
Vallox 130 ilmanvaihtokone.

Säädä ilmanvaihtokoneen nopeudeksi:  

o 1 kun asunnossa ei ole ihmisiä, esim. viikonloppureissu. 
Ilmanvaihtokonetta ei tule sammuttaa, vaikka asunto olisikin tyhjillään 
(esim. rakenteista tulee kosteutta). Nopeus 1 on ns. poissaolokäyttö. 

o 2-3 kun asunto on normaalikäytössä. 

o 4 kun halutaan tehostaa ilmanvaihtoa, esim. suihkun/saunomisen 
jälkeen, kun tulee paljon vieraita. 

Keväisin, kun ulkolämpötila on noussut plussan puolelle,  

o tarkista ja vaihda suodattimet (ks. kuva kohdat 4&5). Likaiset 
suodattimet ahdistavat ilmavirtaa, jolloin ilma ei pääse vaihtumaan 
asunnossa. 

o Aseta jälkilämmityksen säätötermostaatti 0-asteeseen (ks. kuva 
kohta 7). Kesällä ei tarvitse lämmittää asuntoon tulevaa ilmaa.  
o Puhdista mahdolliset roskat koneen sisältä, sekä tarkista 
kondenssivesiyhde, ettei siellä ole roskaa (reikä koneen alaosassa, mikä on 
liitetty viemäriin)  

o Kun asunnossa alkaa olemaan kuuma, aseta kesätalvipelti (ks. kuva 
kohta 6) kesäasentoon käyttövivusta (ks. kohta 14). Keätalvipelti on 
kesä asennossa kun se ”makaa” kennon päällä. Alla olevassa kuvassa pelti 
on talviasennossa –ilma pääsee virtaamaan lämmöntalteenottokennon (ks. 
kuva kohta 3) läpi ja poistettavasta ilmasta siirretään lämpöä asuntoon 
tulevan ilmaan 



Syksyisin, kun ulkolämpötila alkaa menemään lähemmäksi 0-astetta  

o tarkista ja vaihda suodattimet 

o aseta jälkilämmityksen säätötermostaatti pari astetta huoneen 
lämpölilaa matalammalle (esim. jos huoneen lämpötila on 20 astetta, aseta 
säätötermostaatti 18 asteeseen). Mikäli asunnossa tuntuu vedon tunnetta, 
voit nostaa huoneeseen tulevan ilman lämpötilaa termostaatista 

o Aseta kesätalvipelti talviasentoon, eli ylhäällä kuten alla olevassa 
kuvassa. 

o Puhdista mahdolliset roskat koneen sisältä, sekä tarkista 
kondenssivesiyhde. 

 
Muuta 

o Muista tarkistaa suodattimien kunto säännöllisin väliajoin, suodattimet 
voi vaihtaa useamminkin kuin kahdesti vuodessa. Mikäli pihalla on 
esim. paljon koivuja voi siitepöly tukkia suodattimet, tai vilkkaasti 
liikennöity tie tuoda pölyä. Karkeasuodattimet (kuvassa kohta 5) voi pestä 
ja/tai imuroida tarvittaessa. Muista käyttää alkuperäissuodattimia 
(suodatinpaketti nro. 6)! 

o Jäätymissuojatermostaatilla (kuvassa kohta 8) säädetään 
ilmanvaihtokoneen jäätymisestoa. Tämän kuuluu olla +4 asteessa, eikä 
tätä saa/tarvitse muuttaa edes kesällä. 

o Ilmanvaihtokoneen keskellä on lämmöntalteenottokenno (kuvassa3). 
Talvella kylmää ulkoilmaa lämmitetään kennonavulla asunnosta 
poistettavalla lämpimällä ilmalla, lämpö siirtyy ohuiden peltien kautta, 
ilman että ilmat sekoittuisivat keskenään. Kenno lähtee vetämällä irti, sen 
voi suihkuttaa lämpimällä vedellä jos epäilee sen olevan likainen. Ole 
kuitenkin varovainen, ette väännä kennon keskellä olevia ohuita peltejä. 
Talvella kannattaa käydä tarkistamassa, ettei



kenno ole jäätynyt. Jos kenno on päässyt jäätymään, ota koneen kansi auki 
ja anna kennon sulaa huoneen lämmön vaikutuksesta niin että saat sen irti 
ja suihkutettua lämpimällä vedellä. Muista antaa kennon kuivaa hyvin 
ennen takaisin asettamista. 

 



Tässä ilmanvaihtokone on säädetty kesäasentoon. Tuloilman 
jälkilämmityksen säätötermostaatti on asennettu 0 asteeseen.

Kesätalvipelti kesäasentoon käyttövivusta.



Tässä ilmanvaihtokone on säädetty talviasentoon. Tuloilman 
jälkilämmityksen säätötermostaatti on tässä asennettu 16 asteeseen.

Kesätalvipelti talviasentoon käyttövivusta.



Kesätalvipellin käyttö.


