Huolettaako sisäilma?
Sisäilmaongelmat tulee ottaa
vakavasti
Huono sisäilman laatu sairastuttaa tilojen käyttäjiä. Oireina
saattaa olla esim. silmä-, nenä- ja kurkkuoireita, päänsärkyä
sekä hengitystieoireita, mutta myös väsymystä. Kiinteistön
käyttäjien oireilujen lisäksi huonon sisäilman indikaattorina voidaan pitää myös mm. maakellarimaista hajua. Olivat
huonon sisäilman laadun merkit mitkä tahansa, tulee syy
oireiluun selvittää pikimmiten.
Huono sisäilman laatu ja oireilut johtuvat usein rakenteiden
kosteus- ja mikrobivaurioista, mutta myös esim. sisäilman
kosteustasapainosta ja lämpötilasta.
Luotettavimman tiedon sisäilman laadusta saa pitkäaikaisella
sisäilman seurannalla. Jatkuvan sisäilman seurannan tavoitteena on havaita mahdolliset sisäilmaongelmat, ennen kuin
käyttäjät ehtivät niihin reagoimaan.
Raksystemsin Sisäilmatutka on palvelu, jossa yhdistyvät
sisäilma-asiantuntijoiden asiantuntijuus sekä IoT-teknologiaa

hyödyntävät olosuhteiden seuranta-anturit. Anturit tuottavat
jatkuvasti tietoa esimerkiksi ilmankosteudesta, lämpötilasta,
ilmanpaine-eroista, hiilidioksidista ja rakennekosteudesta
sekä vuodoista. Tarkka pitkäaikainen tieto sisäilman tilasta on
tärkeää oikeiden korjausten tekemiseksi sekä syyn selvittämiseksi.

Sisäilmatutkalla saat
puolueettomat tulokset
Sisäilma-anturit voidaan asentaa niin kiinteistön huonetiloihin
kuin rakenteisiinkin. Näin voidaan seurata sisäilman laadun
lisäksi rakenteiden kosteustasapainoa. Anturit lähettävät tietoa reaaliaikaisesti verkonhallintajärjestelmään. Asiakas saa
tarkan tiedon sisäilmassa tapahtuvissa muutoksista.
Sisäilmatutka soveltuu erinomaisesti esim. kouluihin ja toimistorakennuksiin, koska antureiden keräämän tiedon avulla
eri tilojen olosuhteet ovat vertailtavissa ja palvelu on räätälöitävissä asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti.
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Palvelemme valtakunnallisen
asiantuntijaverkon avulla
kautta maan!
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Raksystems on vuonna 1989 perustettu rakennus- ja
kiinteistöalan asiantuntijayritys. Olemme Suomen suurin
kuntotarkastusyhtiö. Olemme tehneet yli 100 000 kuntotarkastusta ja -tutkimusta sekä suunnitelleet ja valvoneet
satoja peruskorjaushankkeita. Tarjoamme asiakkaillemme
palvelukokonaisuuksia, joiden avulla varmistamme kiinteistöomaisuuden arvon säilymisen ja terveellisen elinympäristön.
Toimimme aktiivisesti alan kehitystehtävissä kiinteistöjen ja
kansallisomaisuutemme edunvalvojina.

