
ILMANVAIHTOKONEIDEN 
HUOLTO- JA ASENNUSALUEEMME
Espoo, Helsinki, Kauniainen, Järvenpää, Sipoo, 
Kerava, Vantaa, Kirkkonummi, Klaukkala, Pornainen

ILMANVAIHTOKONEEN ASENNUS

MR.LVI:N KATTAVA ILMANVAIHTOKONEEN ASENNUS SISÄLTÄÄ 
- Vanhan ilmanvaihtokoneen purku
- Vanhan ilmanvaihtokoneen poisvienti ja kierrätys
- Vanhojen IV-kanavien alipaineistuksen ja mekaanisen harjauksen
- Vanhan koneen irrotuksen jälkeen näkyviin tulevien raitis- ja jäteilmakanavien 
   eristys Armaflex solukumieristeellä
- Uuden lait- Uuden laitteen toimitus kohteeseen
- Uuden ilmanvaihtokoneen käyttökuntoon asennettuna
- Tarvittavat kanavamuutokset ja eristykset uusille kanaville
- Ilmanvaihtokoneen sähkötyöt ja kytkentä toimintakuntoon
- Mallit joissa on kaukosäädin: kaukosäätimen asennuksen iv-koneen läheisyyteen
- Kondenssivesiputken ja asennuksen vanhaan kondenssivesiviemäröintiin
- Vanhojen venttiilien puhdistuksen
- Ilmamäärien säädön D2 ra- Ilmamäärien säädön D2 rakentamismääräyskokoelman mukaisiin ilmamääriin
- Pöytäkirjojen laadinnan (pöytäkirjat sisältävät seuraavat tiedot: havaitut viat ja puutteet, 
   suoritetut työt ja toimenpiteet, ennen ja jälkeen kuvia, mittauspöytäkirjat)
- Matkat ja matkakulut
- Laite- ja asennustakuu
- Kattava käyttökoulutus 

 Muista että voit hakea ilmanvaihtokoneen asennuksesta kotitalousvähennyksen!

VAIHDA VANHA ILMANVAIHTOKONE UUTEEN 
Nykyaikaiset ilmanvaihtokoneet ovat hiljaisia ja helppokäyttöisiä sekä parantavat sisäilman laatua. 
Meidän kautta saat kaikki tunnetut merkit mm. Vallox, Swegon, Enervent, Nibe, Nilan ja Mitsubishi. 
Merkit ja mallit valitaan aina asiakkaan toiveiden ja kohteen tarpeiden mukaan. 

Milloin kannattaa harkita ilmanvaihtokoneen vaihtoa uuteen?
- Laite on yli 20 vuotta vanha
-- Laite pitää normaalia kovempaa meteliä
- Ilmanvaihto ei toimi kunnolla
- Halutaan parantaa sisäilman laatua
- Halutaan nykyaikaisempi ilmanvaihtokone

 ILMANVAIHTOKONEEN ASENNUKSEN HINTA: PYYDÄ TARJOUS!



Oletko korjaamassa vanhaa 
laitetta tai vaihtamassa uuteen?

Meiltä saat nopean vianmäärityksen 
ja apua ongelmaan.

Varaa huolto tai 
ilmainen kartoitus
 ja osta uusi! ja osta uusi!

Soita 010 666 72 82

ILMANVAIHTOKONEEN PUHDISTUS

KOTITALOUSVÄHENNYS
- Voit hakea LTO-puhdistuspaketista 
  kotitalousvähennyksen.

LISÄPALVELUT
- Desinfiointi
- Puhaltimien laakerien vaihto 12 € / laakeri 
   (sis. laakerin ja vaihtotyön)
- Liesituuletinhuolto
- Muut huollot 69 € / h

TILATTAVISSA MYÖS ERIKSEEN
- Ilmanvaihdon puhdistus alk. 450 €
- Ilmanvaihdon mittaus ja säätö alk. 350 €

LTO-PUHDISTUSPAKETIN SISÄLTÖ 
- Ilmanvaihdon mekaaninen puhdistus 
- Ilmanvaihdon mittaus
- Ilmanvaihdon säätötyöt
- Lämmöntalteenottokoneen täydellinen 
  purkaminen
- Lämmöntal- Lämmöntalteenottokoneen puhdistus
- Koneeseen liittyvien kanavien puhdistus
- Pääte-elinten puhdistus
- Ilmavirtojen mittaus
- Ilmavirtojen säätö
- Ilmanvaihdon pöytäkirjat
- Perussuodattimet
- Eri- Erikoissuodattimet tilataan erikseen

ILMANVAIHTOLAITTEEN ASENNUS- HUOLTO SEKÄ MITTAUS- JA SÄÄTÖTÖIDEN ESIVALMISTELU
Varaa etukäteen asentajalle valmiiksi talon ilmanvaihdon pohjakuvat sekä mahdolliset aikaisemmat mittaus- 
ja säätöpöytäkirjat. Mikäli ilmanvaihtoventtiileitä on yli 3m korkeudessa tulee niistä mainita erikseen. 
Dokumenttien ja tietojen avulla asentaja pystyy suunnittelemaan työn ja tekemään parhaat mahdolliset
säädöt järjestelmään. 

Ilmanvaihtokoneen puhdistus ja huoltotarve riippuvat monesta asiasta. Minkälaisella seudulla asut, kuinka 
puhdasta asuinympäristösi ulkoilma on? Onko talossasi rakenteen läpäiseviä ilmavuotoja, joista pääsee 
epäpuhtauksia sisäilmaan? Onko teillä lemmikkejä joista irtoaa karvaa? Onko asunnossa keskuspölynimuri vai 
pölyä levittävä perinteinen imuri? Kuinka usein teillä siivotaan? 

HUOM!

LTO-PUHDISTUSPAKETIN HINTA ALK. 690 €


