
PÖHISKÖ 
AURINKOILMAKERÄIMET

Pielisen äärellä Pohjois-Karjalassa Juuassa valmistetaan
kotimaiset PÖHISKÖ aurinkoilmakeräimet. PÖHISKÖ 
pöhisee auringon lämmittämää ilmaa rakennukseen 
täysin ilman käyttökustannuksia. 

PÖHISKÖT on suunniteltu, testattu ja valmistettu 
Suomessa. 



Mikä on PÖHISKÖ ja mihin sitä käytetään?

PÖHISKÖT on suunniteltu mökin, aitan, varaston, autotallin 
sekä monen muun rakennuksen ilmanvaihdon parantami-
seen, lisälämmönlähteeksi ja lämmitykseen.

Kotimainen PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin nostaa huoneen 
lämpötilaa sekä poistaa rakenteissa olevaa kosteutta, jolloin 
sisäilmasta tulee raikasta hengittää ja mökin saa nopeammin 
lämpimäksi talven jälkeen. Talven aikana rakenteisiin tiivis-
tyvä kosteus on monen kylmillään olevan rakennuksen vit-
saus. Ajan myötä kosteus tuo mukanaan ummehtuneen 
hajun ja pahimmillaan jopa homeongelmia. Yleensä näihin 
ongelmiin on syynä rakennuksen riittämätön ilmanvaihto. 

PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin tuoteperhe on kehitetty juuri 
näiden ongelmien ratkaisemiseksi sekä asumismukavuuden 
lisäämiseksi.

PÖHISKÖ Tuoteperheeseen kuuluvat: Mikro, Mini, Midi, 
Kulma ja Maxi PÖHISKÖT.

Tuotteiden vähimmäiskäyttöikä on 20 vuotta.

 Helppo asentaa

 Ei vaadi sähkötöitä

 Aina asennusvalmis toimitus
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PÖHISKÖN toimintaperiaate

1. Laite ottaa ilman ulkoa
2. Aurinko lämmittää ilmankeräimen
3. Laitteeseen integroidut aurinkopanelit
käynnistävä puhaltimen, joka puhaltaa 
rakennukseen lämmennyttä ja kuivaa ilmaa
4. Ilma poistuu tulisijan kautta kuivattaen hormin tai
5. Poistoilmaventtiilin kautta 
 



Mikro PÖHISKÖ aurinkokennotuuletin

Tuotteen mitat mm (LxKxS)   405 x 255 x 100

Paino     2,5kg

Max. teho    10w

Max. puhallus    90m3/h

Soveltuvuus    Max. 20m2

TEKNISET TIEDOT Värivaihtoehdot kotelon
ulkopuolisille osille

Musta

Punainen

Beige



 Aitat, varastot ym.piharakennukset

 Eräkämpät

 Ulkokäymälät

 Veneet

 Asuntovaunut

Pienen kokonsa ansiosta vie vain vähän tilaa seinältä

 Aitat, varastot ym.piharakennukset

 Eräkämpät

 Ulkokäymälät

 Veneet

 Asuntovaunut

Pienen kokonsa ansiosta vie vain vähän tilaa seinältä

Mikro PÖHISKÖ aurinkokennotuuletin tuulettaa ja 

raikastaa mm.seuraavat tilat: 

“Talven jälkeen keväällä mökin sisäilma 

oli selvästi kuivempaa kuin ennen 

Pöhiskön hankintaa. Ikkunoiden alareu-

naan kertyvä kosteus oli poissa. Uuni lähti 

toimimaan paremmin"

H.A.



Mini PÖHISKÖ aurinkoilmäkeräin

Tuotteen mitat mm (LxKxS)   633x596x120

Paino     8kg

Max. teho    200w

Max. lämmön nousu   10°C

Max. puhallus    90m3/h

Soveltuvuus    Max. 20m2

TEKNISET TIEDOT Värivaihtoehdot kotelon
ulkopuolisille osille

Musta

Punainen

Beige



Mini PÖHISKÖ 12V järjestelmään

Käsinsäädettävä Mini PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Termostaattiohjattu Mini PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

"Pöhiskö pöhisee kovalla tohinalla

 siirtolapuutarhamökillä. Jämäkkä ja siisti 

laite. Mukava seurata vuoden ympäri 

toimintaa. Keväällä nähdään todellinen 

hyöty. Tähän saakka voin suositella laitetta, 

kiitos! "

Timo, Siirtolapuutarhamökin omistaja

Mini PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin soveltuu hyvin pienten 

tilojen tuuletukseen ja antamaan lisälämpöä aurinkoisina 

päivinä

 Kesämökit

 Aitat, varastot ym.piharakennukset

 Siirtolapuutarhamökit

 Eräkämpät

 Koiratalot ym.eläinsuojat



Midi PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Tuotteen mitat mm (LxKxS)   633 x1096x120

Paino     20kg

Max. teho    500w

Max. lämmön nousu   25°C

Max. puhallus    90m3⁄h

Soveltuvuus    10-50m2

TEKNISET TIEDOT Värivaihtoehdot kotelon
ulkopuolisille osille

Musta

Punainen

Beige



Midi PÖHISKÖ 12V järjestelmään

Käsinsäädettävä Midi PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Termostaattiohjattu Midi PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Midi PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin soveltuu hyvin pieniin 

ja keskisuuriin tiloihin, kuten:

 Kesämökit

 Aitat

 Varastot

 Autotallit

 Eräkämpät

 Siirtolapuutarhamökit

Suosituin PÖHISKÖ malli on suunniteltu max.50m2 tilo-

jen tuuletukseen ja lisälämmönlähteeksi

”Hyvä vehje keväällä ja syksyllä 

lämmitykseen. Kesällä työtilani kuivuu 

sukkelaan, kun laittaa puhaltamaan”

-Pirjo V.



Kulma PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Tuotteen mitat mm (LxKxS)   58x60x110

Paino     22kg

Max. teho    ~1200W

Max. lämmön nousu   20-30°C

Max. puhallus    90m3/h

Soveltuvuus    10-60m2

TEKNISET TIEDOT
Värivaihtoehdot kotelon
ulkopuolisille osille

Musta

Punainen

Beige



Käsinsäädettävä Kulma Pöhiskö aurinkoilmakeräin

Termostaattiohjattu Kulma Pöhiskö aurinkoilmakeräin

Kulma PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin soveltuu hyvin monen 

kokoisiin tiloihin, kuten:

 Kesämökit

 Rintamamiestalot

 Konehallit

 Autotallit

Markkinoiden pisimmän toiminta-ajan omaava aurinkoil-

makeräin. Rakennuksen kulmaan asennettava Kulma 

Pöhiskö kerää auringon säteet kahdesta ilmansuunnasta 

ja sen toiminta aika on näin ollen jopa 12h vuorokaudessa.

"Hei! Pöhiskö on toiminut hyvin.

Tähän mennessä merkittävin hyöty on 

ollut takan vedon oleellinen paraneminen, 

kun sytyttää kylmää takkaa. Poistoilma 

on mennyt takan ja savupiipun kautta."

M. P.



Maxi PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Tuotteen mitat mm (LxKxS)   833x1900x120

Paino     42kg

Max. teho    1500W

Max. lämmön nousu    45°C

Max. puhallus    90m3/h

Soveltuvuus    40-80m2

TEKNISET TIEDOT Värivaihtoehdot kotelon
ulkopuolisille osille

Musta

Punainen

Beige



Maxi PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin soveltuu hyvin 

monen kokoisiin tiloihin, kuten:

 Kesämökit

 Rintamamiestalot

 Konehallit

 Autotallit

Suurin PÖHISKÖ malli Maxi PÖHISKÖ on suunniteltu 

40-80m2 kokoisten rakennusten tuuletukseen ja 

lisälämmönlähteeksi

Käsinsäädettävä Maxi PÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Termostaattiohjattu MaxiPÖHISKÖ aurinkoilmakeräin

Hyvä tuote ja erinomaista palvelua. 

Minulla oli huonot mökkitikkaat, jotka pettivät asennuksessa, 

minä + Pöhiskö tulimme kahdesta metristä alas. Pöhiskö kesti pudo-

tuksen muuten mutta katkaisija meni palasiksi. Pyysin ja sain pika-

toimituksena Raksituotteelta uuden katkasijan ja sain asennettua 

Pöhiskön mummonmökin seinään. Tätä kirjoittaessa puhkunut 

kolmisen viikkoa lämmintä ilmaa mökkiin. Pakko todeta, että 

toimii kuvausten mukaisesti.

    T.K.

 



Aina asennusvalmis toimitus



 Tuloilmaventtiili, joko käsinsäädettävä tai au  

 tomaattisesti lämpötilan mukaan säätyvä Velco   

 VT-125 termostaattiventtiili

 Katkaisija, josta Pöhiskön saa halutessaan pois   

 päältä (ei Mikro Pöhisköissä)

 Tuloilmaputki ~400mm pitkänä

 Kiinnitysruuvit

Helppo asentaa mukana tulevien kuvallisten ohjeiden 

mukaan. Laite vaatii 140mm reiän seinään.



Sähköposti
jukka@raksituote.fi www.raksituote.fi

KYSY LISÄÄ
Puhelin
0503211277

1. KUIVATTAA mökin rakenteita. Esilämmennyttä ilmaa puhalletaan 
kylmillään olevaan mökkiin. Ilman poistuessa poistoventtiilin kautta, ei 
kosteus pääse tiivistymään seiniin ja huonekaluihin. PÖHISKÖ 
aurinkoilmalämmitin siis poistaa tunkkaisen hajun rakennuksesta.

2. LÄMMITTÄÄ, esimerkiksi Midi PÖHISKÖ aurinkoilmalämmitin 
puhaltaa parhaillaan 25 astetta ulkolämpötilaa lämpimämpää ilmaa 
rakennukseen.

3. PARANTAA, tulisijan toimintaa. Hormin kautta poistettu PÖHISKÖ 
aurinkoilmalämmittimen puhaltama ilma kuivattaa tulisijaa, jolloin 
tulisijan toiminta paranee. 

4. VIILENTÄÄ, käännettävän puhaltimen ansiosta voit käyttää 
PÖHISKÖ aurinkoilmalämmitintä kesähelteillä myös viilennykseen. 
Tällöin rakennuksesta imetään ilmaa ulos.

5. KOTIMAINEN AVAINLIPPU-TUOTE. PÖHISKÖ aurinkoilmaläm-
mitin on suunniteltu, testattu ja valmistettu Pohjois-Karjalassa. Ei 
käyttökustannuksia!

Viisi syytä valita 
PÖHISKÖ aurinkoilmalämmitin


