
LIIKUTA ILMAA MISTÄ VAAN.  
Säädä ilmanvaihtoa helposti kotona tai etänä.



M
Y

V
A

LLO
X

MyVallox Control-ohjaimen käyttö on miellyttävää. Värillisen 
näytön kuvakkeet ovat selkeitä. Tyylikkäässä ohjaimessa on 
kosketusnäppäimet, joilla ilmanvaihdon säätö on helppoa.

Tiloihin perustuva ohjaus säästää myös energiaa. Kätevän 
viikkokellon avulla voit säätää kotisi ilmanvaihtotilaa ennakol-
ta menojesi mukaan. Halutessasi voit myös ohjelmoida kaksi 
erillistä lisäkytkintä esimerkiksi Kotona/Poissa ulko-oven pie-
leen tai takkakytkin takan viereen. Näin ohjaat ilmanvaihtoa 
nopeasti vain yhdellä napsautuksella!

ÄLYKÄS JA ENNAKOIVA
TILAOHJAUS

HELPPOA 
ILMAN HALLINTAA.
MyVallox-ilmanvaihtokoneilla ilma vaihtuu vaivatta. 
Ohjaus perustuu neljään tilavalintaan: Kotona, Poissa, 
Tehostus tai Takkatoiminto. Valitset vain sopivan!

Koneen ohjaus sujuu kiinteän ohjaimen lisäksi myös 
MyVallox Cloud -pilvipalvelun avulla. Sen kautta voit 
hallita kotisi ilmanvaihtoa netissäkin, vaikkapa loman 
aikana puhelimella. Älykäs MyVallox-ilmanvaihtokone 
on kytkettävissä myös muuhun taloautomaatioon ja 
kotiverkkoon.

MyVallox-ilmanvaihtokoneissa on sisäänrakennettu 
kosteusanturi, joka tarkkailee olosuhteita puolestasi 
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Lisäkatkaisija

ja huolehtii laadukkaasta sisäilmasta automaattises-
ti – ja puhallin käy aina oikealla nopeudella. VTT on 
myöntänyt MyVallox-ilmanvaihtokoneille A+-energia-
merkinnän niiden korkean poistoilman hyötysuhteen 
ansiosta.

Energiataloudellisuutta lisää myös ilmanvaihdon te-
hostaminen tai pienentäminen tarpeen mukaan, joko 
manuaalisesti tai automaattisesti esimerkiksi viik-
kokelloasetusten tai antureiden avulla. Kone myös 
muistuttaa suodattimen vaihdosta.

Huolettoman helppoa!
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Selkeä grafiikka kertoo yhdellä silmäyk-
sellä hyödyllistä tietoa ilmanvaihdosta. 
Valikoiden käytettävyyteen on kiinnitetty 
erityistä huomiota.

PILVIPALVELUT
Rekisteröitymällä MyVallox Cloud -pilvipalve-
luun ilmanvaihtokonetta voi ohjata nettiyhtey-
dellä. Käyttäjän luvalla myös Valloxin tekninen 
tuki voi tarkastella koneen toimintoja etänä. 

KOTIVERKKO
Koneen voi liittää myös kotiverkkoon, jolloin 
sitä voi ohjata tietokoneelta tai langattomasti 
verkkoon kytketyllä päätelaitteella. 

KOSTEUSANTURI
MyVallox-koneissa on sisäänrakennettu koste-
usanturi, joka tehostaa ilmanvaihtoa tarpeen 
mukaan, esimerkiksi saunan tai suihkun jälkeen. 
Anturin ohjaamana ilmanvaihto myös pienenee, 
kun liika kosteus on poistunut. Lisävarustee-
na voit hankkia myös erillisen kosteusanturin 
kosteisiin tiloihin.

HIILIDIOKSIDIANTURI
Voit automatisoida ilmanvaihdon kokonaan  
hankkimalla hiilidioksidianturin. Se tehostaa 
ilmanvaihtoa automaattisesti hiilidioksiditason 
noustessa. Ilma pysyy raikkaana, vaikka talossa 
olisi paljonkin ihmisiä paikalla.

LISÄKATKAISIJAT
Halutessasi voit ohjelmoida kahdelle kätevälle 
kytkimelle haluamasi lisätoiminnon, esimerkiksi 
tehostus-kytkimen keittiöön tai kylpyhuonee-
seen tai Kotona/Poissa -kytkimen ulko-oven 
luokse. Myös liesikuputehostus on mahdollista 
käytettäessä Vallox KTXA -liesikupua.

TALOAUTOMAATIO
Ilmanvaihtokone voidaan kytkeä taloauto-
maation piiriin Modbus-väylää pitkin.

OHJAUS JA LIITETTÄVYYS ANTURIT JA LISÄKATKAISIJAT

Kun rekisteröidyt MyVallox Cloud  
-pilvipalveluun, voit ohjata ilmanvaihto-
konetta mistä tahansa älypuhelimella, 
tietokoneella tai tabletilla.

GRAAFINEN OHJAIN
Uuden sukupolven MyVallox Control -ohjain 
opastaa käyttöönotossa askel askeleelta.    
Näyttö on värillinen ja selkeä.
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PUHTAASTI 
PAREMPI TEKNIIKKA.
Uuden sukupolven MyVallox-ilmanvaihtokoneet hyödyn-
tävät tehokkaasti poistoilman lämmön. Niiden vuosihyö-
tysuhde on yli 75%, Pohjois-Suomessakin jopa 71%. 

Koneet mittaavat sisäilman kosteutta ja säätävät sopivan 
tehon automaattisesti, energiaa säästäen. Ne on suun-
niteltu pohjoisen ilmaston ankariin olosuhteisiin ja siksi  
toimivat moitteetta pakkasellakin. 

MALLI Ohjeellinen
enimmäis-
pinta-ala

Max.  
poistoilmavirta
(litraa / s / 100 
Pa)

Max.  
tuloilmavirta
(litraa / s / 100 Pa)

Mitat
(leveys x korkeus
x syvyys)

Ilmanvaihtoko-
neen ominais-
sähköteholuokka 
nimellis ilmavirralla 
(VTT)

Poistoilman 
lämmöntalteen-
oton vuosihyöty-
suhde luokka (VTT)

Ominaisenergian-
kulutus (SEC) 
kylmässä 
ilmastossa

Vallox 245 MV 400 m² 260 262 1038 x 1241 x 773 A++ A+ A+

Vallox 245 MV VKL 400 m² 260 219 1038 x 1241 x 773 A++ A+ A+

Vallox 145 MV 250 m² 155 150 717 x 748 x 578 A A+ A+

Vallox 110 MV 170 m² 113 107 638 x 678 x 472 A A+ A+

Vallox 096 MV 130 m² 95 92 600 x 545 x 428 B A+ A+

Vallox 90 MV 120 m² 85 70 597 x 689 x 361 B B A+

Vallox TSK Multi 80 MV 80 m² 93 77 1026 x 293 x 626 B A+ A+

Vallox TSK Multi 50 MV 80 m² 57 49 900 x 236 x 547 B A+ A+

MyVallox-ilmanvaihtokoneista löytyy sopiva vaihtoehto kaiken kokoisiin koteihin.

MyVallox-ilmanvaihtokoneista löytyy sopiva vaihtoehto 
eri kokoisiin koteihin. Ne sopivat erinomaisesti kaikkiin 
asuntoihin: matalaenergia- ja passiivitaloihin, peruskorja-
uskohteisiin ja rivi- ja kerrostaloasuntoihin. 

Vallox tarjoaa kaiken mitä toimivaan ilmanvaihtojärjestel-
määsi tarvitset: ilmanvaihtokoneen, älykkään ohjauksen 
sekä nerokkaan Vallox BlueSky-kanavajärjestelmän.

Valitse Vallox ja hengitä vapaasti!


