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erinomainen ilmanvaihto
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Energiatehokkuudesta huippuarvosana A+

ICONIC AWARD 2019: Innovatiivinen arkkitehtuuri / Saksan muotoiluneuvosto

Tunnustettu edulliseksi ilmanvaihtoratkaisuksi

Sertifioitu passiivitalokomponentiksi

Ei tuloilmakanavia

Tarpeen mukainen ohjaus ja kosteudenhallinta 8 anturilla

Jopa 60 dB:n optimaalinen äänenvaimennus ja erittäin hiljainen toiminta

Suojaa pienhiukkasilta ja siitepölyltä tehokkaiden suodattimien (ePM1 tai ePM10) 

ansiosta

Automaattiset huoltosähköpostit ja älypuhelinohjaus

Asuntokohtainen koneellinen ilmanvaihto 
lämmön talteenotolla
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Elämä raikkaassa ilmassa
Tuo kotiisi puhdasta, raikasta ilmaa ja säästä samalla lämmitysenergiaa! Hallittu ko-
neellinen ilmanvaihto lämmön talteenotolla tekee tämän mahdolliseksi, ja lisäksi se 
suojaa talosi rakenteita.

Vietämme yli 90 prosenttia elämästämme sisätiloissa, 
ja juuri siellä tarvitsemme tärkeintä hyödykettämme 
- raitista ilmaa. Ilman riittävää ilmavaihtoa haitalli-
set aineet voivat kerääntyä sisäilmaan, samoin kuin 
kosteus, pöly ja hajut. 

Täydellinen sisäilmastoTäydellinen sisäilmasto
FreeAir-ilmanvaihtojärjestelmä varmistaa automaat-
tisesti miellyttävän ilmanlaadun. Kahdeksan anturia 
tallentaa kaikki olennaiset ilmaparametrit ja hallitsee 
jatkuvaa raitisilman syöttöä tarpeen mukaan. Tämä 
estää ilman muuttumisen liian kuivaksi tai liian kos-
teaksi. Tehokkaat suodattimet poistavat pienhiukkaset 
ja siitepölyn.

Säästä kustannuksia - suojele Säästä kustannuksia - suojele 
ilmastoailmastoa
Yli 90 % lämmöntalteenoton ansiosta ilmanvaihdon 
lämpöhäviöt ovat mahdollisimman pienet, joten läm-
mitysenergiaa tarvitaan huomattavasti vähemmän. 
Tämä alentaa lämmityskustannuksia ja nostaa samal-
la rakennuksen energialuokitusta ja arvoa. 

Tutustu freeAir-järjestelmään ja tuo raikas ilma kotiisi!
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Suurempi tehokkuus, vähemmän 
kanavia
Lämmöntalteenotolla varustetussa koneellisessa freeAir-ilmanvaihtojärjestelmässä yhdistyvät 
keskitetyn ja hajautetun ilmanvaihdon edut. Tuloilmakanavia ei tarvita, ja useimmissa tapauksis-
sa tarvitaan vain yksi läpivienti asuntoa kohti ulkovaipassa - ihanteellinen ratkaisu uudisraken-
nuksiin ja kunnostushankkeisiin.

Tarveohjattu ilmanvaihtolaite, 
jossa on vastavirtalämmönvaih-
din ja liitäntämahdollisuus lisä-
huoneisiin (poistoilma/tuloilma)
 
Virtausnopeus 8-100 m3/h
87 % lämmön talteenottoaste  
PHI:n ja EN 13141-8 mukaan
 
Ohjaus 8 anturin avulla:
- 1 CO2-anturi
- 2 kosteusanturia
- 4 lämpötila-anturia
- 1 Ilmanpaineanturi

Ilmanvaihto ryhmätyönäIlmanvaihto ryhmätyönä
bluMartinin ilmanvaihtojärjestelmässä freeAir 100 
-ulkoseinän ilmanvaihtolaite ja älykäs freeAir plus ak-
tiivinen siirtolaite täydentävät toisiaan ainutlaatuisella 
tavalla: freeAir 100 syöttää asuintiloihin raikasta ul-
koilmaa, kun taas poistoilmatilat, kuten kylpyhuoneet 
voidaan liittä ilmanvaihtokanavien kautta suoraan 
ulkoseinäyksikköön. freeAir plus -siirtoyksikkö yhdistää 
muut huoneet koneelliseen ilmanvaihtokoneeseen il-
man kanavointia. Väliseinäpuhaltimen anturit vertai-
levat viereisten huoneiden ilmanlaatua ja käynnistävät 
tarvittaessa raitisilman syötön niihin.
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Vähemmän asennustyötäVähemmän asennustyötä
Onnistunut konsepti minimoi ilmanvaihtokanavien 
määrän ja siten suunnittelu- ja asennustyön. Huoneisto-
pohjainen rakenne poistaa tarpeen asentaa ja ylläpitää 
paloturvallisuuslaitteita, kuten palopeltejä. Kaskadoitu 
ilmanohjaus yhdessä korkean lämmöntalteenoton ja 
alhaisen energiantarpeen kanssa parantaa järjestelmän 
erinomaista hyötysuhdetta.
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Optimaalinen tarveohjaus Optimaalinen tarveohjaus 
FreeAir 100 ulkoseinän ilmanvaihtolaite ja 
freeAir plus väliseinäpuhallin ovat antureilla 
ohjattuja ja ne säätävät ilmanvaihdon tasoa 
jatkuvasti todellisen tarpeen mukaan. Näin 
varmistetaan tasaisen hyvä ilmanlaatu ja 
minimoidaan energiankulutus, äänipäästöt ja 
ilmanvaihdon lämpöhäviöt. freeAir 100 tuottaa 
tämän optimaalisen tuloksen kahdeksan antu-
rin ansiosta, sekä freeAir plus -laitteen kolme 
anturin avulla. 

 
Maksimaalinen lämmön tal-Maksimaalinen lämmön tal-
teenottoteenotto
FreeAir 100:n tehokas vastavirtalämmönvaih-
din ottaa talteen yli 90 prosenttia poistoilman 
sisältämästä lämmöstä. PHI-kriteerien ja stan-
dardin EN 13141-8 mukainen lämmöntalteen-
ottoaste on 87 prosenttia. Näin säästetään 
merkittävä osa lämmitysenergiasta. Tästä on 
merkittävää hyötyä rakennuksen energiatodis-
tuksen kannalta.

Älykäs aktiivinen siirtoyksikkö 
huoneiden liittämiseksi koneelli-
seen ilmanvaihtokoneeseen ilman 
ilmanvaihtokanavia
 
Virtausnopeus 30-70 m3/h
 
Ohjaus 3 anturin avulla:
- VOC-anturi
- Kosteusanturi
- Lämpötila-anturi

Poikkileikkaus freeAir 100 -laitteesta vastavirtalämmön-
siirtimellä

Esimerkki 2 makuuhuoneen asunnon suunnittelusta 
freeAir 100:lla ja freeAir plus:lla

Video freeAir-
järjestelmästä

https://youtu.be/Od7tjVFvO6A
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Terveellisempi elämä
Hengitä vapaasti freeAirin avulla. Uusin suodatustekniikka poistaa siitepölyn ja pienhiukkaset. 
Optimaalinen äänieristys luo rauhallisen ympäristön - ihanteellinen erityisesti kaupungeissa 

freeAir-ilmanvaihtojärjestelmän anturit varmistavat 
automaattisesti miellyttävän ilmanlaadun. Älykäs 
kosteudenhallinta estää ilman muuttumisen liian 
kuivaksi tai liian kosteaksi. Tämä takaa miellyttävän 
sisäilmaston. 
 

Ihanteellinen kosteusIhanteellinen kosteus
Integroitujen kosteus- ja lämpötila-antureiden ansiosta 
freeAir voi aktiivisesti parantaa huoneilman kosteutta. 
Näin estetään haitallinen homekasvu ja liian kuiva ilma. 
Useiden vuosien kokemus freeAir 100 -ilmanvaihtolaitteis-
ta on osoittanut, että sisäilman kosteus pysyy terveyden 
kannalta optimaalisella alueella 40-60 prosentin välillä. 
Tämä auttaa vahvistamaan luonnollista puolustuskykyä 
hengityselinsairauksia vastaan ja suojaa ihoestettä.

Äänieristysarvo jopa 60 dBÄänieristysarvo jopa 60 dB
Rauha ja hiljaisuus ovat erittäin tärkeitä hyvinvoin-
titekijöitä. Ääntä eristävän freeAir 100 -puhaltimen an-
siosta melu pysyy ulkona. Laitteen äänieristysarvo on 
46 dB. Lisävarusteena saatavan premium-suojuksen 
kanssa tämä arvo nousee 58 dB:iin. Ikkunapieliratkai-
sun kanssa äänieristysarvo nousee 60 dB:iin.

Korkein suodatinluokkaKorkein suodatinluokka
freeAir 100 -ilmanvaihtolaitteessa on tehokkaat ePM 10 
-suodattimet. Lisävarusteena on saatavana myös kor-
keimman luokan tuloilmasuodatin - ePM 1. Pienhiukkaset, 
siitepöly, haitalliset aineet ja hyönteiset pysyvät siellä, 
mihin ne kuuluvat - ulkona. Tarveohjattu ilmanvaihto ja 
suuri suodatinpinta-ala merkitsevät, että suodattimien 
käyttöikä on pitkä, yleensä yksi vuosi.
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Ekologinen elämä
Yli kaksi kolmasosaa kotitalouksien energiankulutuksesta kuluu lämmitykseen. 
FreeAir-ilmanvaihtolaitteen avulla säästetään merkittävä osa lämmitysenergiasta 
- mikä on hyväksi ilmastolle ja lompakolle. 

Erinomaisen energiatehokkuutensa ansiosta 
freeAir-järjestelmä on sertifioitu passiivitaloja varten 
ja saanut EU:n ekosuunnitteludirektiivin mukaisen 
korkeimman luokituksen: A+. Järjestelmä vähentää 
rakennuksen energiantarvetta. 

 

Tehokas lämmön talteenottoTehokas lämmön talteenotto
Hyvä lämmöneristys kannattaa vain, jos suurinta osa 
lämmitysenergiasta ei hukata avaamalla ikkunoita 
tuuletusta varten. FreeAir 100 sisältää erittäin tehok-
kaan vastavirtalämmönsiirtimen, joka ottaa talteen 
yli 90 prosenttia poistoilman lämmöstä. Entalpialäm-
mönsiirtimillä varustettuihin yksiköihin verrattuna 
freeAir on 5-10 prosenttia tehokkaampi.

Maksimaalinen energia-Maksimaalinen energia-
tehokkuustehokkuus
FreeAir 100 -laitteessa yhdistyvät tehokkaan lämmön-
talteenoton edut erittäin pieneen energiankulutuk-
seen, joka on keskimäärin vain 4 W. Tämän mahdollis-
taa se, että ilmanvaihdon nopeus sovitetaan anturien 
avulla todelliseen tarpeeseen. Käytetyn ja talteeno-
tetun energian suhde on 1:30-1:50. Myös freeAir-jär-
jestelmän kaskadoitu ilmavirtaperiaate vähentää 
osaltaan lämmitysenergian tarvetta.
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Yksinkertaisempi hankesuunnittelu
FreeAir-ilmanvaihtojärjestelmä ei vaadi käytännössä lainkaan ilmanvaihtokanavia. 
Tämä yksinkertaistaa paloturvallisuustoimenpiteitä ja avaa uusia suunnitteluvaihtoehtoja.

Yleensä vain yksi ulkovaipan läpivienti asuntoa kohti, ei 
tuloilmakanavia, ei anturikaapeleita - freeAir-järjestel-
mä yksinkertaistaa suunnittelua ja asennusta huomat-
tavasti ja on ihanteellinen ratkaisu EnEV:n ja DIN 1946-
6:n vaatimusten täyttämiseksi uudisrakennuksissa ja 
saneeraushankkeissa. 
 

Ei tuloilmakanaviaEi tuloilmakanavia
Järjestelmän avulla kokonaisia asuinhuoneistoja 
voidaan - koosta riippuen - tuulettaa vain yhden tai 
kahden ulkoseinäyksikön kautta.  
Poistoilmatilat, kuten kylpyhuoneet, liitetään suoraan 

yksikköön. Älykkään freeAir plus -siirtoyksikön ansios-
ta järjestelmään voidaan liittää lisää tuloilma-alueita 
ilman ilmanvaihtokanavia.

Vähemmän paloturvallisuus-Vähemmän paloturvallisuus-
toimenpiteitätoimenpiteitä
Kalliita palokatkoja tai palopeltejä, ei tarvitse asentaa 
tai huoltaa. Tämä merkitsee huomattavia kustannus-
säästöjä monikerroksisissa rakennuksissa.
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Taloudellisempi rakenne
FreeAir-järjestelmä takaa maksimaalisen lämpöviihtyvyyden ja saavuttaa kosteussuojauksen 
edellyttämän ilmanvaihtuvuuden käyttäjän toimista riippumatta. Vuonna 2018 järjestelmä sai 
Saksan passiivitaloinstituutin Component Award -palkinnon asuinrakennusten kohtuuhintaisista 
ilmanvaihtoratkaisuista.

Ei vaadi lattiatilaaEi vaadi lattiatilaa
Koneellinen ilmanvaihtolaite freeAir 100 on rakenteel-
taan kompakti, ja se asennetaan ulkoseinään antu-
reineen. Tuloilmakanavia tai keskitettyjä poistoilma-
järjestelmiä ei tarvita. Tämä säästää lattiapinta-alaa 
- merkittävä etu erityisesti asunnoissa, joissa tilaa on 
vähän. 
 

Pienemmät rakennus- Pienemmät rakennus- 
kustannuksetkustannukset
FreeAir-järjestelmän asennusprosessi voidaan sisällyt-
tää tehokkaasti rakennustöihin hyvin suunniteltujen 
vaippakomponenttien ansiosta. Koska järjestelmä ei 
kulje palo-osastojen läpi, kalliiden paloturvallisuuslait-
teiden asennusta ja ylläpitoa ei tarvita.

Aikaisempi valmistuminen Aikaisempi valmistuminen 
Kun rakennuksen ulkovaipan työt ovat valmiit, yksiköt 
yksinkertaisesti asetetaan seinäkoteloihin ja toiminta käyn-
nistetään plug & play -periaatteella. Tarveohjattu ohjaus 
luo välittömästi miellyttävän sisäilmaston. Manuaalista 
säätöä ei tarvita, sillä järjestelmä toimii automaattisesti.

Alhaiset käyttökustannuksetAlhaiset käyttökustannukset
Ilmanvaihdon tason sovittaminen todellisten tarpeiden 
mukaiseksi anturien avulla minimoi freeAir-järjestel-
män käyttöenergiantarpeen ja vähentää ilmanvaihdon 
lämpöhäviöitä. Lämmöntalteenoton korkea taso säästää 
huomattavan osan lämmitysenergiasta. Tarveohjatun 
ohjauksen ansiosta yksi suodattimen vaihto vuodessa on 
yleensä riittävä.
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Innovatiivinen ja älykäs
Älykäs anturisäätö takaa tasaisen miellyttävän ilmanlaadun ja älykäs ohjelmisto mah-
dollistaa yksinkertaisen käytön ja helpon seurannan. Nämä tekevät freeAir-järjestelmäs-
tä teknologisen edelläkävijän energiatehokkaan ilmanvaihdon alalla.

Tarveohjattu ohjaus  Tarveohjattu ohjaus  
8 anturilla8 anturilla
FreeAir 100 -ilmanvaihtoyksikköä ohjataan 8 anturin 
avulla (kosteustason, CO₂-pitoisuuden ja lämpötilojen 
jne. havaitsemiseksi). Ilmanvaihto sovitetaan jatku-
vasti kulloisenkin tarpeen mukaan. Samalla säästyy 
käyttö- ja lämmitysenergiaa ja suodattimen käyttöikä 
pitenee. Älykäs freeAir plus -siirtoyksikkö käyttää kol-
mea anturia (VOC, kosteus ja lämpötila) optimaalisen 
ilmanlaadun varmistamiseen.
 

bluHome ConnectbluHome Connect
Lisävarusteena saatavan bluHome Connect -moduulin 
avulla freeAir-ilmanvaihtojärjestelmä voidaan integroi-
da rakennuksen hallintajärjestelmään. Yhdyskäytävä 
tukee KNX-, BACnet-, Modbus- ja RS-232-standardeja.

Miellyttävä kesäjäähdytysMiellyttävä kesäjäähdytys
Kesällä, kun sisällä on viileämpää kuin ulkona, freeAir 100 
-yksikön lämmönvaihdin jäähdyttää sisään tulevaa ilmaa. 
Jos sisällä on lämpimämpää kuin ulkona vuoden lämpimi-
nä kuukausina, kesäjäähdytystoiminto hyödyntää raikasta 
yöilmaa ja jäähdyttää avaamalla automaattisesti ohitus-
pellin.

freeAir Connect -ohjelmistofreeAir Connect -ohjelmisto
Selainpohjainen freeAir Connect -sovellus antaa täy-
dellisen yleiskuvan ilmanlaadusta, energiansäästöstä 
ja ilmanvaihtokoneen suodattimen tilasta. Haluttu 
lämpöviihtyvyystaso voidaan valita myös suoraan 
älypuhelimella. Automaattiset huoltosähköpostivies-
tit antavat vuokranantajille, hotelliyrittäjille ja kiin-
teistönhoitajille varmuuden siitä, että kaikki laitteet 
toimivat asianmukaisesti.

Ilmanlaatu

Energiansäästö

freeAir-raportti
Automaattiset huolto-

sähköpostit

freeAir Connect
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Selkeä muotoilu
FreeAir-ilmanvaihtojärjestelmä sulautuu huomaamattomasti rakennuksen rakenteisiin. 
Erilaiset mallit luovat tilaa yksilölliselle ulkoasulle. Ilmanvaihtolaitteen käyttö ei voisi olla 
helpompaa - yksi painike riittää.

Huomaamattomat julkisivu-Huomaamattomat julkisivu-
ratkaisutratkaisut
Olipa kyseessä sitten nykyaikainen uudisrakennus 
tai vanhempi rakennus, freeAir-järjestelmä tarjoaa 
ihanteellisen ratkaisun , joka integroituu täydellisesti 
julkisivuun. Huoneistopohjaisen rakenteen ansiosta 
ulkovaippaan tarvitaan yleensä vain yksi läpivienti 
asuntoa kohti. Ulkohuuvia on saatavana valkoisina 
tai ruostumattomasta teräksestä valmistettuina, ja 
ne voidaan mukauttaa yksilöllisten toiveiden mukaan. 
Ilmanvaihtoyksikkö ei juurikaan näy, kun se on asen-
nettu ikkuna-aukkoon.

Harmoninen sisustusHarmoninen sisustus
Koneellisen freeAir-ilmanvaihtokoneen etupaneeli on 
tuskin A3-arkkia suurempi, ja pohjamaalattu versio 
voidaan muokata yksilölliseen tyyliisi sopivaksi. Vaihto-
ehtoisesti etupaneeli on saatavana korkealaatuisesta 
massiivimateriaalista, joka on maalattu mattavalkoi-
seksi. Lisävarusteena saatava etusuojus - samoin kuin 
ääntä eristävä Premium-suojus - voidaan myös vii-
meistellä samanväriseksi kuin seinät, jolloin se sulautuu 
huomaamattomasti asuintilaan.

freeAir 100, ruostumattomasta teräksestä 
valmistettu ulkohuuva

freeAir 100, sisäkuva etupaneelin kanssa
(vakio)

Räätälöitävä etusuojus

freeAir 100, valkoinen ulkohuuva

freeAir 100, sisäkuva etusuojuksen kanssa
(valinnainen, -3 dB)

Käytännöllinen muotoilu ja käyttö yhdellä 
painikkeella

freeAir 100, ikkuna-aukkoratkaisu

freeAir 100, sisäkuva premium-suojuksen kanssa
(valinnainen, -12 dB)

freeAir plus
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Omakotitalo Erityiskoulu Giesingissä, Münchenissä freeAir 100 kotona

Opiskelija-asuntola, Riedbergin kampus, Saksa OmakotitaloHUMMEL Systemhausin yritysrakennus Frickenhauseniss
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Yksilölliset ratkaisut
Laaja valikoima onnistuneita rakennushankkeita osoittaa, että freeAir-järjestelmä 
on paras valinta taloudellisiin ilmanvaihtoratkaisuihin.

Henkilökunnan majoitus, Landshutin sairaala, Saksa Das Heimsitz -hotelli Kitzbühelin Alpeilla, Itävalta Kerrostalo Bolzanossa, Italiassa

Puurakenteinen paritalo Modulaarinen sosiaalinen asuintalo Schöppingenissä, 

Saksassa

Asuinkompleksi Ludwigshafenissa, Saksassa
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Erittely
freeAir 100freeAir 100
Sisäsuojuksen mitat  28 x 58 cm
Seinäpaksuus 32 to 53 cm sis. laasti (< 40 cm → syvempi huuva; > 53 cm → jatke)
Ilmavirta 8–100 m³/h
Lämpöhyötysuhde 87 % (PHI-kriteerien ja EN 13141-8 mukaan)
Lämmön talteenotto 94 % (50 %:n suhteellisessa kosteudessa)
Lämmönsiirtimen tyyppi Vastavirta; alumiini
Syöttöjännite 100–265 V AC
Pääsulake 45-65 Hz, 3 A nopea (ohjauspiirilevy) 
Kokonaistehonkulutus Lepotila → 1 W; 20 m³/h → 4 W; 50 m³/h → 9 W; 100 m³/h → 38 W (suurin kanavapituus)
Hyötysuhde  tyypillisesti 30-50 (energiantuotanto suhteessa sähkönkulutukseen) 
Paino 10 kg
Äänenpainetaso huoneessa 20 m³/h → 17 dB (A); 30 m³/h → 22 dB (A);
( 1 m etäisyydellä) 50 m³/h → 34 dB (A), premium-suojuksella → 22 dB (A);
 85 m³/h → premium-suojuksella → 35 dB (A);
Äänieristystaso Lepotila → 52 dB (EN 10140-2; Dn, e, w); Käyttö → 46 dB (premium-suojuksella maks. 60 dB)
Ohjausyksikkö Älykäs ohjausyksikkö, jossa on 5 tasoa
Ilmanvirtauksen ohjaus Automaattinen; käytännössä portaaton; vakiovirtaus; tasapainotettu
CO2-ohjaus Automaattinen
Kosteusohjaus  Automaattinen ja erityinen toimintatila
Kesätoiminto Automaattinen
Huurtumisenesto Automaattinen ohituksen ohjaus noin -5 °C:n ulkolämpötilasta alkaen
Lämpötila-alue Automaattinen ohituksen ohjaus noin -5 °C:n ulkolämpötilasta alkaen
Suodatin - tuloilma (ISO 16890) Protect ePM 10 (siitepöly) tai protect plus ePM 1 (allergikoille)
Suodatin - poistoilma (ISO 16890) Protect ePM 10
Smart Home Connect WIFI; Connect USB; bluHome Connect (ModBus, KNX, BACnet, RS232)
Väri RAL 9016 tai pohjamaalattu (maalaus ja yksilöinti mahdollista)
Sertifioinnit DIBT: Z-51.3-287; Passiivitalo: 0641s03 ja 1220s03

freeAir plusfreeAir plus
Sisäsuojuksen mitat 25 x 25 cm
Seinäpaksuus 10-22 cm, sis. laastin (< 12 cm välikkeiden kanssa)
Ilmavirta 30–70 m3/h
Syöttöjännite 85–265 V AC
Kokonaistehonkulutus Lepotila → 0,5 W;  30 m3/h → 0,9 W; 50 m3/h → 1,4 W;  70 m3/h → 2,5 W
Äänenpainetaso huoneessa 30 m3/h → 13 dB (A); 50 m3/h → 25 dB (A); 70 m3/h → 37 dB (A)
( 1 m etäisyydellä)
Äänieristystaso 33 dB (EN ISO 10140-2; Dn, e, w)
Ohjausyksikkö Älykäs ohjausyksikkö, jossa on 5 tasoa
Ilmanvirtauksen ohjaus Automaattinen; lähes portaaton säätö
Co₂-ohjaus (VOC) Automaattinen
Kosteuden poisto Automaattinen
Kesätoiminto Automaattinen
Lämpötila-alue 0 - +40 °C
Väri RAL 9016 tai pohjamaalattu (maalaus ja yksilöinti mahdollista)
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Aina lähellä sinua varten!

bluMartin GmbH kehittää, valmistaa ja myy huoneistokohtaisia lämmöntalteenotolla varustettuja 
koneellisia ilmanvaihtokoneita. Insinöörit Thomas Schally ja Bernhard Martin perustivat yhdessä Elke 
Martinin kanssa yrityksen vuonna 2010, ja heillä oli yksi selkeä tavoite: Rakennusalan vastuullisuuden 
parantaminen kehittämällä innovatiivinen ilmanvaihtojärjestelmä, jossa yhdistyvät maksimaalinen ener-
giatehokkuus ja optimaalinen mukavuus. Insinöörit olivat työskennelleet yhdessä yli 30 vuotta, ja heillä on 
paljon kokemusta uraauurtavasta teknologiasta, luotettavasta tuotannosta ja korkealaatuisten laitteiden 
kansainvälisestä myynnistä.  
 
BluMartin GmbH:n erinomainen kehitysmenestys johti siihen, että ruotsalainen Swegon Group osti sen 
vuonna 2016. Swegon Group on skandinaavinen markkinajohtaja rakennusten energiatehokkaan ilman-
vaihdon ja ilmastoinnin alalla.

freeAir tuotteiden myynti ja asennus Suomessa Ilmatic Oy.

Tietoja bluMartinista

Projektihallinta

Ilkka Kytöluhta
+358 44 016 3112
ilkka@ilmatic.fi

Myynti & Markkinointi

Sebastian Jäntti
+358 44 242 0509
sebastian@ilmatic.fi

Automaatio & Kumppanuudet

Jari Lindström
+358 50 527 1306
jari@ilmatic.fi

Projektinhallinta

Pasi Rouhiainen 
+358 40 827 3836
pasi@ilmatic.fi
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bluMartin GmbH
Argelsrieder Feld 1b

82234 Wessling / Germany
Puhelin +49-8153-88 90 33-0

www.bluMartin.de
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