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Pöhiskö aurinkoilmalämmittimen asennusohje 

Johdanto: 

Jotta Pöhisköstä saa parhaan mahdollisen hyödyn, tulee asennuspaikaksi 

valita seinä, johon aurinko pääsee paistamaan mahdollisimman 

esteettömästi. Puiden- ja räystään varjot heikentävät Pöhiskön tehoa. 

Pöhiskön alareuna tulee sijoittaa riittävän korkealle maasta, jotta lumi ei 

pääse tukkimaan ilma-aukkoa. Keskikesällä räystään aiheuttama varjo 

saattaa heikentää laitteen tehoa, jos laite sijoitetaan seinän ylälaitaan. 

Varmista, että seinärakenteiden sisällä ei kulje sähkö- eikä vesijohtoja. 

Valmistelut: 

MINI,MIDI ja MAXI Pöhisköt 

- Laitteiden päätykappaleet toimitetaan irrallaan. Näin pyrimme 

pienentämään kyseisten osien vaurioitumisriskiä kuljetuksessa. 

Tarvitset päätyosien kiinnittämistä varten TX20 ruuvauskärjen. 

 

Havainnekuva päätyjen asentamisesta: 

 

 

Vaihe 1, läpiviennin tekeminen: 

Pöhiskö pakkauksen kantta voi käyttää sapluunana merkattaessa 

tuloilmaputken sekä laitteen kiinnityspisteiden paikkoja (MINI ja MIDI). 

MAXI Pöhiskö asennetaan seinään laitteen mukana tulevan mitoituskuvan 

mukaan. 

MIKRO Pöhiskön asennus onnistuu ilman sapluunaa. 

Kun olet valinnut asennuspaikan, kiinnitä pahvi, jossa on merkattuna 

kiinnitysreiät sekä läpiviennin keskipiste, seinään esim. nitojan avulla. 

Käytä tarvittaessa vatupassia, jotta pahvi asettuu suoraan. 

 

Merkkaa läpiviennin keskipiste sekä kiinnitysreikien paikat seinään. 

HUOM! Aseta sapluuna seinään sen mukaan, minkä 

asennusvaihtoehdon olet tilannut (Vaaka/pystysuuntaisesti). 
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Aloita läpivientireiän poraaminen tekemällä seinän läpi reikä pitkällä 

poralla, läpiviennin keskipisteestä. Poran tulee mennä läpi koko 

seinärakenteesta. 

 

Aloita varsinaisen läpiviennin poraaminen. Helpoiten reiän teko onnistuu 

lautaverhoiltuun rakennukseen reikäsahalla. 

 

     

 

Kun olet päässyt verhoilusta läpi, siirry poraamaan seinän toiselta 

puolelta. 

Läpivientireiän voi myös tehdä pienemmällä poranterällä vieri viereen 

poraamalla. Tällöin reiästä ei tule niin siisti. Kiinnitä ALEMMAT 

kiinnitysruuvit seinään aiemmin merkkaamiisi kohtiin. 
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Vaihe 2, ulkoyksikön asennus: 

HUOM! Maxi Pöhiskön asennuksessa on hyvä olla kaksi 

henkilöä nostamassa laitetta seinälle. 

Aseta Pöhiskön lähtökaulukseen haitarimallin tuloilmaputki. Varmista, 

että putki asettuu tukevasti lähtökaulukseen. 

 

Jos olet valinnut Pöhiskön asennettavaksi olemassa olevaan 12V 

järjestelmään (ei saatavissa MIKRO Pöhisköön) niin pyri tekemään 

kytkennät Pöhiskön ollessa maassa. Laitteen takana olevassa 

kytkentärasiassa on merkattuna paikat tuleville johdoille. 

Varaa yläpään kiinnitysruuvit sekä tarvittavat työkalut lähettyville. 

Nosta Pöhiskö alareunan kiinnitysruuvien varaan. 

TÄRKEÄ!! Ennen kuin työnnät läpivientiputken seinän läpi, muista työntää 

katkaisija rakennuksen sisäpuolelle johtoineen. Katkaisijan johdon tulee 

siis kulkea tuloilmaputken ulkopuolella. 

 

Työnnä läpivientiputki seinän läpi ja kallista Pöhiskön yläpää samalla 

seinään kiinni. 

Kiristä alareunan kiinnitysruuvit, laittaen Pöhiskö samalla vatupassin 

avulla suoraan. 

Kiinnitä yläreunan kiinnitysruuvit. 
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Ruuvaa MIKRO Pöhiskö kolmella ruuvilla seinään. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vaaka-asennuksen lisäosa, joka estää lumen ja sadeveden pääsyn 

puhaltimeen (MINI, MIDI ja MAXI Pöhisköt) 
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Vaihe 3, sisäosien asennus (Kaikki Pöhiskö mallit) 

Voit halutessasi eristää tuloilmaputken ja seinän välin joko villalla tai 

uretaanilla. 

Työnnä lähtökaulus tuloilmaputken sisään, jos putki on liian pitkä 

seinärakenteeseen nähden, voi sitä leikata esim. mattoveitsellä. 

   

 Tarkista, että tuuletin on kuvan mukaisesti keskellä putkea. 

HUOM!! Lähtökaulusta ei tarvita, mikäli olet tilannut Pöhiskön mukana 

VELCO VT-125 venttiilin (lisävaruste). 

 

 

 

 

 

 

Ruuvaa lähtökaulus sisäseinään. 

 

 

 

Työnnä lautasventtiili lähtökaulukseen ja pyöräytä, jolloin venttiili 

lukkiutuu kaulukseen. 

Velco VT-125 venttiili (lisävaruste) työnnetään suoraan tuloilmaputkeen 

paikoilleen ja ruuvataan seinään. 
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Vaihe 4, katkaisijan asennus (Kaikki Pöhiskö mallit) 

Ruuvaa alusta seinään kahdella kiinnitysruuvilla. (HUOM! Kuva 

viitteellinen) 

 

Asenna katkaisija alustaan paikoilleen ja kiinnitä painike. 

Katkaisija painettu johdon puolelle = Puhallin päällä 

 

Katkaisija painettu alas = puhallin pois päältä 

 

Lopuksi käy irrottamassa ulkoyksikön suojakalvo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RaksiTuote Y-tunnus: 2594757-5 050-3211277 

Kulma Pöhiskö aurinkoilmakeräimen asennusohje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseta Pöhiskön mukana tuleva asennussapluuna vatupassin avulla 

seinään sen mukaan oletko valinnut kiinnitysvaihtoehdoksi lyhyet tai 

pitkät kiinnikkeet (paikat merkattu sabluunaan). Sabluunan pitkä reuna 

tulee sen pinnan kanssa samalle tasolle kuin mihin toisen sivun kiinnike 

tulee kiinni. Merkkaa seinän läpiviennin keskikohta (ylin piste) seinään. 

Merkkaa oikean reunan kiinnikkeen alempi kiinnityspiste (alempi piste) 

seinään. 

Voit ottaa sapluunan tämän jälkeen pois. 

 

 

 

HUOM! TARKISTA SEINÄN PAKSUUS. PAKSUUS EI SAA OLLA ENEMPÄÄ 

KUIN A-MITTA! 

A-mitta max. 350mm vasemman sivun lyhyellä seinäkiinnikkeellä 

A-mitta max. 260mm vasemman sivun pitkällä seinäkiinnikkeellä 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A-mitta=seinän 

paksuus 

Läpiviennin keskipiste Vasemman sivun kiinnike 
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Kiinnitä oikean sivun alempi kiinnitysruuvi merkkaamaasi paikkaan. Jätä 

ruuvista noin puolet näkyviin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aloita läpivientireiän tekeminen. Helpoiten reiän teko onnistuu 

reikäsahalla. Tarvittaessa voit tehdä reikää molemmilta puolilta seinää. 

Tällöin keskireikä tulee olla läpi seinän. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aseta läpivientiputki lähtökaulukseen. 
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Seuraavassa vaiheessa on hyvä olla toinen henkilö apuna pitämässä 

laitetta seinällä. Nosta Pöhiskö oikean sivun kiinnikkeen ruuvin varaan 

ja kallista laitetta niin, että läpivientiputki menee reikään. 

HUOM! Muista laittaa katkaisijan johto kulkemaan läpivientiputken 

ulkopuolella sisätilaan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kiinnitä loput seinäkiinnitysruuvit (3kpl). Samalla katsoen vatupassilla 

laite suoraan. 

 

Jatka vaiheesta 3, sisäosien asennus (Kaikki Pöhiskö mallit) 
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Jotta Pöhisköjen käyttö ja huolto olisi mahdollisimman yksinkertaista, 

on puhallin sijoitettu laitteen takaosaan niin, että siihen on 

mahdollisimman helppo päästä käsiksi. 

Älä siis anna lasten käyttää laitetta ilma aikuisen valvontaa! Puhaltimen 

pyörivät siivekkeet saattavat aiheuttaa loukkaantumisriskin. 

LAITTEEN KATKAISIJASTA TULEE KATKAISTA AINA ENSIN VIRTA, KUN 

PUHALLINTA OLLAAN MENOSSA KÄÄNTÄMÄÄN TAI HUOLTAMAAN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velco VT-125 korvausilmaventtiili 

(lisävaruste) 
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VIANETSINTÄ 

Ongelma Mahdollisia syitä Toimenpiteet 

Puhallin ei lähde pyörimään Aurinko ei paista laitteen 
aurinkopaneeliin tarpeeksi 
voimakkaasti. 

Odota, että aurinko paistaa selkeästi laitteeseen. 

Laitteen edessä on puun tms. varjo. Odota, että aurinko kiertää varjon aiheuttajan ohi. 

Katkaisijasta johto irti tai huonosti 
kiinni. 

Tarkista katkaisijan kytkennät liikuttamalla johtoja. 

Laitteen takana olevassa 
kytkentärasiassa huono liitos. 

Tarkista kytkennät rasiasta. 

Puhallin rikki. Ota yhteyttä valmistajaan. 

Puhallin pyörii-sammuu-pyörii Kirkkaan kelin aiheuttama hetkellinen 
ylijännite puhaltimelle. 

Puhaltimen ominaisuus, joka jatkaa puhaltimen käyttöikää. 

Puhallin pyörii, mutta 
venttiilistä ei tule ilmaa. 

Puhallin voi olla asennettu väärin päin. Tarkista puhaltimen pyörimissuunta irrottamalla puhallin laitteen takaa. Ks. Pöhiskö 
viilentimenä ohje www.raksituote.fi osoitteesta. Puhaltimen kehyksessä on ilmoitettu 
pyörimissuunta sekä ilman virtaussuunta. HUOM! Sammuta puhallin ennen 
irrottamista! 

Puhaltimesta kuuluu surinaa, 
mutta ei pyöri. 

Puhaltimen tarvitsema 
käynnistysjännite ei aivan riitä 
käynnistämään puhallinta. Tätä voi 
ilmetä erityisesti aamu- sekä ilta-
auringossa. 

Ei aiheuta toimenpiteitä. Puhallin lähtee pyörimään, kun jännite vielä hieman nousee. 

Laite ei puhalla lämmintä 
(Mini, Midi, Maxi ja Kulma) 

Ilma laitteen sisällä ei ole ehtinyt 
lämmetä. Kotelorakenteiden 
lämpiämisessä kestää hetken. 

Odota, että kotelorakenteet ovat ehtineet lämmetä. 

Laitteen puhaltama ilma 
tuntuu kylmältä 

Virtaava ilma tuntuu aina viileämmältä 
kuin mitä ilma todellisuudessa on. 
Tämän voit helposti todeta 
puhaltamalla suulla kämmeneen. 

Voit todeta laitteesta tulevan ilman lämpötilan laittamalla lämpömittarin 
tuloilmaputkeen. Riippuen laitteen koosta sekä ulkolämpötilasta, tuleva ilma on 
ulkolämpötilaa lämpimämpää. 

 

http://www.raksituote.fi/

