Control) säätää ilmavirtoja niin, että 
ilmanlaatu pysyy tasaisena. CAC-anturin signaali ilmaisee 
huonetilan vastaavan CO2 -pitoisuuden anturin mittaa-
mien, ihmisen yhdess CO2:n kanssa erittien, haihtuvien 
orgaanisten aineiden (VOC) ja muiden kaasujen pitoisuuk-
sien perusteella. Lisäksi CAC-anturi reagoi myös liuoti-
naineisiin, tupakansavuun ja kosteuteen. (*VOC =Volatile 
Organic Compounds)
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Yleisiä kysymyksiä Clean Air Controlista

Kysymys: Onko olemassa täydellistä luetteloa epäpuhtauksista/emissioista, joihin CAC-anturi reagoi?
Vastaus:  Kyllä ja ei. On olemassa noin 5 000 - 10 000 erilaista haihtuvaa orgaanista yhdistettä (hajut ym.). CAC-anturi 
reagoi lähes kaikkiin tai ainakin jokaisen ryhmän tyypillisiin edustajiin sekä tyypillisiin kaasuihin, kuten häkä ja vety 
(molemmat palamistuotteita) sekä metaani. Swegon ja tutkimuksiin osallistuneet instanssit eivät ole tähän mennessä 
löytäneet haihtuvia orgaanisia yhdisteitä tai ryhmiä, joihin CAC-anturi ei reagoisi. 

Alla olevassa taulukossa on esitetty pääasialliset yhdisteet, ryhmät ja lähteet. Lisäksi annetaan suositeltava ilmanvaihto-
ratkaisu.

Kysymys: Miten kalibrointi suoritetaan?
Vastaus: CAC-anturissa on sisäänrakennettu käyttökompensointi- ja ennustealgoritmi, joka kalibroi itsensä joka sekunti 
mallintunnistuksen ja edistyksellisen signaalianalyysin avulla.

Kysymys: Tapahtuuko kalibrointi perustason avulla?
Vastaus: Kalibrointi tapahtuu mallintunnistukseen perustuvan algoritmin avulla (katso edellinen kysymys). Tasainen ja 
alhainen haihtuvien orgaanisten yhdisteiden pitoisuustaso (jota voidaan myös kutsua "perustasoksi") voidaan käsittää 
perustasoksi ja anturi voi käyttää sitä sellaisena.

Kysymys: Ilmanvaihtojärjestelmissä käytetyt VOC-anturit ovat saaneet negatiivista julkisuutta. Miksi? 
Vastaus: Ensinnäkin siksi, koska ne eivät ole käyttäneet standardoitua 0-10 V signaalia. Swegonin CAC-anturit ottavat 
tämän huomioon asettamalla signaalin suhteessa vastaavaan CO2-arvoon. 

Toinen syy on se, että tavallinen VOC-anturi pitää kalibroida kolmen kuukauden välein, muuten niihin ei voi luottaa. 
Swegonin CAC-anturi ei mittaa absoluuttisia pitoisuuksia (kuten tavalliset VOC-anturit), vaan siinä on standardoitu kom-
pensointialgoritmi, joka takaa luotettavat signaalit vuosien ajan.

Sisäilma 
Epäpuhtauslähde Emissiolähde

Tyypilliset aineet CAC 
reagoi

Sopiva ilman-
vaihtoVOC* Muut

Ihminen

Asetoni, etanoli, isopreeni X

Hengitys CO2

Kosteus X

Iholta haihtuva kosteus ja 
hiki

Nonanaali, dekanaali, a-pii-
neeni

X

Kosteus X

Tarpeen mukai-
nen ilmanvaihto

Kehon kaasut Metaani, vety X

Kosmetiikka Sitrusöljy, eukalyptoli X

Kodinhoitotuotteet
Alkoholit, esterit, sitrusöljy X

Palamattomat hiilivedyt X

Palaminen (moottorit, lait-
teet, tupakointi)

CO X

CO2

Kosteus X

Rakennusmateriaalit 
Huonekalut 
Toimistovarusteet 
Kuluttajatuotteet

Maalit 
Liimat, liuottimet 
Matot

Formaldehydi, alkaani,  
alkoholit, aldehydit,  
ketonit, siloksaanit

X
X
X

5-10 % jatkuva 
ilmanvaihtoMuovi   Tolueeni, ksyleeni, dekaani X

Tulostimet, kopiokoneet, 
tietokoneet

Benseeni, styreeni, fenolit X

*) VOC= Volatile Organic Compounds eli haihtuvat orgaaniset yhdisteet



 20091026 www.swegon.fi
4

Kysymys: Mitä tapahtuu, jos ADAPT Damper asennetaan uudisrakennukseen, jossa on paljon jäännösemis-
sioita. Anturi on aktiivinen, mutta ilmanvaihtojärjestelmä ei ole vielä käytössä. Hyväksyykö anturi silloin 
korkeammat emissiotasot perustasoksi vai suurentaako se ilmavirtaa?
Vastaus: Jos anturi on ollut aktiivinen muutaman päivän ilman, että ilmanvaihtojärjestelmä on käynnissä ja ilmassa on 
paljon epäpuhtauksia, se nostaa perustasoa. Emissioiden määrästä ja ilmavirroista riippuen anturi saattaa suurentaa 
ilmavirtaa ilmanvaihtojärjestelmän käynnistyessä.

Ellei ilmanvaihto tehostu kysymyksessä kuvatussa tapauksessa, anturi pitää käynnistää uudelleen (On/off), kun ilman-
vaihtojärjestelmä otetaan käyttöön. Uudelleenkäynnistys nollaa anturin ja tyhjentää perusarvomuistin. Käynnistyksen 
jälkeen anturi on 15 minuutin ajan aloitustilassa, jossa lähtösignaali on 50 %.

Eikä siitä tarvitse huolestua, vaikka anturi käyttäisi alussa korkeampaa perusarvoa, sillä se korjaa arvoja asteittain pie-
nemmiksi ilmanvaihtojärjestelmän käynnistyttyä.


