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Oletetaan, että muiden tekijöiden vaikutus lämpökuormiin on merkityksetön. Mikä vaikutus lämpökuormaan on
auringonsuojaikkunalla (g-arvo = 0,2), ulkopuolisella suojauksella (Fläpäisy = 0,5) ja Led-valaistuksella (lämpökuorma 5w/
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Luokkahuoneiden äänitasovaatimus ≤ 33 dB(A), voidaan siis täyttää valitsemalla huoneeseen kolme tuloilmalaitetta.
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