
• Raikas sisäilma ilman suuria 
rakennustöitä. 

• Valvoo ilmanlaatua automaattisesti ja 
säätää itse itseään. 

• Huomattavasti edullisempi kuin 
manuaalisesti säädettävät järjestelmät.
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ILMANVAIHTORATKAISU

Raikasta sisäilmaa korvausilmaventtiilin avulla

VILPE    WIVE

• 1950- 1990-luvulla rakennetun 
talon remontointi 

• Autotallit, varastot tai vapaa-ajan 
asunnot



Ilmanvaihtoratkaisun osat

Toimivaan ilmanvaihtoon kuuluu huonon ilman poistaminen sisätiloista ja raittiin ulkoilman tuominen tilalle. Huo-
noa sisäilmaa poistetaan huippuimurin avulla. Huippuimuri on talon katolla sijaitseva laite, joka imee huonolaatui-
sen ilman ulos. Huippuimurin lisäksi tarvitset myös kattoon sopivan läpiviennin. Korvausilmaventtiilin tehtävä on 
taas tuoda uutta ja raitista ilmaa talon sisälle. 
  
Ilmanvaihdon tehon säätämiseen löytyy eri ratkaisuja. VILPE ECo Ideal Wireless on huippu-imurin säätöjärjes-
telmä, jossa huippuimuri säätyy tarpeenmukaisesti. Se siis käy suuremmalla teholla, kun asunnossa on vieraita 
ja vastaavasti alhaisemmalla teholla asunnon ollessa tyhjä. Tämän ansiosta säästät sähköä muihin järjestelmiin 
verrattuna.

Huippuimuri ja kattoon 
sopiva läpivienti

Huippuimurin 
säätöjärjestelmä

Korvausilmaventtiili

   KOTIMAINEN  RATKAISU     YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN



   KOTIMAINEN  RATKAISU     YMPÄRISTÖYSTÄVÄLLINEN

Huippuimuri imee huonon ilman pois talosta.5

Käyttöpaneelilla voidaan säätää huippuimurin tehoa.

Ohjausyksikkö säätää huippuimurin tehoa sisäilman laadun mukaan.

1

2

Kosteusanturi mittaa ilman kosteustasoa ja ilmoittaa siitä ohjausyksikköön.

Hiilidioksidianturi mittaa ilman hiilidioksiditasoa ja ilmoittaa siitä ohjausyksikköön.4
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6 VILPE Wive -korvausilmaventtiili tuo raitista ilmaa taloon.

Näin toimii automaattinen ilmanvaihtoratkaisu
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VILPE Oy
Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
FINLAND
sales@vilpe.com

Myynti ja tekninen tuki
Puh. 020 123 3200 
myynti@vilpe.com
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VILPE Wive -korvausilmaventtiilin voi asentaa vanhan venttiilin tilalle tai kokonaan 
uudeksi korvausilman reitiksi. 

Raikasta sisäilmaa korvausilmaventtiilin avulla

•   Sulautuu seinään

•   Ei tarvitse ylimääräisiä säätöjä

•   Ehkäisee vedon tunnetta

•   Suodattaa epäpuhtauksia

•   Suodatin on helppo vaihtaa

•   Yksinkertainen asentaa

•   Termostaatilla tai ilman

•   Lisävarusteena äänenvaimennin

Tapetoimalla tai maalaamalla Wive 
sulautuu tyylikkäästi seinään. Kuvien 
tapetti on Boråstapeterin Nocturne 6331 
ja maalin sävy on Tikkurilan V490.

VILPE    WIVE

Yhteistyössä:


