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-Säädä venttiili ennen käyttöönottoa. Ohje kääntöpuolella.

- Liitä kääntöpuolella oleva Velco-venttiilin käyttö-ohje asunnon huoltokirjaan.

-Tuuletusluukkuun voidaan asentaa Aero-ikkunasuodatin. Muista huolehtia suodattimen vaihdosta säännöllisesti. Suodatin on 

vaihdettava, kun sen pinta on mustunut, kuitenkin vähintään kerran vuodessa.

-Myönnämme Velco-termostaattiventtiileille kymmenen vuoden takuun. Venttiilin valmistusajankohta löytyy termostaatista, joten 

kuittia ei tarvitse säilyttää.

VELCO VTR-100 JÄLLEENMYYNTIPAKKAUS SISÄLTÄÄ:
Velco VT-100 termostaattiventtiili, vastakappale (VKP-100), kiinnitysruuvit 5kpl.

VELCO VTR-100

1. Nosta luukku saranoiltaan, jotta poraaminen voidaan tehdä vaakatasossa. Helpoin tapa porata on esimerkiksi 

tukevan laatikon päällä ulkotiloissa.

2. Merkitse ja poraa merkkireikä luukun läpi ohuella n. 5 – 10 mm terällä. Venttiili kannattaa mitoittaa luukun 

yläosaan n. 100 – 150 mm yläreunasta alaspäin.

3. Seuraa reikäsahan terällä (halk. 105 mm) merkkireikää. Poraa puoleenväliin sisäpuolelta ja tule vastaan 

ulkopuolelta jotta pinnat säilyvät murtumattomina.

4. Sovita vastakappale reikään ja lyhennä tarvittaessa. Kiinnitä vastakappale kahdella ruuvilla.

5. Pyöritä venttiililautanen irti venttiilistä vastapäivään kääntämällä ja kiinnitä venttiili kolmella ruuvilla puuluukun 

sisätilojen puoleiseen pintaan. Tarkista, että venttiilin tiivisterengas asettuu tiiviisti vastakappaleen sisäpintaan.

6. Pyöritä venttiililautasta takaisin paikoilleen kunnes lautanen ns.naksahtaa. Säädä venttiili käyttöohjeen 

mukaisesti.
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TÄMÄ OHJE TULEE LIIT TÄ Ä A SUNNON HUOLTOKIRJA AN. 

L I SÄVARU S T E E NA

Velco-korvausilmaventtiileissä on omavarainen termostaatti joka säätää venttiilin avausta ulkolämpötilan 

mukaan. Toimitettaessa venttiili on tehdasasetuksessa. Tehdasasetuksessa venttiililautanen on täysin auki, kun 

ulkolämpötila on +10 astetta ja sulkeutuu lämpötilan laskiessa -5 asteeseen. Venttiili säädetään ohjeen mukaan 

jatkuvan ilmanvaihdon varmistamiseksi.

Tehdasasetus on osoitettu ns. naksahdusasennolla. Kun venttiili naksahtaa, kierrä venttiililautasta noin puoli 

kierrosta vasemmalle (auki). Tällöin venttiili jää aina noin 2mm auki. Minimiavausta voi muuttaa myös tarpeen 

mukaan. Esimerkiksi rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoimanvaihtoa venttiililautanen suositellaan 

kiertämään naksahdusasennosta kokonainen kierros vasemmalle. Tällöin minimiavaus on 4mm.

Ääniloukku

Ulkoa kantautuvaa melua voidaan 

vaimentaa tuuletusluukun 

pintaan asennettavalla 

ääniloukulla. Ääniloukku on 

sisäpinnaltaan vaimennettu 

äänieristysmateriaalilla, joten se 

vaimentaa tehokkaasti esimerkiksi 

liikenteen melua. Voidaan myös 

tarvittaessa lyhentää.

Vakioleveydet: 170mm ja 

200mm.

Korkeus: n. 600mm.

VELCO VENTTIILIN SÄÄTÖOHJE

Filtrete™ Aero-ikkunasuodatin

Aero-ikkunasuodatin on tuuletusikkunaan 

asennettava ilmansuodatin, joka 

pysäyttää siite- ja katupölyn 100 

prosenttisesti sekä torjuu merkittävän 

osan terveydelle haitallisista 

pienhiukkasista.  Suodatin leikataan 

sopivan kokoisiksi paloiksi ja kiinnitetään 

pakkauksen mukana tulevalla 

kaksipuoleisella teipillä.

Suodatinluokka:   F7 

Aero-vähittäismyyntipakkaus 

sisältää: suodatinkangasta 1100 x 

1300 mm (1,43 m2), kaksipuolista 

teippiä kiinnitystä varten 12,5 m


