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HUOMIOI , ET TÄ SUODATIN ON VALMISTUSTEKNISISTÄ SYISTÄ K Ä ÄNNET TÄVÄ NURINPÄIN ENNEN 
K ÄY T TÖÖNOT TOA . K ÄY TÄ AINA VAIN ALKUPER ÄISTÄ VELCO VS-100 SUODATINTA ILMANVAIHDON 
TOIMINNAN VARMISTAMISEKSI . 

Velco-suodattimet ovat valmistettu 3M:n kehittämästä, korkealaatuisesta Filtrete™-suodatinmateriaalista, joka hyödyntää 

modernia 3-in-1-teknologiaa. Sähköisesti varattu suodatinmateriaali vetää magneetin tavoin epäpuhtaudet puoleensa, 

vangitsee ne tiukasti suodattimen kuituihin ja päästää puhtaan ilman virtaamaan lävitseen tehokkaasti. Velco-suodattimet ovat 

VTT:n testaamia ja tutkimuksissa niiden on todettu täyttävän korkeat F7-suodatusluokan vaatimukset. (VTT:n tutkimusraportti 

VTT-V88671-14) 

Ota puristusote venttiililautasen alla olevasta 
venttiilirungosta ja vedä venttiili varovasti ulos. Poista 
likaantunut suodatin.

Käännä suodatin nurinpäin niin, että suodattimen 
saumat jäävät sen sisäpuolelle. Pujota suodatin 
kehikon päälle.

Varmista, että musta tiivisterengas on kuvan 
osoittamassa paikassa. Vedä suodatin tiivisterenkaan 
yli venttiilirunkoon asti. Työnnä venttiilin päälle jäävä, 
ylimääräinen suodatinkangas lankojen väliin.

Aseta venttiili takaisin paikalleen. Pyöräytä venttiiliä 
läpivientiputkessa, jotta venttiili tiivistyy paikalleen. 
Säädä venttiili säätö-ohjeen mukaan.
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TÄMÄ OHJE TULEE LI IT TÄ Ä ASUNNON HUOLTOKIRJA AN. 

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.

V E N T T I I L I N  S Ä ÄTÄ M I N E N

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.
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