
Velco VT-100 –venttiilin suodattimen vaihto

Ota kiinni venttiilin uloimmasta 
reunasta ja vedä venttiili varovasti 
ulos seinästä.

Irrota vanha suodatin.  

Käännä uusi suodatin nurinpäin. 

Lopuksi säädä venttiililautanen 
oikeaan asentoon, jotta ilmanvaihto 
toimii. Venttiililautanen on perus- 
säätöasennossa silloin kun se ns. 
naksahtaa ja tuntuu jäykältä.

Kierrä lautasta naksahdusasennosta 
vähintään puoli kierrosta vasta- 
päivään (aukipäin). Venttiili säätelee 
lautasen avausta automaattisesti 
ulkolämpötilan mukaan: -5° tai kylmempi 
ilma saa venttiilin sulkeutumaan, 
+10°:ssa tai lämpimämmässä venttiili 
on täysin auki. 

Kun lautasta on kierretty ohjeen 
mukaisesti puoli kierrosta, venttiili ei 
-5° tai kylmemmässäkään sulkeudu 
koskaan täysin. Tämä ylläpitää 
ilmanvaihtoa pakkasillakin.

Ota suodattimesta kiinni saumojen 
kohdalta, ja rullaa suodatin venttiilin 
kehikon päälle siten että oikea puoli 
tulee päälle päin ja saumat jäävät  
sisäpuolelle.

Laita venttiili takaisin paikalleen 
seinään. Voit myös pyöräyttää venttiiliä
läpivientiputkessa, jotta venttili asettuu 
tiiviisti paikoilleen.

Tarkista, että musta tiiviste on kuvan 
osoittamassa kohdassa, jotta venttiilistä 
tulee tiivis.

Vaihda Velco VT-100 -venttiilin tekstiilinen suodatin vähintään kerran vuodessa, tai kun se näyttää selvästi mustuneelta. 
Jos mahdollista, kytke asuntosi ilmanvaihto pois päältä tai minimiteholle ennen toimenpidettä. 

© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi

© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi

Sisäilmahuolto Oy Suomi    
Kumitehtaankatu 5

Y-tunnus: 2307816-9    
04260 Kerava

www.sisailmahuolto.fi
puh. 040-505 7701



Sisäilmahuolto Oy Suomi    
Kumitehtaankatu 5

Y-tunnus: 2307816-9    
04260 Kerava

www.sisailmahuolto.fi
puh. 040-505 7701

Ota kiinni venttiilin uloimmasta 
reunasta ja vedä venttiili varovasti 
ulos seinästä.

Irrota vanha suodatin.  

Käännä uusi suodatin nurinpäin. 

Lopuksi säädä venttiililautanen 
oikeaan asentoon, jotta ilmanvaihto 
toimii. Venttiililautanen on perus- 
säätöasennossa silloin kun se ns. 
naksahtaa ja tuntuu jäykältä.

Kierrä lautasta naksahdusasennosta 
vähintään puoli kierrosta vasta- 
päivään (aukipäin). Venttiili säätelee 
lautasen avausta automaattisesti 
ulkolämpötilan mukaan: -5° tai kylmempi 
ilma saa venttiilin sulkeutumaan, 
+10°:ssa tai lämpimämmässä venttiili 
on täysin auki. 

Kun lautasta on kierretty ohjeen 
mukaisesti puoli kierrosta, venttiili ei 
-5° tai kylmemmässäkään sulkeudu 
koskaan täysin. Tämä ylläpitää 
ilmanvaihtoa pakkasillakin.

Ota suodattimesta kiinni saumojen 
kohdalta, ja rullaa suodatin venttiilin 
kehikon päälle siten että oikea puoli 
tulee päälle päin ja saumat jäävät  
sisäpuolelle.

Laita venttiili takaisin paikalleen 
seinään. Voit myös pyöräyttää venttiiliä
läpivientiputkessa, jotta venttili asettuu 
tiiviisti paikoilleen.

Tarkista, että musta tiiviste on kuvan 
osoittamassa kohdassa, jotta venttiilistä 
tulee tiivis.

Vaihda Velco VT-100 -venttiilin tekstiilinen suodatin vähintään kerran vuodessa, tai kun se näyttää selvästi mustuneelta. 
Jos mahdollista, kytke asuntosi ilmanvaihto pois päältä tai minimiteholle ennen toimenpidettä. 

© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi

© 2016 Sisäilmahuolto Oy Suomi


