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Lumikko Oy on Suomen johtava liikkuvan kaluston il-

mastointi- ja jäähdytysratkaisujen suunnittelija ja val-

mistaja, jonka historia ulottuu 1970-luvulle asti. 

Päätuotteitamme ovat joukkoliikennevälineiden il-

mastointilaitteet, puolustusteollisuuden laite- ja 

miehistötilojen jäähdytykset, biokonttien jäähdytys-

laitteet sekä teollisuuden jäähdytysratkaisut. Suun-

nittelemme, valmistamme ja testaamme kaikki rat-

kaisut Seinäjoella.

Vahvuuksiamme ovat korkea laatutaso, joustavuus 

ja asiakaslähtöisyys. Toteutamme myös räätälöityjä 

lämpötilan hallinnan kokonaisprojekteja, jotka katta-

vat kaiken suunnittelusta asennukseen. Laajemmissa 

kokonaisuuksissa hyödynnämme tarvittaessa kump-

paniverkostomme osaamista.

OLOSUHTEIDEN KESYTTÄJÄ

Lumikko Oy is a leading developer and manufacturer of air 

conditioning and cooling solutions for rolling stock in Fin-

land. The history of the company dates back to the 1970s. 

Our primary products include air conditioning equipment 

for public transport vehicles, cooling devices for equip-

ment and troop carriers in the defence industry, cooling 

devices for bio containers as well as industrial refrigera-

tion solutions. All of our solutions are designed, manu-

factured and tested in Seinäjoki.

Our strengths include high-quality products, flexible 

service and a customer-oriented attitude. In additi-

on, we offer customised temperature control projects 

comprising everything from design to installation. In 

larger projects, we utilise the know-how available in 

our vast network of partners as necessary.

THE MASTER OF CONDITIONS



Toimitamme räätälöityjä jäähdyttimiä valmistavalle 

teollisuudelle ja liikkuvaan kalustoon. Vaativiin olo-

suhteisiin kehitettyjen ratkaisujen käyttökohteita 

ovat esimerkiksi levytyöstökeskusten vedenjääh-

dytys, työkoneiden ohjaamojäähdytys, hybridiajo-

neuvojen akustopakettijäähdytys ja biokonttien 

jäähdytys. 

TEOLLISUUDEN RATKAISUT

We provide customised cooling devices for the ma-

nufacturing industry and rolling stock. The solutions 

have been developed for demanding conditions, co-

vering targets such as water coolers for sheet metal 

machinery, operator cabin coolers for work machinery, 

hybrid vehicle accumulator coolers and bio container 

coolers.

INDUSTRIAL SOLUTIONS

i Korkealuokkaiset jäähdytysratkaisumme on suunniteltu kestämään vaativia olosuhteita.
Our high-quality cooling solutions have been developed for challenging conditions.

Putkien taivutukset alan huipulta

WWW.PUTKENTAIVUTUS.COM



Suunnittelemme ja toteutamme juniin kokonaisvaltai-

sia matkustamo-, ohjaus- ja ravintolavaunujen ilman-

vaihtoprojekteja asiakkaiden vaatimusten mukaisesti. 

Kokonaisuudet kattavat kaiken ilmanvaihtokojeista ja 

-kanavistoista ravintolavaunujen kalusteisiin saakka.

Raitiovaunuihin toimitamme käyttövarmoja ja helpos-

ti huollettavia ilmastointiratkaisuja. Niihin liittyy teho-

kas jarruenergian talteenottojärjestelmä, jonka avulla 

kerättyä energiaa käytetään vaunujen lämmitykseen.

RAIDELIIKENTEEN RATKAISUT

We design and implement comprehensive air condi-

tioning projects for passenger area, driver’s cabin and 

restaurant cars in trains in accordance with the needs 

of our clients. The projects cover everything from air 

conditioning devices and ducts to restaurant car refri-

geration solutions.

We provide reliable and easily maintained air conditio-

ning solutions for tram cars. They contain an efficient 

brake energy recovery system which recovers energy 

to be used for heating the cars.

RAIL SOLUTIONS

i Räätälöimme ilmanvaihtoratkaisuja hyödyntäen 3D- mallinnusta
We employ 3D modelling in our air condition solution design.

KYLMÄTEKNIIKAN  
TUKKULIIKE REFAIR OY

Atomitie 1 (Pitäjänmäki), 00370 Helsinki
Myyntiryhmä: (09) 5657 7822
e-mail: info@refair.fi
www.refair.fi



Toimitamme miehistökuljetusvaunujen ilmastointirat-

kaisut, apuvoimakoneet ja aggregaatit. Näihin kohdis-

tuvat erittäin korkeat MIL-standardien vaatimukset, 

sillä ratkaisujen on toimittava luotettavasti kaikissa 

olosuhteissa, -46°C... +55°C lämpötiloissa. 

PUOLUSTUSTEOLLISUUDEN 
RATKAISUT

We provide air conditioning solutions for troop car-

riers, auxiliary power units and aggregates. These 

solutions are faced with extremely high requirements 

based on the MIL standards, as they need to function 

reliably under all conditions, in temperatures between 

-46°C and +55°C.

SOLUTIONS FOR THE
DEFENCE INDUSTRY

i Tutustu referensseihimme! See our references!  - www.lumikko.fi

www.thermocon.fi

Räätälöidyt elementtiratkaisut vaativiin kohteisiin.



LUMIKKO OY
Lastausväylä 1, 60100 Seinäjoki
puh. +358 (0)10 501 6600
lumikko@lumikko.fi 
www.lumikko.fi

www.lumikkohuoltopalvelut.fi 
Päivystys 24/7
puh. +358 (0)10 287 1310

Tytäryhtiömme Lumikko Huoltopalvelut Oy tar-

joaa liikkuvan kaluston jäähdytyslaitteistojen 

huolto- ja asennuspalvelut koko maan alueella. 

Yhtiön erikoisosaamista ovat muun muassa elin-

tarvikkeiden kuljetusautojen kylmälaitteet, rai-

deliikenteen ilmanvaihtoratkaisut ja teollisuuden 

jäähdytys.

Our subsidiary Lumikko Huoltopalvelut Oy provides main-

tenance and installation services for rolling stock cooling 

equipment anywhere in Finland. The company specia-

lizes in food transport vehicle refrigeration equipment, 

air conditioning solutions for rail transport and industrial 

cooling.

Seinäjoki - Sorvitie 1, puh. + 358 (0)10 287 1303

Tampere - Polunmäenkatu 49, puh. + 358 (0)10 287 1302

Helsinki - Tatti 13, puh. + 358 (0)10 287 1301 

Oulu - Posantie 12, puh. + 358 (0)10320 2804

LUMIKKO HUOLTOPALVELUT OY

Finland Nylund Group +358 102170300, sales@nylund.fi 
Danotherm Denmark, +45 36732222, www.danotherm.dk

Resistors for braking and heating
Frequency converter controlled electro motors need 
brake resistors for control of speed if they are not able to 
feed the re-generated energy back to the net. The resistor 
needs to be designed for the right pulse load to work 
reliable during the entire service life. Danotherm assists 
customers in choosing the most suitable solution for the 
given application by using  a thermal model unique for 
each resistor. 

These simulations can at the same time give a reliable 
picture of the project in advance. As example, a tram 
application with hundreds of stops and various up and 
down streets can be simulated in one plot. 

Developed for Industrial applications compact, robust, 
water resistant, vibration proof aluminum housed  
Alpha series resistors that can be either air or liquid 
cooled. Alpha resistors have a wire-wound construction, 
filled with sand that gives an even temperature  
on the surface or in the cooling liquid.

In this project the coolant water is used for heating 
the inside of the tram during cold times.

CBW type power range: 0.1-6kW, voltage 1.5kVDC  
and also 4kVDC is available.

If you have any (brake) resistor demands, please, contact 
your local Danotherm sales office.


