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Korvausilmaventtiilien asennus 

As Oy Kannelmäen Pientalot vuonna 2015 toteutetun korvausilmaventtiilien asennuksen (pääura-
koitsija Eskon Oy) takuuaikaa on kulunut 2 vuotta. Pyydämme teitä ilmoittamaan mahdollisista ta-
kuuaikana havaituista vaurioista tai puutteista tällä lomakkeella. 

 

Huoneisto 

Huoneiston numero: 

Osakas: Puh: 

Sähköposti:  

 

 

Havaitut puutteet huoneistossanne (kerro mitä puutteita venttiilissä on havaittu ja missä huoneessa 
venttiili sijaitsee) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oheinen kyselylomake pyydetään palauttamaan vain, mikäli puutteita on havaittu. Lomake pyyde-
tään palauttamaan taloyhtiön huoltomiehen postilaatikkoon 12 C12 perjantaihin 26.5 mennessä. 

Mahdollisista jatkotoimenpiteistä ilmoitetaan erikseen. 

Kyselyn liitteenä myös korvausilmaventtiilin käyttöohje. 

Ystävällisin terveisin, 
Lauri Mäkelä 
Wise Group Finland Oy 



ritn ä o HI E T u LE E u nräit A survruo^, H u o Lro K, Rl AAN t

Ve I co-ve ntti i I i n ktiyttö ohj e

Velco-ventti i I i ssä on herkkä, omavara i nen va hatermostaatti, joka säätää

automaattisesti venttiililautasen avausta muuttuvan ulkolämpötilan mukaan,

Perussäätöasennossa venttiili on noin puolillaan auki, Tällöin venttiililautanen
vetäytyy täysin kiinni kun on kylmempää kuin -5'C ja on täysin auki kun on

lämpimämpää kuin +1 0'C.

V E NTT I I LI N S iiilTii/r' I N E N
Perussäätöasento on osoitettu venttiililautasta kierrettäessä ns, naksahdus-

asennolla,Tässä asennossa venttiili on hieman jäykkä, S¿rtidä lautosta tästti
naksahdusosennosto vähintöän puoli kierrosta vosemmolle (oukipöin).
Tällöin venttiililautanen ei sulkeudu kokonaan alle -5'C pakkasella vaan jää

Z mm auki, Säätäminen on tärkeää, jotta ilmanvaihto toimii jatkuvasti.

Ventti i li lautasen minimiavausta voi muuttaa tarpeen mukaan. Esimerkiksi

rakennuksessa, jossa ei ole koneellista poistoilmanvaihtoa, on suositeltavaa
säätää venttii I ilautasta naksahdusasennosta kokonainen kierros aukipäin,

Tällöin lautanen jää n, 4 mm auki

Käännä venttiilin lautasta
naksahdusasennosta puoli kierrosta
vasemmalle (aukipäin).
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