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RVB – Ulkoseinään asennettava yhdistetty tulo- ja poistoilmalaite

• Yhtenäisen muotoilun ansiosta ilmanotto ja 
-poisto voidaan asentaa samaan ulkoseinän 
kohtaan

• Pitkä poistoilman virtaus vähentää poistoilman 
sekoittumista tuloilmaan

• Ilmanottokammio erottaa tehokkaasti epäpuh-
taudet ulkoilmasta

• Pieni vastus vähentää puhaltimien energianku-
lutusta

• Valmistuksessa käytettävä kuumasinkitty 
teräslevy ja korkealuokkainen pintakäsittely 
takaavat hyvän säänkestävyyden

Käyttö

RVB-tyypin ritilöitä käytetään kaikkialla, missä on 
tarve asentaa ilmanpoisto- ja ilmanottojärjestelmä 
ulkoseinän läpi. Hyvin suhteutettujen poistoilma-
putkien ja ilmanottokammion ansiosta poistoilman 
kulkeutuminen sisäänottoon on alle 1 % jopa voim-
akkaassa (yli 10 m/s) sivutuulessa.

RVB on ihanteellinen ratkaisu peruskorjattavien 
kerrostalojen ilmanottoon ja -poistoon.

Rakenne ja mitat 

RVB-ritilä on valmistettu vakiona kuumasinkitystä 
teräslevystä ja maalattu harmaaksi (RAL 7000) tai 
vaaleaksi (RAL 9010) toiset . Poistoputken kanavali-
itännässä on kumitiiviste ja suojaverkko.

Tuotemerkintä

RVB ØdR

Merkintä Poistokanavan sijainti 
R-oikealla

L-vasemmalla

Nimellismitta Värikoodi

Toiset materiaalit

H - haponkestävä teräs, vastaa standardiin EVS-EN 10088-2:2005,EN 1.4436 või AISI 316
R - ruostumaton teräs, vastaa standardiin EVS-EN 10088-2:2005,EN 1.4301 või AISI 304

RAL7000

Poistoilma oikealla 

Nimellismitta B, mm H, mm C, mm Ød, mm Paino, kg

125 400 252 115 124,3 2,5

160 470 282 135 159,3 4,5

200 555 342 175 199,3 5,4

250 653 417 227 249,3 7,5

315 783 482 227 314,3 9

400 953 602 265 399,3 10,5

500 1153 736 275 499,3 14
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Tekniset tiedot

Suunnittelu

Seinän läpi kulkevaa ilmastointijärjestelmää on tutkittu Pohjoismaissa laajasti. Eniten tätä tekniikkaa 
käytetään Ruotsissa. Suomessa aihetta on tutkinut perusteellisesti VTT:n rakennustekniikan osasto 
yhteistyössä Oulun yliopiston teknillisen tiedekunnan kanssa. Tutkimustulokset ovat osoittaneet, että poistoil-
man joutuminen takaisin sisäänottoilman joukkoon on oikein suunnitellulla laitteella hyvin valitussa paikassa 
0,2–0,35 %. Kiertoilma jää ulkosäleikön välityksellä kymmenen  kertaa pienemmäksi, koska käyettäessä 
pyörivää lämmöntalteenottoa ilman palautus on enintään 4% ja käytettäessä levylämmöntalteenottoa ilman  
palautus on enintään 1,5%.

Näiden kokemuksien perusteella olemme työstäneet ohjeet, joiden mukaan RVB:n sijaintipaikka tulee valita:

• RVB:n  sijaintipaikkaa valittaessa on varmistettava, että 10 metrin säteellä poistoilmavirran suunnasta ei 
ole muita ilmanottolaitteita

• Ilmanottokammion alla ei saa olla muita saastelähteitä, kuten roskasäiliöitä tai pysäköintialuetta
• Laitteen etäisyyden talon sisäkulmasta tai parvekkeen reunasta on oltava vähintään viisi metriä
• Laitteiden keskinäisen etäisyyden olisi hyvä olla pystysuunnassa yli kaksi metriä
• RVB:n sijaintipaikaksi suositellaan rakennuksen pohjoispuolen seiniä
• On suositeltavaa asentaa laitteet sisäpihan puolelle
• Ilmanottoa vilkkaasti liikennöityjen katujen puoleisilta seiniltä on vältettävä

Asennus
• Ilmanotto- ja -poistoputket johdetaan rinnakkain seinän ulkopinnalle
• RVB asennetaan ulkopuolelta siten, että ilmanpoistoputki liitetään poistoventtiiliin sisäliitännällä ja il-

manottoputki jää ilmanottokammion sisään
• Ilmanotto- ja -poistoputken keskinäisen etäisyyden on hyvä olla 60 mm, jotta putkiston eristysmateriaal-

ille riittää tilaa
• Ilmanottoputki on suositeltavaa johtaa ilmanottokammion yläreunaan. Mitä alempana putki on, sitä su-

uremmaksi kasvaa saasteiden sisäänpääsyn mahdollisuus
• RVB kiinnitetään seinään neljällä pultilla tai ruuvilla
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RVB õhuvõtt - veekindlus
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RVB väljavise: õhuhulk - õhujoa pikkus

20 30 40 50 70 100 200 300 500 700 1000 2000 3000
1

2

3
4
5

7

10

20

30
40
50

125 160 200 250 315 400 500

5,4m

7,6m

7,0m

9,7m

8,7m

12,2m

10,9m

15,2m

13,7m

19,2m

17,4m

24,3m

21,7m

30,4m

V= 7m/s

V= 5m/s

Ilmavirran heitopituus L0,5

Vedenesto %

RVB tuloilma: painehäviö - vedenesto

RVB poistoilma: painehäviö - ilmavirran heitopituus
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