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Lämmin, puhdas ja toimiva koti 

on hyvän tekniikkasuunnittelun 

tärkein tuntomerkki.
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Kotisi syntyy elämään sinä päivänä kun vesi, sähkö ja lämpö kytketään päälle. Sitä ennen 

on suunniteltu pitkään ja huolellisesti kodin jokapäiväistä toimivuutta – aina siitä lähtien 

kun koti on saanut ensimmäisen hahmonsa paperille. Talotekniikan tavoitteena on asumi-

sen helppous ja tarkoituksenmukaisuus: Lämmin, puhdas, raikas ja toimiva koti!

Jukkatalon tekniikan asiantuntijaryhmä koostuu sähkö- ja LVI-alan osaajista. Seuraamme 

innolla jatkuvasti kehittyvää toimialaamme, jotta voimme suositella kotiisi juuri teidän asu-

mistanne palvelevaa tekniikkaa. Olemme koonneet tähän esitteeseen parhaat talotekniset 

ratkaisut Jukan Muuttovalmis ja Sisusta itse -toimituksiin. 

Tervetuloa tutustumaan!

 

Henri Autio

tekninen johtaja

TEKNIIKKAESITE     
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Mistä talotekniikka koostuu?

LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

VESIJOHTOJÄRJESTELMÄ

VIEMÄRIJÄRJESTELMÄ

ILMANVAIHTOJÄRJESTELMÄ

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ

TIETOLIIKENNEJÄRJESTELMÄ

ÄÄNENTOISTOJÄRJESTELMÄ

PALOVAROITINJÄRJESTELMÄ

ANTENNIJÄRJESTELMÄ

MURTOHÄLYTINJÄRJESTELMÄ

KOTIAUTOMAATIOJÄRJESTELMÄ

VARAVOIMAJÄRJESTELMÄ
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LVIS-suunnitelmat tulevat teille 
tarkistettavaksi sähköpostitse. 
Mikäli haluatte muutoksia, olkaa 
yhteydessä suunnitteluun.

Lopulliset LVIS-suunnitelmat 
tulevat teille kolmena kappa-
leena. Kahdet näistä toimitetaan 
rakennusvalvontavirastoon.

SUUNNITTELU

1.
2.

3.
JUKKATEKNIIKKA

MAATYÖVAIHE

Työvaiheet:

1. Sähkö- ja putkimies  saapuvat 
yhdessä. Ensimmäinen työvai-
he sisältää pohjaviemäreiden-, 
käyttövesiputkien- ja lattialäm-
mitysjärjestelmän asennuksen. 
Myös ulkoseinien johdotus ja il-
manvaihto voidaan asentaa täs-
sä vaiheessa. Lattia on valukun-
nossa.

2. Lattian valun  ja väliseinärun-
kojen pystytyksen jälkeen on 
tekniikkatiimin toinen työvaihe. 
Tämä vaihe sisältää sähköjoh-
dotuksen asennuksen. Lämmöt 
kytketään päälle ja hanakulma-
rasiat asennetaan paikoilleen. 
Lattialaatta alkaa kuivumaan.

3. Työmaan viimeisiä  töitä on 
sähkö- ja LVI-kalustus. Tämä työ-
vaihe sisältää esimerkiksi valokyt-
kimien, pistorasioiden, hanojen, 
suihkujen, wc-istuimien ja il-
manvaihtoventtiilien asennukset. 
Tekniset järjestelmät säädetään ja 
mittauksesta laaditaan pöytäkir-
jat. Nämä tulee esittää muutto-
tarkastuksessa viranomaisille.

Aloituspakkaus sisältää ulko-
mittauskeskuksen, syöttökaa-
pelin, maadoituskuparin sekä 
keskusten väliin tulevat suoja-
putket. Teidän tulee tilata aloi-
tuspakkaus maatyövaiheessa 
sähkösuunnittelijalta.

Teidän vastuullanne  on maa-
työvaiheessa tehtävät asen-
nukset. Sähkö- ja LVI-liittymät 
asennetaan maaurakoitsijan mit-
takuvan mukaisesti.

Ennen talopaketin toimitusta  
pidetään työmaatarkastus yh-
dessä työpäällikön kanssa, jossa 
käydään läpi työmaahan liittyvät 
käytännöt. Tästä eteenpäin työ-
päällikkö on yhteyshenkilönne 
kaikissa työmaahan liittyvissä 
asioissa.

TYÖVAIHEET

TEKNIIKKAESITE     

Näin se käy! Kolme

askelta valmiiseen

talotekniikkaan.
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Ulkomittauskeskuksen tilaaminen

Maatyövaiheessa toimitettava aloituspakkaus sisältää ulko-

mittauskeskuksen, johon on kytketty valmiiksi syöttökaa-

peli ja maadoituskupari. Teidän tulee tilata keskus hyvissä 

ajoin sähkösuunnittelijalta, jotta syöttökaapeli ja maadoi-

tuskupari voidaan asentaa kaivantoon jo maatyövaiheessa.

Sähkömittarin kytkentä

Energialaitos asentaa sähkömittarin ja kytkee syöttökaa-

pelin tontin rajalla. Keskuksessa on sähköasentajan teke-

mä mittauspöytäkirja. Mikäli mittarointi ja sähkön kytkentä 

eivät kuulu liittymän hintaan, te vastaatte kustannuksista 

energialaitokselle. Keskus tulee asentaa mahdollisimman 

lähelle lopullista sijoituspaikkaa, joka on merkitty sähkö-

suunnitelmiin ja maaurakoitsijan mittakuvaan.

 
Aloituspakkaus ja ohjeet
 
Aloituspakkaus sisältää lisäksi suojaputkia 50 metriä. Tämä 

suojaputki tulee katkoa viiteen 10 metrin pätkään, jotka tei-

dän tulee asentaa perustusten alta ulko- ja sisäkeskuksen 

väliin. Suojaputket on tarkoitettu sisäkeskuksen nousukaa-

pelille ja puhelin/valokuitukaapelille. Lisäksi varausputket 

jäävät pihavalopylväille ja piharakennuksen kaapeleille. 

Erillisen autotallin syöttökaapeleiksi suosittelemme kaape-

lityyppejä MCMK 4x2,5+2,5 (pistorasiat) ja MCMK 4x1,5+1,5 

(valaistus ja lämmitys). Autotallin syöttökaapelit on mah-

dollista kaapeloida myös ulkomittauskeskukselta.

Ilmoita sähkösuunnitelmien 
muutokset suunnittelijalle.

Tee sähköliittymäsopimus ener-
gialaitoksen kanssa. Jukkatalo 
toimittaa yleistietolomakkeen 
energialaitokselle, joka sisältää 
pyynnön sähkömittarin asen-
nuksesta.

Tilaa maatyövaiheessa ulkomit-
tauskeskus sähkösuunnittelijalta.

Huolehdi, että syöttökaapeli ja 
maadoituskupari tulee asennet-
tua (voidaan asentaa samaan 
kaivantoon).

LVIS-käytönopastus ja pöytäkir-
jojen luovutus talon luovutuksen 
yhteydessä. Pöytäkirjat on esi-
tettävä viranomaisten pitämässä 
muuttotarkastuksessa.

MUISTILISTA 
SÄHKÖTÖIHIN

SÄHKÖ- JA LVI-TYÖT SEKÄ ASIAKKAAN TEHTÄVÄT

Sähkö- ja LVI-työt sekä asiakkaan tehtävät

Toimintaohje sähkötöihin
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LVI - TYÖT

Vesi- ja viemäriputkien asennus

Vesi- ja viemäriputket tuodaan sokkelin sisäpuolelle maa-

urakoitsijan mittakuvassa esitettyihin kohtiin. Mittakuva 

toimitetaan LVI-asemakuvan liitteenä. 

Jätevesiviemäri tuodaan rakennuksen sokkelin sisään kun-

nallisesta jätevesiliittymästä tai saostuskaivoilta. Putken 

tulee nousta maasta sokkelin yläpinnan tasalle 45 asteen 

kulmassa. Viemäriputki on hyvä tulpata tukkeutumisen estä-

miseksi. Sokkelin ulkopuolella viemäri varustetaan jäteveden 

tarkastusputkella tai -tarkastuskaivolla.

Kaksoisviemäröinnissä putket tulee merkitä näillä termein: 

”WC” ja ”harmaa vesi”. 

Autotallin lattiakaivona käytetään hiekanerotuskaivoa tai 

öljynerotuskaivoa. Tarkista vaatimus alueesi rakennusviran-

omaiselta. Autotallin sisäpuolelle tulee oma viemärinousu, 

joka haaroitetaan piha-alueella tarkastuskaivosta.

Vesijohtoputki tulee asentaa pystysuoraan täyttöhiekasta 

ylöspäin. Mahdolliset porakaivopumput tulee olla käyttöval-

miina ennen tekniikan toista työvaihetta.

Vesimittaria varten vesijohtoputken päähän tulee asentaa 

vesimittariventtiilikulma, jonka päähän tulee liittää 15-20 m 

vesiletku työmaan alkusammutuskalustoksi.

Sokkelin ulkopuoliset LVI-asennukset eivät sisälly 

Jukkatalon toimitukseen.

Toimita heti ensimmäisenä liitos-
kohtalausunto asiakasvastaavalle.

Toimita LVI-suunnitelmien muu-
tokset suunnittelijalle.

Tee vesiliittymäsopimus 
hyvissä ajoin.

Hanki projektiinne KVV- ja 
IV-työnjohtaja.

Tilaa vesimittarin asennus pai-
kalliselta vesilaitokselta ennen 
tekniikan toista työvaihetta (Ve-
simittarin oltava paikallaan, jotta 
saadaan lämmöt päälle).

Hanki vesijohtoputki ja sille suo-
japutki 65-100mm.

Hanki talon ulkopuolelle tulevat 
viemäriputket. Harmaa viemäri-
putki (Esim. PVC110 tai PP 110).

Toimita suunnitelmista kahdet 
kopiot rakennusvalvontaviras-
toon.

Huolehdi työmaa-aikana lämmi-
tyksestä, ennen lopullista läm-
mönlähdettä.

Rekisteröi lämpöpumppusi val-
mistajan sivulla (Nibe) talon 
valmistumisen jälkeen.

MUISTILISTA 
LVI-TÖIHIN

TYÖVAIHEETSÄHKÖ- JA LVI-TYÖT

TEKNIIKKAESITE     

Toimintaohje LVI-töihin
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Ensimmäinen askel kodin taloteknisiin järjestelmiin on 

lämmitysmuodon valinta. Jukan laajasta valikoimasta 

löytyvät kaikki yleisimmät lämpöpumppuratkaisut sekä 

perinteiset sähkö- ja kaukolämpövaihtoehdot. Lämmi-

tysmuodon valintaan vaikuttavat esimerkiksi talon koko, 

tavoiteltava energialuokka sekä asiakkaan halu investoi-

da energiatehokkaisiin lämmitysratkaisuihin. Suositelta-

vat lämmitysmuodot voidaan karkeasti jakaa pinta-alan 

perusteella. Lopullinen lämmitysmuoto vahvistetaan 

energiatodistuksen laatimisen jälkeen.

- Pienet talot ( < 115 m2 )   -> sähkölämmitys

- Keskisuuret talot ( 115 - 150 m2 )  -> poistoilmalämpöpumppu 

- Suuret talot ( > 150 m2 )   -> maalämpö*

*Ilma-vesi lämpöpumppu on energiatehokas vaihtoehto maalämmölle, mikäli lämpökaivon poraus 

tai vaakakeruuputkiston asennus ei ole tontilla mahdollista.

Kaukolämpöä suositellaan alueille, joissa on kaukolämpöverkosto.

Hybdridilämmitys tarkoittaa useamman eri energialähteen hyödyntämistä lämmitykseen ja 

lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Hybridikattilaan voidaan liittää ulkopuolisia lämmön 

lähteitä, kuten pelletti- tai hakepoltin ja aurinkokeräimet.

LÄMMITYSMUODOT: LÄMMITYSMUODON VALINTA JA TEKNINEN TILA

Millainen lämmitysmuoto
kotiinne tulee?

Vinkit valintaan!
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Jukkatalon tekniikkatila on lämmitysmuodosta riippu-

matta vain 1,5m2! Tilavaraus voidaan tehdä asuintiloi-

hin, esimerkiksi kodinhoitohuoneeseen. Tällöin erillistä 

huonetta tekniikkatilaksi ei tarvita ja neliöt saadaan te-

hokkaasti asuinkäyttöön. Tekniikkatilaan sijoitetaan esi-

merkiksi vesimittari, maalämpöpumppu, käyttöveden 

jakotukit, ilmanvaihtokone ja keskuspölyimuri. Tehokas 

tilankäyttö, vuototurvallisuus ja huoltoystävällisyys ovat 

ratkaisun suurimmat hyödyt. Tekniikkatila mahdollistaa 

rakennuksella nopean lämmitysvalmiuden ja se voidaan 

peilata sekä vasen- että oikeakätiseksi talomallin mu-

kaan.

Tekninen tila kodinhoitohuoneessa vie tilaa vain 1,5 m2

MLP
Viemärin tuule-
tus- ja radon-
putket

LIUKUOVIVARAUS
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1800 mm *)

*) Poistoilmalämpöpumppu- (PILP), kaukolämpö-, 

vesi-ilp- ja hybridikattilakohteissa on LVI-suunnitteli-

jan erikoisluvalla mahdollisuus pienentää tila kokoon 

1600x830mm. Tällöin viemärin tuuletus- ja radonput-

ki sijoitetaan muualle (esim. paksumman väliseinän si-

sään). Sähkölämmityskohteissa teknisen tilan tilavaraus 

on 1300 x 830mm. Tekninen tila  toteutetaan normaalil-

la liukuovikaapilla kodinhoitohuoneessa. 

Muut sovellettavat ratkaisut on käytävä tapauskohtai-

sesti läpi LVI-suunnittelijan kanssa.

IV-kone

LVI - TYÖT
LÄMMITYSMUODOTLÄMMITYSMUOTO JA TEKNINEN TILA

TEKNIIKKAESITE     

Tekninen tila kompaktissa koossa
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Käyttövesivaaraja Jäspi VLM 300S, tilavuus 290 l

Vuotokaukalot

Älykäs termostaatti 

Vesikiertoinen lämmönjako korvataan lämmityskaapeleilla

Asennustarvikkeet

Asennustyö

1

1

1

Sähkölämmitys on helppokäyttöinen, vaivaton ja 

sen hyötysuhde on hyvä. Helposti ohjattava sähkö-

lämmitys reagoi nopeasti sisäisiin lämmönvaihte-

luihin. Järjestelmä ei vaadi kalliita investointeja eikä 

työläitä huoltotoimenpiteitä. 

Kohdesuositus: huvilat ja pienet omakotitalot.

Kaukolämpövaihdin, Jäspi Kauko 20/60

Asennustarvikkeet

Asennustyö

Vuotokaukalo

1

1

1

Kaukolämmössä asiakkaille toimitetaan lämpöä 

kaukolämpöverkossa kiertävän kuuman veden avul-

la. Kaukolämpö on luonnollinen ja varma taajamien 

lämmitysmuoto.

Kohdesuositus: kaikki kaukolämpöalueella olevat 

omakotitalot.

Sisältää vaihtimen ja siitä taloon päin olevat järjestelmät. Perus-

asennus ei sisällä ensiöpuolen kytkentää, jolla tarkoitetaan läm-

pölaitokselta tulevan kaukolämpöputken liittämistä lämmön-

vaihtimeen.

LÄMMITYSMUODOT

Sähkölattialämmitys

Kaukolämpö
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Maalämpötaloihin energiakaivo valmiiksi tehtynä!

Peruspaketti sisältää:
- Energiakaivo kallioon ja 3m suojaputkea, jota tarvitaan porauksen alussa

- Putkipari energiakaivoon asennettuna ja maalämpönesteellä täytettynä

- Muovikaivo energiakaivon suojaksi (kaivetaan maan alle).

- Energiahattu energiakaivon päähän

- Vaakaputkipari eristettynä, maahan kaivettuna, peitettynä ja 

   rakennukseen sisälle vietynä neljän metrin päähän energiakaivosta

- Rakennuksen sisälle liuosputket suojaputkeen (suojaputket MU)

- Vaakaputkiston kaivu lapiolla 30-40 cm syvyyteen

- Vaakaputkiston merkintänauha maan alle sekä 

   energiakaivon merkintälaatta talon seinään.

- Kaivujälkien karkea tasoitus

- Porausjätteen keruu ja poisvienti

- 10 vuoden materiaali- ja asennustakuu

Tekniset tiedot
- Energiakaivon halkaisija 115 mm

- Pehmeän maan suojaputkena 5x139, 7x3000mm teräsputki

- Kollektorityyppi PE100 40x2,4 SDR 17

- Vaakaputkisto 40/63x2,4 mm valmiiksi eristetty ja suojakuoressa

- Liitokset muovihitsattuja

- Takuu 10 vuotta

Maalämpöpumppu Nibe F 1226

(Pumpun teho mitoituksen mukaan 6-12kW) 
Maalämpöpumpun asennussarja, Gebwell
(sis. täyttöryhmä, kalvopaisunta-astiat ja painemittarit 
lämmitys- ja liuospiireille, käyttöveden sekoitusventtiili 
ja varoventtiilit 

Vuotokaukalot

Asennustarvikkeet

Asennustyö

Huom. Perussisältöön kuuluu talon sisäpuolelle tulevat järjestelmät. 

Käyttövalmis energiakaivo ostettavissa erikseen. Alle 140 m2 maalämpöta-

loihin ostettava erillinen puskurivaraaja lattialämmitykselle.

1

2

1

1

1

Maalämpö on maaperän tai veden massaan varastoi-

tunutta lämpöenergiaa. Suurehko investointikustannus 

tulee nopeasti takaisin sillä sen käyttö on edullista.

Kohdesuositus: suuret omakotitalot.

Äänekäs työvaihe kuuluu nyt rakennusaikaan! Kun te muutatte omaan 

Jukkataloonne, on energiakaivo jo valmiiksi porattuna.

LÄMMITYSMUODOT

TEKNIIKKAESITE     

Maalämpö
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Poistoilmalämpöpumppu, Nibe F470

(hinnassa vakiosisällön iv-kone hyvitetty)

Asennustarvikkeet

Asennustyö

Vuotokaukalot

Hyödyntää poistoilman lämpöä tuloilman, lattian ja käyttöveden 

lämmityksessä. 

Poistoilmalämpöpumppu, Nilan* EC9

(hinnassa vakiosisällön iv-kone hyvitetty)

Asennustarvikkeet

Asennustyö

Vuotokaukalot

*) Nilan SOL -malli sisältää aurinkolämpökierukan.

Hyödyntää poistoilman lämpöä tuloilman ja käyttöveden 

lämmityksessä. Lattialämmitys sähkövastuksen avulla, läm-

mönjakotapa vesikiertoinen lattialämmitys.

Poistoilmalämpöpumppu, Nibe F750 +SAM40/41

(hinnassa vakiosisällön iv-kone hyvitetty)

Asennustarvikkeet

Asennustyö

Vuotokaukalot

Hyödyntää poistoilman lämpöä tuloilman, lattian ja käyttöveden 

lämmityksessä. 

Poistoilmalämpöpumpussa ilmanvaihtokone 

ja lämmönlähde on integroitu samaan paket-

tiin. Poistoilman lämpöä voidaan hyödyntää 

tuloilman lämmittämisen lisäksi käyttöveden 

ja talon lämmityksessä. 

Kohdesuositus: Omakotitalot < 150 m2

Kohdesuositus: Omakotitalot jopa 200 m2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Kohdesuositus: Omakotitalot < 120 m2

Tehokkaan kompresso-

rin ansiosta Nibe F750 

haastaa aidosti maaläm-

mön. Tuloilmayksikkö 

valitaan talon koon mu-

kaan SAM40 tai SAM41.

UUTUUS-

TUOTE!

LÄMMITYSMUODOT

Poistoilmalämpöpumppu
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Hybridilämmitys tarkoittaa useamman eri energialähteen 

hyödyntämistä lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden 

tuottamiseen. Hybridikattilaan voidaan liittää ulkopuolisia 

lämmönlähteitä, kuten pelletti- tai hakepoltin ja aurinko-

keräimet. Kohdesuositus: kaikki omakotitalot riippuen 

ulkopuolisesta lämmönlähteestä.

Sähkökattila/ lämpöpumpun sisäyksikkö,

Nibe VVM225

Asennuspaketti:
kalvopaisunta-astia, täyttöventtiili, venttiiliryhmä,
kiertovesipumppu)

Asennustarvikkeet

Asennustyö

Vuotokaukalot

Huom. Mikäli hybridivaraaja asennetaan ilman ulkoista 

lämmönlähdettä, energialaskennassa järjestelmä rinnaste-

taan sähkölämmitykseen.

1

1

1

1

1

Ilma-vesilämpöpumppu, Nibe Vento

Ulkoyksikkö F2040-6, F2040-8, F2040-12  *)

Sisäyksikkö VVM 320

Asennuspaketti:
kalvopaisunta-astia, täyttöventtiili, venttiiliryhmä,
kiertovesipumppu, rst-joustoletkut ulkoyksikölle)

Asennustarvikkeet

Asennustyö

Vuotokaukalot

Toimitukseen ei sisälly ulkoyksikölle vaadittavan alustan teko.

Kondenssiveden viemäröinti sadevesijärjestelmään. 

Laite hyödyntää ulkoilman energiaa lattialämmityksessä ja 

käyttöveden tuottamisessa.

1

1

1

1

1

1

Ilma-vesilämpöpumppu on energiatehokas vaihtoehto 

maalämmölle, mikäli lämpökaivon poraus tai vaakake-

ruuputkiston asennus ei ole tontilla mahdollista.

Kohdesuositus: keskisuuret ja suuret omakotitalot.

*) Nibe Vento -järjestelmiä on saatavana kolmella 

eritehoisella ulkoyksiköllä talon koosta ja lämmitys-

tarpeesta riippuen.

LÄMMITYSMUODOT

TEKNIIKKAESITE     

Ilma-vesilämpöpumppu

Hybridilämmitys



1616 LVIS-KALUSTEET (VAKIOTOIMITUS)

Tyylikkäät LVIS-kalusteet

kodin kaikkiin tiloihin.
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Sähkö
  Jääkaapin pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Pakastimen pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Mikron pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Liesituulettimen pistorasia (Ensto Intro, valk.)      

  Pistorasia välitila (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Välitilavalaisin

  Lieden kaapelointi ja kytkentä

Vesi
  Keittiön hana, Oras Safira 1039

1

1

1

1

2

2

2

1

1

Sähkö
  Pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Antennipistorasia (Ensto Intro, valk.)

  ATK-rasia, RJ-45 Cat6 (Ensto Intro, valk.)

  Huonetermostaatti (sähkö- tai vesik. lattial. malli)

3

2

2

1

1

1

Sähkö
  Pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  ATK-rasia, RJ-45 Cat6 (Ensto Intro, valk.)

  Antennipistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

  Huonetermostaatti (sähkö- tai vesik. lattial. malli) 

   

3

1

1

1

1

1

1

LVIS-KALUSTEETVAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ

TEKNIIKKAESITE     

Keittiö

Olohuone

Makuuhuone
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Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Ulkoseinävalaisin

  Liiketunnistin

  Ovikellopaketti (kumistin + painike)

  Ulkopistorasia (Ensto Intro, valk.)

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

  Palovaroitin

Sähkö
  Pyykinpesukoneen pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Kuivausrummun pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Palovaroitin

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Yleisvalaisin   

  Pistorasia välitilaan (Ensto Intro, valk.)

  IV-säädin

1

1

1

2

2

1

1

Vesi
  Pesukoneventtiili, seinämalli

  Viemäröintiliitin pesukoneelle, Oras 173

  Lattiakaivo

PPK-kytkentä voi olla myös altaan vesipisteeseen.

1

1

1

Sähkö
  Pistorasia

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

LVIS KALUSTEET (VAKIOTOIMITUS)

Kodinhoitohuone

Ruokailutila

Pääsisäänkäynti

Eteinen/aulaEteinen/aula
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Vesi
  Suihkuhana Oras Nova 7462 + suihkusetti Apollo 520 

  Lattiakaivo

Vesi
  Lattiakaivo

Vesi
  Lattiakaivo

  Käyttöveden jakotukit

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)     

  Yleisvalaisin

Sähkö
  Saunavalaisin, Ensto AVH 11.2    

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.) 

  Yleisvalaisin

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Yleisvalaisin

  IV-koneen pistorasia (Ensto Intro, valk.)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LVIS-KALUSTEETVAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ

TEKNIIKKAESITE     

Pesuhuone

Sauna

Vaatehuone

Tekninen tila
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Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Ulkoseinävalaisin

  Ulkopistorasia (Ensto Intro, valk.)

1

1

1

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

  Pistorasia (Ensto Intro, valk.)

1

1

1

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

  ATK-RASIA, RJ-45 CAT6 (Ensto Intro, valk.)

  Antennipistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Huonetermostaatti (sähkö- tai vesik. lattial. malli)

1

3

1

1

1

1

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Palovaroitin

  Kattovalaisinpistorasia

1

2

1

1

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Kattovalaisinpistorasia

2

1

LVIS KALUSTEET (VAKIOTOIMITUS)

Terassi

Kuisti, lämmin

Kirjastohuone

Aula

Portaikko
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Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Ulkoseinävalaisin

  Ulkopistorasia (Ensto Intro, valk.)

1

1

1

Sähkö
  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Yleisvalaisin

  Pistorasia (Ensto Intro, valk.)

  Varaus peilivalolle

1

1

1

1

Vesi
  WC-istuin, Ido Glow 60

  Pesuallashana käsisuihkulla, Oras Safira 1012

1

1

  Ulkomittauskeskus

  Syöttökaapeli AXMK 4x25, max. pituus 50m

  Välikaapeli MCMK 4x10+10, max. pituus 20m

  Maadoituskupari Cu16, 25m

  Betoniverkon maadoitus

  Ryhmäkeskus IT-osalla

  Ilmanvaihtokone, Vallox 096MV, 110MV 145MV

  Antennivaraus (kaapeli+maadoitus) välikatolle

  Käyttöönottotarkastus

1

1

1

1

1

1

1

1

1

LVIS-KALUSTEETVAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ

TEKNIIKKAESITE     

Parveke

WC

Muut tekniikan osat
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Oras Safira 1039
Keittiöhana jossa kääntyvä, korkea 

juoksuputki ja keraaminen pesuko-

neventtiili.

Oras Optima 2734F
Hanassa on EasyGrip-vipu, korkea juok-

suputki, poresuutin ja älykäs pesukone-

venttiili.

Oras Safira 1034
Hanassa on pesukoneventtiili, käänty-

vä korkea juoksuputki ja kuraharja.

Oras Cubista 2839F
Hanassa on kääntyvä korkea juoksu-

putki ja elektroninen pesukoneventtii-

li, joka sulkeutuu automaattisesti.

Oras Optima 2727F
Älykäs keittiöhana, jossa Easy Grip-kah-

vat kuumalle ja kylmälle vedelle, kos-

ketusvapaa toiminto, lämpötilanäyttö, 

jossa kuuman veden varoitin, korkea 

juoksuputki, poresuutin ja älykäs pesu-

koneventtiili. Sähköliitäntä pistotulppa-

muuntajalla 230/5 V.

Oras Optima 2739F
Hanassa on Easy Grip-sivuvipu, kor-

kea, joustava juoksuputki, poresuutin 

ja älykäs pesukoneventtiili. 

LVIS KALUSTEET (LISÄTILAUSTUOTTEET)

Keittiön hanat

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA
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LVIS-KALUSTEETLISÄTILAUSTUOTTEET+

23

LVIS-KALUSTEET+ LISÄTILAUSTUOTTEET

TEKNIIKKAESITE     

Hanan laatu ja toimivuus

punnitaan keittiössä.



2424 LVIS KALUSTEET (LISÄTILAUSTUOTTEET)

Laatua ja mukavuutta

arkirutiineihin.
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Oras Safira 1012
Pesuallashana, jossa Bidetta-käsisuih-

ku, ripustin ja suihkuletku 1,75 m. 

Poresuutin ja kiinteä juoksuputki.

Oras Optima 2713F
Hanassa on Easy Grip -vipu, termos-

taattinen ohjausyksikkö ja etäkäy-

tettävä Smart Bidetta -käsisuihku. 

Termostaattinen ohjausyksikkö pitää 

veden lämpötilan haluttuna Bidetta 

-käsisuihkua käytettäessä. 

Oras Optima 2712F
Hanassa on Easy Grip-vipu, kiinteä 

juoksuputki, poresuutin, Bidetta-käsi-

suihku, ripustin ja suihkuletku. 

Oras Cubista 2816F
Kosketusvapaa pesuallashana, jossa 

on lämmönsäätökahva ja Bidetta-kä-

sisuihku. Paristokäyttöinen. Hanassa 

on roskasihdit, yksisuuntaventtiilit, 

joustavat kytkentäputket sekä Au-

tofocus-sensori, jolloin asennuksen 

yhteydessä hanaan ei tarvitse tehdä 

säätöjä. 

Oras Cubista 2812
Hanassa on kiinteä juoksuputki, Bidet-

ta-käsisuihku, ripustin ja suihkuletku. 

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

TEKNIIKKAESITE     

LVIS-KALUSTEET+ LISÄTILAUSTUOTTEET

WC:n hanat



26 LVIS KALUSTEET (LISÄTILAUSTUOTTEET)

Helppokäyttöinen ja turvallinen 

suihku takaa miellyttävät 

kylpyhetket.

26



27TEKNIIKKA

Oras Optima 7149
Termostaattinen suihkuhana, jossa juok-

suputki ja Easy Grip -kahvat. Kahvassa 

helppokäyttöinen vaihdin ja lämmön-

säädin. EcoFlow –virtaamasäädin. Käsi-

suihku jossa kolme säätövaihtoehtoa. 

Oras Nova 7462 + Apollo 520
Termostaattinen suihkuhana. Lämmön-

säätökahvassa on lämpötilanrajoitin, 

joka voidaan ohittaa nappia painamalla. 

Oras Apollo suihkusettiin kuuluu suihku-

tanko, käsisuihku, ripustin, suihkuletku, 

saippuateline ja pidike. 

Oras Cubista 2875 + Hydra 390
Termostaattinen suihkuhana. Lämmön-

säätökahvassa on lämpötilanrajoitin, 

joka voidaan ohittaa nappia painamalla. 

Suihkussa on kaksi toimintoa: normaa-

li suihku ja Hydra-toiminto; virkistävä, 

voimakas suihku. 

Oras Optima 7193
Termostaattinen sadesuihkuhana, jossa 

Easy Grip-kahvat, juoksuputki, sadesuihku 

ja käsisuihku. Kahvassa helppokäyttöinen 

vaihdin juoksuputkelle/suihkuputkelle ja 

suihkuputkessa vaihdin sadesuihkulle/kä-

sisuihkulle. Hanassa EcoFlow-virtaama-

säädin ja lämmönsäädin. Käsisuihkussa 

kolme säätövaihtoehtoa. 

Oras Esteta 7540 + 
Oras Hydractiva Style 433
Termostaattinen suihkuhana juok-

suputkella. Helppokäyttöiset kahvat. 

Lämpötilanrajoitin kahvassa. Hanan 

päällä tilava, turvalasista tehty hylly.

Suihkusetissä on kolme asentoa: Sen-

sitive (laaja ja hellävarainen), Intense 

(voimakas) ja Pulse (hierova).

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

Suihkut

LVIS-KALUSTEET+ LISÄTILAUSTUOTTEET

TEKNIIKKAESITE     
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Ido Glow 60 37360-01
Mallissa pehmeä muovinen 

istuinkansi, kaksoishuuhtelu, 

Fresh WC -raikastintoimin-

to ja helposti puhdistettava 

Smart-lasite. Istuinkorkeus 

420 mm.

Suihkukaappi, Sanka Brick 2
Runko valkoista alumiiniprofiilia. Etuseinät 6 mm karkaistu 

kirkas turvalasi, takaseinät ovat huurretut. Vakiokorkeus 

2120-2140mm. Tukeva suihkuallas valumarmoria, varus-

tettu huomaamattomalla viemärillä.

IDO seinä-WC 
Ido Seven D Image 76120 

kulho ja Geberit Duofix 

asennuselementti Sigma-

säiliöllä + kotelointi

Pesuhuoneen allaskaappi
Polaria Easy
Jauhemaalattua terästä. Täysin 

ulos tulevissa laatikoissa on 

integroidut hidastimet, irrotus-

mahdollisuus sekä tuuletus- 

ja roiskeveden poistoreiät.

Ido Glow 62 35262-01
Korkea malli, sisäänraken-

nettu Fresh WC-raikastin, 

pehmeä istuinkansi ja kak-

soishuuhtelu. Istuinkorkeus 

460 mm.

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

Lattia-allas Midi 500x800
Laadukkaassa Kurasyöppö -al-

taassa RST-ritilä, sakka-astia ja 

luotettava vedeneristys (VTT:n 

kanssa yhteistyössä suunniteltu).

Vesipostiventtiili, 
Oras 431015
Vesiposti ulkoseinään. Sijoit-

telussa huomioitava tilantar-

ve seinän sisäpuolella!

WC-istuimet ja muut pesuhuoneen / khh:n vesikalusteet

IDO Glow 11461 / 11561 
Pieni pesuallas, jossa kulmikas 

muoto. Leveys 400 mm. Hana-

reikä vasemmalla tai oikealla.

Valaisinpeilikaappi 
Polaria Easy
Helppohoitoisesta ja kos-

teudenkestävää jauhemaa-

lattua terästä. Laadukkaat 

2-puoleiset peiliovet. Lois-

tevalaisin ja pistorasia.



29

Pyyhekuivain, Athena S
Nestetäytteinen pyyhekuivain, jossa 

helppokäyttöinen virtakytkin. Voidaan 

asentaa pistotulppaliitännällä. Teho 

50W. Mitat 450x737mm.

Kuivaushylly pyyhekuivaimiin
Kätevä kuivaushylly pyyhekuivaimiin. 

Voidaan käyttää kaikkien Thermosoft 

-pyyhekuivainten kanssa.

Pyyhekuivain, Muria R
Lämpötilan säätimellä varustettu pyy-

hekuivain. Kuivainta voi kääntää seinällä 

180 astetta. Liitosjohdon pituus 1,5m. 

Teho 70W. 580x505mm.

Pyyhekuivain, Nila R
Perinteiseen muotoiluun pohjautuva 

pyyhekuivain. Varustettu lämpötilansää-

timellä. Teho 70 W. Mitat 450x800mm.

Pyyhekuivaimet

TEKNIIKKAESITE     

LVIS-KALUSTEET+ LISÄTILAUSTUOTTEET
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Puzer Eeva 2
Uudistunut pieni ja tehokas keskus-

pölyimuri. Eevan pölypussin 8 litran 

tilavuus vastaa perinteisen - 60 litran 

säiliötilavuutta.

Rikkarasia
Kätevä lisävaruste keittiössä, jossa lat-

tialle kerääntyy leivänmurusia ja muuta 

pientä roskaa useammin kuin muualla 

asunnossa.

Puzer Aino
Edustaa uutta designia ja teknologiaa. 

LCD-näyttö, jossa paineanturitoimi-

nen pölypussin vaihtotarpeen ilmai-

sin. Imurasia myös keskusyksikössä.

Siivousvälinesarja
Siivousvälinesarja 8m letku kahva-

käynnistyksellä. Sarjaan kuuluu imu-

letkun lisäksi laadukkaat lattia-/ mat-

tosuulake, yhdistelmäsuulake, kapea 

kärkisuulake sekä teleskooppivarsi.

Termostaatti
Lämpötilan säätö 

asteikolla 1-6.

Digitaalinen
termostaatti 
Lämpötilan säätö 

puolen asteen 

tarkkuudella sekä 

aikaohjelma-

mahdollisuudella.

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

Puhaltimien
etäohjain
Nibe-poistoilma-

lämpöpumpulle.

Suositellaan asen-

nettavaksi asuinti-

loihin, jos tekniseen 

tilaan käynti ulkoa.

Aikakytkin 
60min
Nibe pilp takka-

kytkin, vakiotuote

Termostaatti
Viikkokellolla va-

rustettu Ecodesign 

-direktiivin täyttävä 

termostaatti

Termostaatti
Devireg Smart

etäohjattava äly-

termostaatti

Letkukela
Puzerin keskuspölynimurien imu-

letkuille tarkoitettu letkukela, johon 

mahtuu 12 metrin mittainenkin imu-

letku reilusti. Letkukela on kätevä ja 

mukava tapa on säilyttää letkua. Let-

kukelaa käytettäessä letku kelautuu 

tasaisesti, mikä pidentää letkun käyt-

töikää.

LVIS KALUSTEET (LISÄTILAUSTUOTTEET)

Termostaatit ja ohjaimet

Keskuspölynimuri

Sähkölämmitys Vesikiertoinen lattialämmitys
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Yleisvalaisin
Yleisvalaisin, voidaan käyttää kattova-

laisimena tai seinävalaisimena.

LED spotti
Värilämpötila 3000K.

Upotusaukko 76 mm

Kehyksen väri valkoinen.

Saunan valaisin AVH11.2
Ensto AVH11.2 mäntyritilällä. 

Lampun kanta E27.

LED paneeli
Värilämpötila 3000K.

Upotusaukko 105 mm

Kehyksen väri valkoinen.

Välitilavalaisin
Varustettu omalla kytkimellä.

LED paneeli
Suosittu yleisvalaisin, jossa laaja 

valokeila. Värilämpötila 3000K. 

Upotusaukko 160  mm. Kehyksen 

väri valkoinen.

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

LED spotti porrasaukkoon
Värilämpötila 3000K.

Upotusaukko 83 mm. Kapealla valo-

keilalla porrasaukon valaistukseen.

Kehyksen väri valkoinen.

LED peilivalaisin
50cm, 8W, 640lm, hopea, seinään tai kaapin päälle. Värilämpötila 3000K. 

Materiaali alumiinia ja ruostumanta terästä. Kiinnitys seinään 

tai kaapin päälle. Kaksi kääntyvää niveltä. Sisäänrakennettu muuntaja. 

Tässä LED-peilivalaisimessa on kaksi kääntyvää niveltä. Pitkän varren ja 

kääntyvyyden ansiosta tämän voi asentaa seinään tai kaapin päälle.LED alumiinilista
Välitilavalaisin asennetaan yläkaapin 

pohjaan. Pituudet 600 mm, 120 mm 

ja 1500 mm.

LVIS-KALUSTEET+ LISÄTILAUSTUOTTEET

TEKNIIKKAESITE     

Valaisimet - sisävalaistus
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Ulkoseinävalaisimet 
Airam Puistola
Selkeälinjainen ja tyylikäs pihapiiri-

valaisinsarja. Lamellit kuvun sisällä 

luovat eloisuutta ja estävät häikäisyä. 

LED-lampun kanta E27.

Yleisvalaisin, Ensto AVR20.1
Pallovalaisin esimerkiksi 

käyttöullakolle tai varastoon. 

Lampun kanta E27.

Ulkoseinävalaisin, GU-10
Korostaa rakennusta valaisemalla 

ulkoseinää. Materiaali rosteri. 

Lampun kanta GU-10.

Ulkoseinävalaisin, 
Airam Käpylä Mini
Klassisen ajaton seinävalaisin.

Materiaali ruostumatonta terästä, 

suojakupu kirkasta lasia. 

Lampun kanta E27.

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

Numerovalaisin LN1 LED
Sisältää hämäräkytkimen. 

Hämäryystason asetus: 1 - 200 

luksia. IP54. Asennus vaaka- tai 

pystysuoraan. 

LED -spotti ulkokäyttöön
Värilämpötila 3000K, upotusaukko 

76 mm, upotussyvyys 100mm.

Kehyksen väri valkoinen. Valmistaja 

Lumiance.

Ulko/sisäseinävalo LED
Valokeila ylös ja alas. Materiaali laadukasta alumiinia 

ja lasia. Valkoinen runko. KiinteätLEDit, värilämpötila 3000K.

Ulko/sisäseinävalo Sala
Soveltuu pihapiirin lisäksi mainiosti 

myös sisäseinien valaisuun. Valokeila 

ylös ja alas. Runko alumiinia, kupu 

lasia. Väri matta valkoinen.

Valonlähde 2xGU10.

LVIS-KALUSTEET, ÄLYKOTI (LISÄTILAUSTUOTTEET)

Valaisimet - ulkovalaistus
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Kodinohjausjärjestelmä
Älykoti -järjestelmä, jossa murtohälytin, autolämmi-

tyksen ohjaus, kotona/poissa toiminto, palohälytyksen 

kuittaus ja tunnelmalliset kulkuvalot. Lisävarusteena 

GSM -etähallinta, vedenohjauspaketti ja lämpötilan val-

vonta. Järjestelmää käytetään painikkeista, jotka sijoite-

taan yleensä eteiseen ulko-oven lähelle.

Muut optiot: Ilmanvaihtokoneen tilanneohjaus. 

Pihavalojen ohjaus kellolla ja hämäräkytkimellä. 

Älykoti -järjestelmä sijaitsee siistissä metallikaapissa.

Vedenohjauspaketti
Älykäs kosteusvalvonta sisältää kosteus-

anturit vettä käyttävien kodinkoneiden 

alle (3kpl) sekä moottoroidun vesivent-

tiilin talon päävesijohtoon. Vesiventtiili 

sulkeutuu kotona/poissa ohjauksella ja 

kosteushälytyksen aktivoituessa.

GSM - Etähallinta
GSM –etähallinnalla ohjaat kotona/

poissa tiloja ja saat murto-, savu-, häkä- 

ja kosteushälytykset reaaliaikaisena pu-

helimeen.

Lämpötilan valvonta 
ja ohjaus
Mahdollistaa yhdessä GSM 

-etähallinnan kanssa läm-

pötilan laskemisen ja val-

vonnan etäältä. Mikäli huo-

neiston lämpötila alittaa 

+10 °C, järjestelmä kytkee 

lämmön pudotukset pois ja 

lähettää hälytyksen puhe-

limeen. (Varmista yhteen-

sopivuus valitsemasi läm-

mönlähteen kanssa.)

Peruspaketin sisältö
  Heikkovirtakeskus

  Liiketunnistimet sisälle

  Sireeni sisälle

  Häkäilmaisin

  Savunilmaisimet suunn. mukaan

  Led-kulkuvalot + virranrajoitin

  Käyttöpainikkeet eteiseen

  Logiikka sis. näyttö ja näppäimistö painikkeet

  Kytkentäyksikkö keskukseen

  Akkupaketti keskukseen

  Laturi

  Virtajohto

  Käyttöohje, kytkentäohje ja testauspöytäkirja

  Heikkovirtajohdotus

  Kytkentätyö ja käyttökoulutus

1

2

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

1

1

18

Älykotijärjestelmä suojelee sitä, mikä on teille tärkeää ja 

sujuvoittaa arkeanne.

LVIS-KALUSTEET, ÄLYKOTI+ LISÄTILAUSTUOTTEET

TEKNIIKKAESITE     

Älykotijärjestelmät
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Veimart Vesivuotovahti tunnistaa pienetkin vesivuodot ja estää vesivahingot. Asennetaan 

talon päävesiputkeen. Vesivuotovahti on yhteensopiva kodin automaatiojärjestelmän kanssa. 

Järjestelmässä on kaksi perusosaa: putkistoon liitettävä runko-osa ja seinälle kiinnitettävä oh-

jausyksikkö. Lisävarusteilla saadaan laajempaa vesivuototurvaa sekä käytön helppoutta. 

Uusina kätevinä ominaisuuksina mobiiliohjaus ja langattomat anturiratkaisut.

Nerokas toimintaperiaate:

Virtausanturi reagoi välittömästi hanan avaamiseen 

ja antaa avauskäskyn magneettiventtiilille. 

Magneettiventtiili pitää päävesijohdon kiinni, kun 

vettä ei käytetä. Hälytystilanteessa ei avaudu 

ilman kuittausta.

Kalvopaisunta-astiassa (1.6 dl) oleva vesimäärä 

tyhjenee vuototilanteessa. Tällöin magneetti-

venttiili ei avaudu ilman erillistä kuittausta.

www.veimart.fi

Lisävarusteilla laajempaa vesivuototurvaa ja käytön helppoutta

Monipuoliset ominaisuudet:

- estää tyypillisimmän vesivuotovahingot

- tunnistaa poikkeavat vedenkulutustilanteet

- helppokäyttöinen

- voidaan liittää osaksi kotiautomaatiota

- laajennettavissa lisävarustein

- mobiiliohjaus siäänrakennetun WLAN-

   toiminnon ja mobiilisovelluksen avulla

- toimii myös kulutusvahtina; yhtäjaksoinen veden                                                       

   juoksutuksen max. aika säädettävissä 5-25 min.

VESIVUOTOVAHTI JA AURINKOSÄHKÖ (LISÄTILAUSTUOTTEET)

Vesivuotovahti
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NIBE aurinkosähköpaketit. Aurinkosähköllä sinusta tulee vihreän sähkön pientuottaja sa-

maan aikaan kun teet hyvän investoinnin. Aurinkosähkö antaa aina merkittävän 

lisäyksen kotisi energiatehokkuuteen riippumatta minkälainen lämmitystapa sinulla on. 

Paras yhdistelmä on kuitenkin aurinkosähkö ja sinun valitsemasi Nibe -lämpöpumppu, 

näin saat kerättyä vaivattomasti auringon energiaa kotisi käyttöön. 

Aurinkopaketti   3kW   6kW

Paneeleita   10   20

Paneelin mitat                     1650 * 991 * 40

Invertteri   1-vaihe   3-vaihe

Trackereita *)  2  2

*) Paneelit jaettavissa kahteen osioon.

It’s in our nature
www.nibe.fi

Auringon energia älykkäästi talteen
NIBE aurinkosähkön voi liittää NIBE lämpöpumppuun, jossa 

on NIBE Uplink etähallintamahdollisuus. Tällöin lämpö-

pumppu käyttää älykkäästi auringon energiaa 

lämmön varastointiin.

Täydellinen asennuspaketti katolle kuin katolle
NIBE aurinkosähköpaketin mukana toimitetaan asennuskis-

kot ja paneeleiden liitäntäkaapelit. Kattomateriaalin mukaan 

valitaan kiinnitysosat tiili-, pelti- tai huopakatolle.

VESIVUOTO, AURINKOSÄHKÖ+ LISÄTILAUSTUOTTEET

TEKNIIKKAESITE     

Aurinkosähköpaketit



36 ÄÄNENTOISTO (LISÄTILAUSTUOTTEET)

Äänentoistojärjestelmät

Asuinhuoneisiin/sisätiloihin 
Kattoon upotettava 5” kaiutinpari, 
tuotenumero C516100.

Kylpyhuoneeseen
Kattoon upotettava 5” kaiutinpari, 
tuotenumero C516117.

Saunaan
Seinään upotettava 4” kaiutinpari, 
tuotenumero C516115.

Terassille
Pintaan asennettava 5,25” kaiutinpari, 
tuotenumero C517120.

Joko Bluetoothin kautta toimiva kompakti huonekohtainen ratkaisu...

CEThome Trend. Huonekohtainen äänentoistoratkaisu, jossa yhdistät puhelimesi, tablettisi tai 

PC:si huoneeseen kiinteästi seinään asennettuun Bluetooth Audio -vastaanottimeen. 

Helppokäyttöinen huonekohtainen ratkaisu
CEThome Trend -valmispaketeilla teet helposti haluamasi huoneet musiikkivalmiiksi. Trend sopii loistavasti keittiöön, 

kylpyhuoneeseen, lastenhuoneeseen jne. Jokaiseen valmispakettiin kuuluu kaiuttimien lisäksi virtalähde ja Bluetooth Audio 

-vastaanotin, jossa lisäksi 3,5 mm audioliitin ulkoista äänilähdettä varten.

Huonekohtainen
audiovastaanotin
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ÄÄNENTOISTO+ LISÄTILAUSTUOTTEET

Äänentoistojärjestelmät

Asuinhuoneisiin/sisätiloihin 
Kattoon upotettava 6,5” kaiutinpari, 
tuotenumero C517207.

Kylpyhuoneeseen
Kattoon upotettava 5” kaiutinpari, 
tuotenumero C517117.

Saunaan
Seinään upotettava 4” kaiutinpari,
tuotenumero C517210.

Terassille
Pintaan asennettava 5,25” kaiutinpari, 
tuotenumero C517120.

Helposti räätälöitävissä taloon kuin taloon
CEThome Prestige:n ohjaus tapahtuu älylaitteellasi langattomasti Wi-Fin kautta ilmaisella netistä saatavalla sovelluksella. 

Sovellus mahdollistaa suoratoiston suosikkimusiikkipalvelustasi, puhelimestasi tai verkosta. Voit ohjata järjestelmää mistä 

tahansa huoneesta millä tahansa älylaitteellasi sekä soittaa samaa tai eri musiikkia ympäri kotia. Kattoon ja seinään integ-

roitavat kaiuttimet liitetään seinään kiinteästi asennettaviin ohjauspaneeleihin. Järjestelmää voidaan laajentaa helposti 

Wi-Fi ”stand alone” -irtokaiuttimilla.

... tai laajempi monihuonejärjestelmä Wi-Fi - ja Bluetooth -ohjauksella.

CEThome Prestige. Langaton monihuonejärjestelmä, jossa musiikin striimaus ja ohjaus 

tapahtuu älylaitteellasi langattomasti Wi-Fin tai vaihtoehtoisesti Bluetoothin kautta. 

Ohjaus Android- sekä 
iOS -käyttöjärjestelmillä 
Qualcomm AllPlay 
Jukebox -mobiilisovelluksella

Seinään asennettava ohjaus-
paneeli, missä Wi-Fi, Bluetooth 
tai AUX in -yhteys

Kattoon, seinään tai pintaan 
asennettavat kaiuttimet

Kattoon, seinään tai pintaan 
asennettavat kaiuttimet

Seinään asennettava ohjaus-
paneeli missä Wi-Fi, Bluetooth 
tai AUX in -yhteys

Wi-Fi irtokaiutin 30W tai 50W

Wi-Fi reititin ,
suositus 5 GHz

Internet
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Ulkomittauskeskus
Kiinteällä jalustalla oleva keskus, johon 

maakaapelit saadaan asennettua siis-

tisti. Keskuksessa pääsulakkeet, pää-

kytkin, paikka sähkömittarille, pisto-

rasiat, sulakkeet ja vikavirtasuojakytkin. 

Tilavaraus lisäsulakkeille esimerkiksi pi-

harakennuksen sähkönsyöttöä varten.

Jalusta varavoima-keskukseen
Irrotettava jalusta varavoimakeskukseen. 

Keskus kiinnitetään jalustan päälle. Suojaa 

maasta nousevat kaapelit. Sisältää poten-

tiaalitasauskiskon maadoituksia varten. 

Leveys 420 mm.

Ulkomittauskeskus paritaloon
Paritalon mittauskeskus kahdella mitta-

riristikolla. Keskuksessa on kummallekin 

asunnolle 2 kpl 1-vaiheisia ja 1 kpl 3-vai-

heisia 16 A:n pistorasioita, jotka on suo-

jattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä.

Ulkomittauskeskus  
ylijännitesuojilla
Kiinteällä jalustalla oleva keskus. Varus-

tus kuten vakiosisällön keskus, joiden 

lisäksi ylijännitesuojat. Suojaus ilmas-

tollisilta ylijännitteiltä vaaditaan, mikäli 

muuntajan ja sähköliittymän välisessä  

syöttävässä verkossa on ilmajohto.

Varavoimajärjestelmä
Varavoimaliitännällä valmistaudut myrs-

kytuhojen aiheuttamiin sähkökatkoihin. 

Ulkomittauskeskuksessa kojevastake, jo-

hon voi liittää aggregaatin. Keskuksessa 

ylijännitesuojat ja verkko – 0 – varavoi-

ma kytkin. Toimitetaan yhdessä irrotet-

tavan jalustan kanssa.

Jalusta paritalon keskukseen
Irrotettava jalusta paritalon ulkomittaus-

keskukseen. Keskus kiinnitetään jalustan 

päälle. Suojaa maasta nousevat kaapelit. 

Sisältää potentiaalitasauskiskon maadoi-

tuksia varten. Leveys 520 mm.

Jukkatalon toimitukseen sisältyy ulkomittauskeskus, joka asennetaan talon seinään. 

Energialaitos asentaa sähkömittarin keskukseen. Kolmivaiheinen voimavirtapistorasia ja 

kaksi normaalia pistorasiaa varmistavat työmaa-aikaisen sähkönsaannin. Kolmivaiheinen 

pistorasia on hyödyllinen myös myöhempää käyttöä varten.

TÄMÄ  

TUOTE 

VAKIONA

Ulkomittauskeskukset

+ LISÄTILAUSTUOTTEET

ULKOMITTAUSKESKUKSET JA AUTOSUOJAN LVIS-TUOTTEET (LISÄTILAUSTUOTTEET)
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  Pistorasia 2-os. IP44 (Ensto Intro, valk.)

  Pistorasia 1-os. nosto-ovelle (varaus)

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Autotallivalaisin

  Ulkoseinävalaisin

  Korvausilmaventtiili RK-T125

  Ulkosäleikkö US-SV-125

  Sähköpatteri 750W

  Öljynerotuskaivo, Labko Minipek

3

1

2

3

2

2

2

3

1

  Yleisvalaisin 

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Liiketunnistin ulkovaloille

  Pistorasia 2-os. IP44 (Ensto Intro, valk.)

2

1

1

1

  Yleisvalaisin 

  Valokytkin (Ensto Intro, valk.)

  Ulkoseinävalaisin

  Pistorasia 2-os. IP44 (Ensto Intro, valk.)

  Sähköpatteri 750W

  Korvausilmaventtiili RK-T 125

  Ulkosäleikkö US-SV-125

  

1

1

1

2

1

2

2

+ LISÄTILAUSTUOTTEET

TEKNIIKKAESITE     

Autotalli

Autokatos

Varasto

MITTAUSKESKUKSET, AUTOSUOJAT
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Hiekanerotuskaivo 
Labko HEK 40 LK
Wavin HEK 40 LK -hiekan- ja lietteen-

erotin erottaa pesuvesistä tehokkaasti 

hiekan, lietteen ja muut kiintoaineet.

Lietetila: 40 l (mitoitusohje 20 l /au-

topaikka). Kannen halkaisija 300 mm.

Pesuallas, Franke Osma 
457x408mm RST
Seinään kiinnitettävä tasapohjainen ros-

teriallas autotalliin tai varastoon. Altaassa 

seinää suojaava taustalevy.

Öljynerotuskaivo 
Labko Minipek A 0,2l/s
Yhdistetty hiekan-, öljyn- ja bensiinin-

erotin autotalliin. Läpivirtausteho 0,2 

l/s. Lietetilavuus 40 litraa. Tilavuus yh-

teensä 150 l. Kannen halkaisija 

300 mm.

Oras Safira 1077
juoksuputkella
Aputilahana autotalliin tai varastoon. 

Helppokäyttöinen lenkkikahva ja kään-

tyvä juoksuputki.

Öljyhälytin
Labko OilSET - 1000
Hälytin öljynerottimen öljytilan val-

vontaan. Sisältää keskusosan, anturin, 

kytkentärasian ja asennustarvikkeet. 

Anturi voidaan asentaa räjähdysvaa-

ralliseksi luokiteltuun öljynerottimeen. 

Oras Safira 1074 juoksuputkella 
ja letkuliitännällä
Aputilahana autotalliin tai varastoon. 

Helppokäyttöinen lenkkikahva, kään-

tyvä juoksuputki ja letkuliitäntä.

Viemärin tuuletusputki Vilpe 110 
Eristetty
Tuuletusputken avulla hoidetaan jäte-

vesiviemärin tuuletus ulos katolle. Kor-

keus 500 mm. Sisähalkaisija 110 mm. 

Ulkohalkaisija 160 mm. Väri  ja läpivien-

tisarja kattomateriaalin mukaan. Käy-

tettäessä Radon-tuulettimena tarvitaan 

lisäksi hattu 160 mm.

Huippuimuri Vilpe E120P
Huippuimuri voidaan liittää halkaisi-

jaltaan 125 mm:n ilmanvaihtokana-

vaan. Korkeus 700 mm. Ulkohalkaisija 

225 mm. Teho säädettävissä erillisellä 

moottorisäätimellä.

Säädin huippuimurille
Moottorisäädin huippuimurin 

ohjaukseen. Tehoalue 20-600VA. 

Käyttöjännite 230V. 

+ LISÄTILAUSTUOTTEET

LVIS PIHARAKENNUKSET JA SÄHKÖAUTO (LISÄTILAUSTUOTTEET)

LVIS piharakennukset
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Sähköauton latauslaite,
kiinteä kaapeli 4,5 m, Type 2
Laitteen kiinteä 4,5 metrin kaapeli soveltuu 

kaikkien Type 2 -standardin mukaisella liitti-

mellä varustettujen ladattavien hybridien ja 

täyssähköautojen lataamiseen. Kiinteän kaa-

pelin latauslaite on erittäin käyttäjäystävällinen 

ratkaisu mm. omakotitalokohteisiin. Lataus-

laite on aina käyttövalmiina ja edellyttää vain 

laitteessa olevan latauskaapelin liittämistä ajo-

neuvoon.

Tekniset tiedot:
- Latausteho 16 A, 3-vaihe, 11 kW

- Pistoke kiinteä Type2 -latauspistoke,   

 max. 32 A / 400 VAC

- Kaapelin pituus 4.5 m, 

 kaapeliteline mukana

- Mitat 225 x 447 x 116 

 (asennuskehys mukaan luettuna)

- LED-merkkivalo ilmaisee 

 latausaseman tilan

Sähköauton latauslaite Webasto Pure Wallbox

Kiinteällä type 2 -kaapelilla varustetulla latauslaitteella voi ladata kaikkia type 2 -stan-

dardin mukaisen latauspistokkeen omaavia autoja (mm. Audi, BMW, Ford, Hyundai, Kia,

Mercedes-Benz, Nissan, Tesla, Toyota, Volkswagen, Renault, Volvo).

+ LISÄTILAUSTUOTTEET

TEKNIIKKAESITE     

Sähköauton lataus

Oras Safira 1023F
Oras-mökkihana ja vedenlämmitin. 

Kääntyvä juoksuputki 120°. Kytkentä 

pistorasiaan, paineeton vedenlämmitin, 

5 litraa, vaatii vain kylmän veden syötön. 

Vedenlämmitin asennetaan aina yhdes-

sä Safira 1023F -hanan kanssa. 

Tasolle asennettava hana, voidaan 

asentaa  Franke Konnus -altaaseen.

Lämminvesivaraaja
JÄSPI VLK 15
Vedenlämmitin pieniin käyttöveden 

tarpeisiin esimerkiksi autotallissa. 

Sähköliitäntä pistorasiaan. 

Korkeus 750 mm, syvyys 320 mm ja 

leveys 320 mm. Teho 2000 W.

Franke Konnus -allas
Kätevä pienehköjen pesutilojen allas, jos-

sa on turvalliset, pyöristettyt etukulmat. 

Varusteet: ylijuoksupohjaventtiili, 

koko 400 x 291 x 141 mm.

LVIS piharakennukset

PIHARAKENNUS, SÄHKÖAUTO
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Passiivijäähdytys seinäkonvektorilla

Nibe Cool-IN Viilennys, FLY 1 Seinäpuhallin

Jäähdytysputket max. 10m   1

Kiertovesipumppu, Wilo    1

Magneettiventtiili     1

Termostaattinen kolmitieventtiili   1

Takaiskuventtiili     1

Asennustarvikkeet    1

Asennustyö     1

Yhteensopiva Nibe 1226 maalämpöpumpun kanssa.

Ilmalämpöpumppu, Toshiba Optimum

Sisäyksikkö RAS-25PKVSG-NG   1

Ulkoyksikkö RAS-25PAVSG-NG  1

Kaukosäädin     1

Seinäkiinnitysteline    1

Eristetty kylmäaineputki max. 10m   1

Asennustarvikkeet    1

Asennustyö      1

Jäähdytyskoneella saat lisää asumismukavuutta. Maa-

lämpöjärjestelmän yhteydessä passiivijäähdytys hyödyn-

tää maaperässä olevaa viileyttä ja sen käyttö on edullista.

Ilmalämpöpumppu on tehokas jäähdytyskone, joka käyttää sähköä 

lämpöenergian siirtämiseen sisältä ulos. Ilmalämpöpumppua voidaan 

käyttää myös lisälämmönlähteenä esimerkiksi sähkölämmitystaloissa.

JÄÄHDYTYS (LISÄTILAUSTUOTTEET), ILMANVAIHTO (VAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ)

Jäähdytys

Passiivijäähdytys seinäkonvektorilla

Ilmalämpöpumppu

+ LISÄTILAUSTUOTTEET JÄÄHDYTYS
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MY VALLOX CONTROL

Voit valita ilmanvaihdon asetukset kolmesta vaih-

toehdosta: kotona, poissa tai tehostus ajastimella.

Säästääksesi energiaa voit ohjelmoida ajat, jolloin 

perheenne on poissa kotoa.

MV-malleissa on sisäänrakennettu kosteusanturi, 

jonka avulla laite tehostaa ilmanvaihtoa automaat-

tisesti esim. saunan ja suihkun jälkeen. Malliin voi 

liittää myös ulkoiset kosteus- ja hiilidioksidianturit.

 

•   Selkeä graafinen näyttö

•   Takkakytkin

•   Huoltomuistutin

•   Kesä-talviautomatiikka

•   Tuloilman lämpötilan säätö 

•   Historiatiedot esim. kosteus-

     pitoisuuksista ja lämpötiloista.

Ohjaus myös tietokoneella, matkapuhelimella 

tai internetin kautta.

Vakiona parasta. Jukkatalon ilmanvaihto edustaa uusinta tekniikkaa, jossa 

ilmanvaihtoa ohjataan tilanneohjausten perusteella.

Laadukas ilmanvaihto ei tarkoita pelkkää ilmanvaihtokonetta. Järjestel-

män aivoina toimiva ohjausautomatiikka tekee ilmanvaihtokoneen käy-

töstä helppoa ja energiatehokasta. Valloxin kolmesta ohjausvaihtoehdosta 

Jukkatalon valinta on uusin ja helppokäyttöisin MyVallox Control.

ILMANVAIHTOVAKIOTOIMITUSSISÄLTÖ

TEKNIIKKAESITE     

Ilmanvaihto
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LVI-suunnittelu
Samuli Lehtola
samuli.lehtola@jukkatalo.fi
020 7707 123

Pekka Tavi 
Työpäällikkö: Itä-Uusimaa, 
Päijät-Häme (etelä)
pekka.tavi@jukkatalo.fi
050 448 8070

Jukkatalo Oy
Leiviskäntie 2, 92930 Pyhäntä
asiakaspalvelu@jukkatalo.fi
020 770 7110

Matti Turunen 
Työpäällikkö: Pohjois-Savo,
Etelä- ja Pohjois-Karjala
matti.turunen@jukkatalo.fi
050 406 6315

Sähkösuunnittelu
Juha Kunnari
juha.kunnari@jukkatalo.fi
020 7707 143

Tapio Tamminen 
Työpäällikkö: Etelä-Savo, 
Päijät-Häme (pohjoinen), 
Kymenlaakso
tapio.tamminen@jukkatalo.fi
040 507 6250

Jari Lehtonen 
Työpäällikkö: Satakunta 
(pohjoinen) Pirkanmaa, 
Etelä-Pohjanmaa (etelä), 
Pohjanmaa (etelä)
jari.lehtonen@jukkatalo.fi
040 517 8740

SUUNNITTELU, TALOTEKNIIKKA

TYÖPÄÄLLIKÖT, RAKENTAMINEN

ASIAKASPALVELU

Ota yhteyttä!

Mukana laaduntekijät:

Toni Hiltunen 
Työpäällikkö: Pohjanmaa 
(pohjoinen), Keski-Pohjanmaa,
Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu, 
Lappi
toni.hiltunen@jukkatalo.fi
040 635 0506

Jouni Toivonen 
Työpäällikkö: Varsinais-Suomi, 
Satakunta (etelä), Raasepori, 
Hanko, Ahvenanmaan maakunta
jouni.toivonen@jukkatalo.fi
040 1904 795

Jukka Ylikulju 
Työpäällikkö, talotekniikka
jukka.ylikulju@jukkatalo.fi
044 576 4355

Juuso Kalliokoski
Työpäällikkö, talotekniikka
juuso.kalliokoski@jukkatalo.fi
040 7068 726

Henri Kokkonen 
Työpäällikkö, talotekniikka
henri.kokkonen@jukkatalo.fi
040 1722 121

Tino Toppinen 
Työpäällikkö: Vantaa, Helsinki
tino.toppinen@jukkatalo.fi
040 683 4627

Pekka Nissinen
Työpäällikkö: Pohjanmaa 
(keskinen), Etelä-Pohjanmaa 
(pohjoinen), Keski-Suomi
pekka.nissinen@jukkatalo.fi
040 681 0135

TYÖPÄÄLLIKÖT, TALOTEKNIIKKA

Jaakko Parkkila 
Työpäällikkö, talotekniikka
jaakko.parkkila@jukkatalo.fi
040 5843 219

Jari Huusko 
Työpäällikkö: Espoo, 
Kauniainen, Kirkkonummi, 
Siuntio, Inkoo
jari.huusko@jukkatalo.fi
040 3529 986

Toni Sosunoff 
Työpäällikkö: Pohjois-Uusimaa, 
Kanta-Häme, Etelä-Pirkanmaa
toni.sosunoff@jukkatalo.fi
050 5838 000
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Jukkatalo on luotettava kumppani. 50 vuoden kokemus omakotitalojen valmistamisesta ja 

30 000 tyytyväistä asiakasta takaavat ammattitaidon ja korkealuokkaisen laadun. Jukkatalo 

valittiin jo 11. vuonna peräkkäin Valittujen Palojen tutkimuksessa vuoden luotettavimmaksi 

talovalmistajaksi. Tutustu osoitteessa www.jukkatalo.fi laajaan valikoimaamme upeita koteja.
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JUKKATALO -  SUOMEN LUOTETUIN TALOPAKETTIMERKKI JO 11. KERRAN! 

LUOTETTAVA KUMPPANI

Suosi luotettua, valitse Jukkatalo
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Jukkatalo - osana suomalaisten elämää jo kuudella vuosikymmenellä

TEKNIIKKAESITE46
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Jukkatalo - osana suomalaisten elämää jo kuudella vuosikymmenellä

Jukkatalo on toiminut suomalaisten asunto-

asiantuntijana 50 vuotta. Tuona aikana olem-

me olleet mukana 30 000 talon rakentami-

sessa. Talopakettien toimittajasta olemme 

kasvaneet valmiskotien rakentajiksi ja valikoi-

miin on tullut myös saman konsernin ikku-

nat, Jukkasisustus ja LVIS-ratkaisut. Jukkatalo 

tarjoaa asumisen edelläkävijänä teille loistavat 

puitteet asumiseen ja toimivaan arkeen.

TEKNIIKKAESITE     47
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Jukkatalon luotettava

tekniikka on oleellinen osa 

toimivaa ja mukavaa arkea.


