
ILTO 300-400 saneerausadapteri
Liittää uuden ilmanvaihtokoneen 
vanhoihin kanavalähtöihin
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02 21-02-2022 Oikeus muutoksiin pidätetään.

Jos vanha ilmanvaihtolaite ei enää toimi normaalisti tai sisäilman laadussa on ong-
elmia, kannattaa ilmanvaihtolaite vaihtaa uuteen. Jos vanha laite on peräsin 80- tai 
90-luvulta, voit uuden tekniikan avulla säästää enemmän energiaa ja saavuttaa huo-
mattavasti paremman ilmanlaadun, vaikka vanha laite muuten toimisikin  moitteetto-
masti. Ilmanvaihtokoneet ovat kehittyneet valtavasti viime vuosien aikana ja uusi kone 
tarjoaa monia etuja.

Nykyiset kanavaliitännät
ILTO saneerausadapterin avulla W4 Smartin kanavayhteet 
saadaan sovitettua olemassaoleviin kanaviin ilman suuria 
muutostöitä. Kanavaliitännät sopivat suoraan nykyiseen 
kanavistoon, mikä helpottaa ja nopeuttaa vaihtotyötä (tu-
loilma, poistoilma, ulospuhallusilma ja ulkoilma). Asennus on 
huomattavasti helpompaa kun kattoon asennetaan ensin 
kevyt adapteri. Kanavayhteiden liitokset tehdään adapteriin 
ja kone nostetaan paikalleen vasta sen jälkeen.

Energiansäästö
W4 Smartin alhainen energiankulutus ja korkea lämmöntal-
teenotto auttaa pienentämään ilmanvaihdon energiankulu-
tuksen jopa puoleen entisestä! 

Melutaso
IV-koneiden melutasoissa on suuria eroja. Ääni vaikuttaa 
suuresti mukavuuteen, erityisesti jos kone on asunnon sisäti-
loissa kuten kodinhoitohuoneessa tai kylpyhuoneessa.

Swegon CASA W4 Smart on markkinoiden hiljaisin ilman-
vaihtokone!

Ammattimainen asennus
Jotta uusi koneesi toimisi oikein, on tärkeää, että asennus 
tehdään kunnolla ja että järjestelmä säädetään oikein asen-
nuksen jälkeen. Kun käytät koulutettua asentajaa, voit olla 
varma siitä, että asennus tehdään hyvin ja ammattimaisesti 
ilman ongelmia.

Huolto
Ilmanvaihtojärjestelmä on pitkän aikavälin investointi, jonka 
on tarkoitus tuottaa terveellinen sisäilmasto sinulle, perheel-
lesi ja talollesi pitkäksi aikaa. Siksi on tärkeää, että käytet-
tävissäsi on huoltokumppanimme ja mieluusti suodatintilaus 
säännöllistä suodattimen vaihtoa varten.

Takuu
Jos haluat pelata varman päälle, valitse pitkän takuun 
tarjoavan hyvämaineisen valmistajan vaihtokone.

Uuden W4 Smartin edut:
• Markkinoiden hiljaisin ilmanvaihtokone, jossa 20 mm äänieristykset!
• Kuluttaa jopa 50 % vähemmän puhallinenergiaa ja yli 50 % pienempi kokonaisenergiankulutus.
• Uusilla lämmönvaihtimilla saavutetaan jopa 82 prosenttinen lämmön talteenotto ja A-energialuokka.
• Toimii tasaisesti kovimmillakin pakkaskeleillä, säästää energiaa ja tarjoaa jatkuvasti lämmintä tuloilmaa.
• Sen tulopuhallin ei koskaan pysähdy, minkä ansiosta asuntoon ei synny liiallista alipainetta. Alipaine voi aiheuttaa                       
   kosteusongelmia tai vaikeuksia esim. takan toiminnassa.
•  Kehittynyt takkatoiminto helpottaa takan sytyttämistä ja takaa puhtaamman palamisen.
•  Balansointitoiminnot auttavat estämään liiallisten alipaineen muodostumista myös liesikupua tai keskuspölyn- 
    imuria käytettäessä.
•  Älykäs kesätoiminto, jossa mm. automaattinen lämmön talteenoton ohitus.
• Mahdollisuus lisätä älykkäitä toimintoja kuten automaattinen kosteuden hallinta, ilmanlaatu-automatiikka tai
   tarpeen mukaan säätyvä kotona-poissa-automatiikka.
• Värinäytöllinen käyttöpaneeli mikä mahdollistaa mm. ajastetut toiminnot kotona/poissa yms.
•  Mahdollisuus ohjata mobiililaitteella. 

ILTO 300-400 saneerausadapterin avulla voit asentaa uuden Swegon CASA W4 Smart -ilman-
vaihtolaitteen suoraan vanhan ILTO 300, ILTO 350, ILTO 400, MUH Ilmava 100 ja MUH Ilmava 120 
-ilmanvaihtolaitteen tilalle.

Kannattaako vanha iv-laite 
vaihtaa uuteen?

Ota nämä huomioon:
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Mittatiedot | Måttuppgifter

ILTO 300-400 adapteri* | Adapter för ILTO 300-400*

Adapteri + W4 xs | Adapter + W4 xs

Paino | Vikt 
ILTO 300-400 adapteri: 21 kg 
Adapteri + W4 xs: 66 kg

Adapter för ILTO 300-400: 21 kg 
Adapter + W4 xs: 66 kg
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*) Kuvissa on laitteen R-malli, L-malli on tämän peilikuva.

*) Bilderna visar R-modellen, L-modellen är en spegelbild av denna.

Tuotekoodit | Produktkoder 
AD34R  ILTO 300-400 / W4 R   LVI nro: 7906729  GTIN: 6415879067292 
AD34L  ILTO 300-400 / W4 L   LVI nro: 7906730  GTIN: 6415879067308
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Adapteri sopii suoraan seuraaviin vanhempiin ilmanvaihtokoneisiin: Ilto 300, Ilto 350, Ilto 400 MUH Ilmava 100, MUH Ilmava 120. 
Huomioithan että Swegon Casa W4 Smart ja adapterin kokonaiskorkeus on 728 mm. Uusi järjestelmä ei mahdollista kiertoilma-
toimintoa.

ILTO 300-400 saneerausadapteri

Mittatiedot 

ILTO 300-400 adapteri*

Adapteri + W4 

Paino
 
ILTO 300-400 adapteri: 21 kg
Adapteri + W4 xs: 66 kg

*) Kuvissa on laitteen R-malli, L-malli on tämän peilikuva.

Art. nr Tuote LVI-numero

AD34R ILTO 300-400 / W4 R 7906729

AD34L ILTO 300-400 / W4 L 7906730
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