
Signal Window® on saatavissa useimpiin Lammin ikkunoihin ja 
oviin. Signal Window® -ikkuna on optimoitu rakenteidensa ja 
lasituksensa puolesta siten, että se läpäisee matkapuhelinverk-
kojen taajuudet 800 MHz – 2.6 GHz (2G, 3G ja 4G/LTE) huomat-
tavasti tavanomaista tuotetta paremmin.

Matkapuhelinten ja kaikkien mobiilidatalaitteiden sisätilakuulu-
vuutta voidaan parantaa asentamalla matkaviestinsignaaleja 
paremmin läpäisevät Lammin Signal Window® -ikkunat. Ta-
vanomaisten ikkunoiden selektiivilasit vaimentavat tehokkaasti 
matkaviestinsignaalin etenemistä ikkunan läpi. Tavanomaisissa 
ikkunoissa käytetään aina vähintään yhtä selektiivilasia. Mitä 
useampia selektiivilaseja ikkunoissa käytetään, sitä suurempi 
vaikutus niillä on ikkunoiden signaalien vaimennukseen. Lam-
min Signal Window® -ikkuna vaimentaa vähemmän signaaleja 
kuin tavanomaiset ikkunat. 

Ratkaisuna Signal Window® on täysin passiivinen eikä vaadi 
toimiakseen sähköä. Lisäksi se toimii kaikkien operaattorien liit-
tymillä. Ominaisuus ei heikennä ikkunan U-arvoa, mutta mah-
dollistaa signaalin voimakkuuden moninkertaistumisen olosuh-
teista riippuen. Tuotetta suositellaan käytettäväksi erityisesti 
rakennuksissa, joiden ulkovaipassa on käytetty signaaleja voi-
makkaasti vaimentavia materiaaleja.

Saatavuus mallisarjoittain 

Signal Window® -ikkuna ei poikkea ulkonäöltään, muilta ominai-
suuksiltaan tai asennettavuudeltaan tavanomaisesta ikkunasta. 
Signal Window® -ikkunoiden mitat, mallit, lasitus ja lisäominai-
suudet varusteineen valitaan tilauksittain kulloinkin asiakkaan 
tarpeiden mukaisesti.

Suunnittelu

Signal Window® -ikkunalla voidaan ”helpottaa” signaalien 
etenemistä ikkunan kautta sisätiloihin energiatehokkuudesta 
tinkimättä. Rakennuksen ulkopuolella olevat kentät määrittävät 
sisällä olevan signaalin voimakkuuden ja laadun. Rakennuksen 
ulkopuolelta tulevan signaalin voimakkuus on aina heikompi 
kuin rakennuksen sisällä oleva signaalin voimakkuus. Signal 
Window® on passiivinen ratkaisu ja läpäisee signaalit tavan-
omaista ikkunaa paremmin. Signal Window® -ikkuna ei vahvista 
ennestään heikkoja signaaleja, mutta ei vaimenna ja heikennä 
niitä yhtä paljon kuin tavanomaiset ikkunat. 

Tyypillisesti signaalit saapuvat heijastusten seurauksena eri kul-
mista. Signal Window® -ikkunoiden sijoittelussa voidaan huomi-
oida rakennuksen ympäristöä, geometriaa, ulkoseinien raken-
nusmateriaaleja ja signaalien mahdollisia tulokulmia. Yleensä 
harvoin voidaan varmuudella sanoa, mistä suunnasta matkapu-
helinverkon signaalit läpäisevät rakennuksen ulkoseinät. 

Yksinkertaistettuna signaalien etenemistä rakennuksen julkisi-
vun läpi voidaan ajatella laatikkomallilla, jossa julkisivun vähiten 
signaalia vaimentavat osat määrittävät pääosin sisällä saavute-
tun kentän voimakkuuden. 

Julkisivun seinäelementin ollessa vaimennukseltaan ikkunoita 
suurempaa, toimii ikkuna reittinä/aukkona sisätiloihin. Tällöin 
tavanomaisista energiatehokkaista ikkunoista voi muodostua 
haitta signaalien kulkeutumiselle rakennuksen sisätiloihin. Sisä-
tilakuuluvuuden kannalta kyse on aina kokonaisuudesta. 

Suosittelemme Signal Window®:n käyttöä kaikissa rakennuk-
sen ikkunoissa parantamaan matkaviestinsignaalien läpäisyä. 
Yleisesti suosittelemme Signal Window® -ikkunaa jokaiseen 
huoneeseen. Käytännössä vain harvoin pystytään osoittamaan 
tiloja, joissa ei tulla milloinkaan käyttämään matkaviestimiä.

Tuotteen sijoittelu rakennuksen ikkunoihin voi olla yksilöllistä. 
Saatte myyjiltämme asiantuntevaa palvelua ikkunoiden tilaus-
vaiheessa. Ennen tilaamista kannattaa käydä läpi mihin ikku-
noihin Signal Window® valitaan. Jälkikäteen Signal Window®:n 
lisääminen ei ole yhtä edullista tai se voi olla mahdoton-
ta. Operaattorit seuraavat jatkuvasti verkkojensa toimintaa 
ja saattavat tarvittaessa säätää tai suunnata tukiasemien-
sa antenneja uudelleen. Tämän vuoksi signaalien suunta voi 
muuttua. Lisäksi eri operaattoreiden signaalit voivat tulla eri 
suunnista. Signal Window® -ikkuna kannattaa valita kaikkiin 
aukkoihin. Parhaan lopputuloksen saavuttaminen vaatii jonkin 
verran ennakkosuunnittelua, johon saat apua myynniltämme. 

Paljon signaaleja 
vaimentava julkisivu, 
jossa ikkuna toimii 
signaalien reittinä 
sisätiloihin.

Julkisivu, jossa 
julkisivu- ja ikkuna- 
vaimennus.
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Lammin Elegantti MSE-A 

Elegantti -mallisarjan sisäpuitteen viisto muoto tekee Lammin van-
kasta sisäpuitteesta siromman ja tyyliin valitut pintahelat suorakulmai-
sina ovat muotokieleltään yhteensopivat.

Ikkunat valmistetaan asiakkaan ja rakennuskohteen vaatimus-
ten mukaisesti. Ne sopivat yhtä hyvin uudis- ja korjausrakenta- 
miseen.

Lammin ikkunoilla on SFS -merkin käyttöoikeus ja ne täyttävät 
standardin SFS 3304, luokan 1 mukaisen sateen- ja ilmanpitävyyden 
sekä tuulenpaineenpitävyyden. 

Ikkunoiden mitat, mallit, muodot, värisävyt, lasiosan energiate-
hokkuus, lasien turvaominaisuudet sekä muut lisäominaisuudet ja 
-varusteet valitaan tilauksittain ja tuotteittain yksilöllisesti.

Tarjous ja tilausvahvistus tuotekaavioineen sisältävät määrältään 
ja laadultaan vain niissä mainitut tuotteet, pintakäsittelyt ja varusteet.

Puuraaka-aine  
ja puuosien pintakäsittely

Lammin ikkunoiden kaikki puuosat ovat kotimaista valikoitua, ok-
sattomaksi laatujatkettua ja liimattua mäntyä

karmirakenne on aina sormijatkettua ja lamelliliimattua massii-•
vimäntyä, asennuksen jälkeen näkyviin jäävät karmipinnat ovat 
oksattomia - karmisyvyydet 110, 131, 145, 175 ja 200 mm
maalilaadun sisäpuite oksattomaksi sormijatkettua mäntyä•
kuultolaadun sisäpuite on ei-sormijatkettua mäntyä ja sisälle•
näkyvä pinta oksatonta

Sisäpuitteiden sisäpinta ja karmi hiotaan koneellisesti, pohjamaala-
taan, tasoitetaan tarvittavin osin ja hiotaan uudelleen koneellisesti 
ennen pintamaalausta. Samat käsittelyt tehdään myös kuultovärjät-
tyihin tuotteisiin.

Valkoisen maalauksen vakiosävy NCS 0502-Y, kuultosävyt 
Teknos kuultovärit sävykartan mukaan, sisältäen sisäpuitteen sisä-
pinnan vesiohenteisen lakkauksen. Katso värivalintakortti.

Alumiiniprofiilit  
ja niiden pintakäsittely

Alumiiniprofiilit ovat useaseinämäisiä, niiden pohjakäsittelynä 
on keltakromatointi ja pintakäsittelynä pulverimaalaus RR- tai 
RAL-sävyjen mukaan. Katso värivalintakortti.

Karmia säältä suojaavan alumiiniverhouksen kiinnitystapa on 
tutkittu, testattu ja tukeva. Ikkunan ulkopuite on vankkarakenteinen 
ja sen lujuus perustuu massiivialumiiniseen kulmapalaan profiilin 
sisällä. Hyttyspuitteen kokoamistapa on sama.

Karmirakenteissa on huomioitu puun ja alumiinin välinen tuulet-

tuvuus ja alumiinin lämpölaajeneminen. Ulkopuitteen alla on alumii-
nin kondensiota varten vedenohjauslista.

Alakarmin verhousprofiili on päistään tiivisti tulpattu, siinä on 
hyvä myrskyvedenpoisto sekä kiinnitysura ja lukitusnokka vesipellin 
kätevää ja tiivistä ”snap-in”-kiinnitystä varten.

Lasit ja lasitus
Kaikki lasit ovat 1-laatuluokan float–lasia, sisäpuitteen eristyslasit 
ovat SFS-hyväksyttyjä ja niiden lasipaksuus aina vähintään 4 mm. 
Tilauksen erikoislasit valitaan tilaus- tai ikkunakohtaisesti niin, että 
mm. energianluokka-vaatimukset, ääneneristys- tai turvalasimäärä-
ykset tulevat huomioiduiksi.

Valkoisten ikkunoiden lasituslistat ovat uv-suojattua, läpivärjät-
tyä valkoista muovia, kuultokäsiteltyjen ja erikoisväriin maalattujen 
ikkunoiden lasituslistat ovat muovia tai puuta.

Helat
Saranat ovat pulttisaranoita M8x30 ja 35/PS Fe/ZN. 

Tuuletusikkunoiden pitkäsalvat Abloy 68 Fe/ZN, muiden avatta-
vien ikkunoiden lukot sisäpuitteissa Abloy 71 Fe/ZN, ulkopuitteissa 
Abloy 72 Fe/ZN, ikkunalukkojen ja pitkäsalpojen vastahelat Fe/ZN. 
Tuuletusikkunan aukipitolaite on vakiona Abloy WF 250 Muo/AL 
harmaa tai erikseen tilattaessa Morite Fe/Zn.

Tuuletusikkunan kiintopainikkeet, valkoisissa Abloy Polar 
56/062 Zn/JVA ja kuultovärjätyissä Zn/CR valkoisen ikkunan sisä-
puitteen ikkunalukkojen peitekilvet valkoiset  ja kuultovärjätyissä 
kromatut. Katso värivalintakortti.

Tiivistys
Karmi- ja puiterakenteet ovat vankat ja niiden ansiosta sekä sisä-
puitteen huulloksessa että karmin kyntteessä on 10 mm:n tila eri-
koistiivistettä varten. Uratiiviste jatkuu ehjänä myös puitteen kulmien 
ympäri. Valkoiseksi maalatuissa tuotteissa tiiviste on valkoinen ja 
muissa musta. Ulkopuitetiiviste on musta kumitiiviste ja se on asen-
nettu alumiiniprofiilin uraan, huomioiden puitevälin tuuletus.
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