
 

 

Soojust hoidev ühe ruumi õhutöötlusseade MICRA 

 
Ventilatsioon meie elus 

Kui värske on õhk, mida me hingame? 

Igapäevaelus me ei mõtle kuigi tihti, kui palju aega me veedame suletud ruumides: 

majades, kontorites, büroohoonetes, haiglates jne. Kogu selle aja jooksul jagame me 

kaheldava puhtuse ja värskusega piiratud õhukogust kõigi inimestega, kes selles 

ruumis on. Haiglane enesetunne, väsimus, peavalu ja teised ebameeldivad 

sümptomid on esimesed märgid sellest, kuidas saastatud seisnud õhk hakkab 

tervisele mõjuma. Samas ei seosta me enamasti neid nähtusi õhu viletsa kvaliteediga. 

Inimorganismile on teda ümbritsev õhk esmase tähtsusega, kuna kogu ainevahetus 

töötab ainult tänu oksüdatsioonireaktsioonile ehk keemiliste ainete ühinemisele veres 

sisalduva hapnikuga. Kui puudub hapniku juurdepääs, katkeb oksüdatsiooniprotsess 

ja organismi elutegevus peatub. Seega on meile ülioluline pidevalt hoolitseda enda 

hingatava õhu puhtuse ja värskuse eest. On ilmselge, et sellist õhku sisse hingates me 

pigem kahjustame oma tervist, kui tarbime eluks vajalikku hapnikku. 

Omaenda kodude vangid...  

Kõik eluruumid on alati täis mikroosakesi ja erinevaid saastekomponente sisaldavat 

õhku, mis tähendab, et toaõhk on mingil määral saastunud. Hästi korraldatud 

ventilatsioon ja pidev õhuvahetus hoiab toaõhus olevate kahjulike ainete 

kontsentratsiooni piisavalt madalal, et see inimeste tervist ei ohustaks. Aga see 

olukord muutub drastiliselt, kui mõned elanikud püüavad mõtlematult enda 

eluruumides võimalikult paljud värske õhu ligipääsuallikad sulgeda ja ehitavad 

selleks kinni enda rõdud, soojustavad fassaadid, tihendavad aknaraame ja ukseavasid 

ning blokeerivad kõik praod ja ventilatsiooniavad. Selle tulemusena on tänapäevased, 

tellistest ja betoonist valmistatud ning pakettakende, metalluste, välise 

lisaisolatsiooni ja muu sellisega varustatud majad peaaegu hermeetilised hooned. 

Püüdes vähendada soojakadu ja küttekulusid, oleme suutnud ehitised peaaegu 

täielikult isoleerida ja blokeerinud värske õhu liikumise ja õhuvahetuse võimaluse. 

Sellistes tingimustes ei saa loomulik õhuvahetus ruume piisavalt õhuga varustada ja 

võib öelda, et pidevalt suletud maja lihtsalt ei hinga. Termiliselt hästi isoleeritud ja 



 

 

plastakendega tihendatud toad ja teised ruumid hakkavad koguma liigset niiskust, 

mis tekitab halba lõhna, paksu õhu tunnet, erinevaid saasteaineid ja isegi hallitust. 

Maja mikrokliima muutub elanikele ja ka maja struktuurile kahjulikuks. 

Õhk teie majas – vaatame mikroskoobi all lähemalt 

 

Igas hoones on vähemalt kaks õhusaasteallikat. Esimesse kuuluvad ehitusmaterjalid, 

mis toodavad rohkem kui 50% kogu saastest. Inimesed ja nende elutegevus 

moodustavad teise saasteallika. 

Toaõhus leidub alati erinevaid tahkeid osakesi ja mikroorganisme, mida inimesed ja 

loomad on sisse toonud või mis on sattunud tuppa halvasti hooldatud õhuavadest või 

-kanalitest. Halvasti ventileeritud kohtades võivad need mikroorganismid tekitada 

ebameeldivat lõhna, ebamugavustunnet, aevastushoogudena väljenduvat 

kopsuärritust ja isegi aidata kaasa erinevate bakteriaalsete nakkuste levikule. 

Kosmeetikas ja puhastusvahendites kasutatud erinevate kemikaalide heitmed, aga ka 

tolm, aurud, tubakasuits, sünteetilistest vaipadest lenduv formaldehüüd, 

isolatsioonist, viimistlusmaterjalidest ja mööblist pärinev polüuretaan, elektrilistest 

majapidamisseadmetest eralduvad kahjulikud kemikaalid, kontsentreeritud 

süsinikdioksiid ja radoon on ainult mõned näited levinud saasteainetest. 

Selle tulemusena tunneme, et suletud akende korral on õhk toas umbne ja seisnud, 

temperatuur ja niiskus tõusevad ning viimaks tekivad nõrkus- ja väsimustunne, vilets 

uni ja teised sümptomid. 



 

 

 

Õhuaknad ei ole hea lahendus 

 

Mingil määral saab saastatud õhu probleemi lahendada akna avamisel tekkiva 

loomuliku õhuvahetuse abil. Aga ka sellel lahendusel on omad miinused. Avatud 

aknaga õhutamine tekitab liigset ja kontrollimatut õhuvoolu ja ohtlikke tuuletõmbusi. 

Kui avate akna, ei täitu tuba puhta õhu, vaid saasteainete, õietolmu, tolmu ja 

väljalaskegaaside seguga. Peale selle tekib soojuskadu ja kasvavad küttekulud. 

Veel võib välismüra olla kohutavalt tugev. See käib eriti nende inimeste kohta, kelle 

majad asuvad linna peatänavate, meelelahutusasutuste, põhimaanteede ja 

transpordisõlmede läheduses. Sellisest õhutamisest on vähe kasu ning samuti laseb 

see tuppa lisaärritajaid ja saasteaineid. Veelgi enam, see ei lahenda saastatud ja 

seisnud õhu eemaldamise probleemi. 

 MEIL ON LAHENDUS! 

Tervist ohustavate probleemide kõrvaldamiseks tuleb niisket ja saastatud õhku regulaarselt väljutada 

ja asendada värske õhuga. Täieliku ja efektiivse ventilatsiooni tagamiseks tuleb värske õhuga 

varustada maja või korteri kõiki tube. Selle probleemi ainuõige ja ratsionaalne lahendus on rajada 

tubadesse või ruumidesse efektiivne sundventilatsioon õhu sissetõmbamiseks ja väljalaskmiseks. 



 

 

Kuidas ma saan enda majja efektiivse ventilatsiooni rajada? 

Paigaldage kaasaegne soojust hoidev ühe ruumi õhutöötlusseade MICRA!  

Soojust hoidev ühe ruumi õhutöötlusseade MICRA on parim kulusid kokku hoidev lahendus 

energiasäästliku ventilatsioonisüsteemi loomiseks korterite, maamajade, ühiskondlike ja 

kaubandusasutuste üksikutesse ruumidesse. 

 Kulusid kokku hoidev 

Soojust hoidev ühe ruumi õhutöötlusseade MICRA on täiskomplektne 

kasutamisvalmis ventilatsioonilahendus, mis varustab ruumi värske õhuga, filtreerib 

seda ja viib saastatud õhu toast välja. 

MICRA – efektiivne ja terviklik ventilatsioonilahendus teie ruumidesse! 

 Energiasäästlik ja tõhus 

MICRA seadme suur eelis on selle võime toasooja hoida (kuni 78%), mis 

saavutatakse tänu spetsiaalsele alumiiniumist soojusvahetile. 

Ruumi püsivate soojuskadude arvestuses on soojuse hoidmise tehnoloogia kõige 

kulutõhusam ja energiasäästlikum lahendus. 

Põhilised soojuskaod majas 

 

Kelder – kuni 15% 

Välisseinad – kuni 15% 

Aknad, uksed – kuni 17% 

Ventilatsioonisüsteem – kuni 50% 

Katus – kuni 10% 

 



 

 

MICRA – püsivalt värske õhk minimaalse energiakuluga ja vaikselt. 

 Mitmekülgne 

MICRA soojust hoidev ühe ruumi õhutöötlusseade sobib kasutamiseks igas 

ehitusjärgus ja sobib paigaldamiseks igasse ruumi, mille keskse 

ventilatsioonisüsteemiga ühendamine ei ole mõttekas: 

 uusehitise keerukas ventilatsioonisüsteem; 

 olemasolevate ehitiste ja ruumide rekonstrueerimine; 

 tavapärased plaanitud remonditööd olemasolevates ruumides. 

 

 Lihtne kasutada 

Soojust hoidev ühe toa õhutöötlusseade MICRA on kompaktne ja kinnitatakse 

välisseinale seestpoolt. Kinnitamiseks vajate vaid kahte 125 mm läbimõõduga seina 

läbivat ava. Pärast kinnitamist kaetakse need seadmed dekoratiivse korpusega. 

Paigaldage seina välisküljele väliskatted, et vältida vee ja võõrkehade seadmesse 

sattumist. 

MICRA – tõhus, vastupidav ja energiasäästlik soojust hoidev ühe ruumi õhutöötlusseade on 

selleks, et: 

 varustada ruume värske õhuga; 

 eemaldada ruumidest seisnud õhku; 

 puhastada õhku tolmust, putukatest, väljalaskegaasidest, õietolmust ja teistest 

allergeenidest ja saasteainetest; 

 vältida liigse niiskuse ja hallituse teket; 

 teha seda kõike vaikselt; 

 taastada soojust; 

 vähendada küttekulusid talvel ja õhukonditsioneeri kulusid suvel; 

 tarbida eelneva juures vähe energiat; 

 tagada oma funktsioonide pidev täitmine. 

 


