
Ammattimainen ja varma ratkaisu aurinkokeräinten putkien
 ym pienputkien, kaapeleiden ja johtojen vientiin katon läpi

Solar-läpivientisarja ja 
Solar-Kaapeliläpivientikumi

Väritakuu

10 v
Tekninen takuu

20 v



musta – viiteväri RR 33 - RAL 9005

ruskea – viiteväri RR 32

vihreä – viiteväri RR 11

harmaa – viiteväri RR 23 - RAL 7015

punainen – viiteväri RR 28/29 - RAL 3009

tiilenpunainen – viiteväri RR 750 - RAL 8004

Solar-läpivientisarja
VILPE® Solar-läpivienti tarjoaa pienputkien ammattimaisen 
läpiviennin katon läpi. Muiden VILPE®-läpivientien tavoin Solar-
läpivienti on tiivis, turvallinen ja joustava ratkaisu esimerkiksi 
aurinkokeräinten meno- ja paluuputkien tai muiden pienempien 
putkien ja johtojen läpivientiin katolle. 

Solar-läpivientivalikoimasta löytyy läpivientiratkaisu kaikille 
katemateriaaleille. Tavallisesta läpiviennistä poiketen, Solar-
läpivientiin on valmiiksi ruuvattu kiinni liitosrengas. Läpivien-
tisarjaan kuuluu läpiviennin lisäksi kaulus, kansi, kutistesukka 
sekä tuotteen kiinnitykseen tarvittavat ruuvit. Solar-läpiviennin 
kauluksen etuosan aukon koko putkistolle on 100 mm x 60 mm. 
Lisäksi 4 - 50 mm johtoja ja kaapeleita varten on erikseen
saatavana Kaapeliläpivientikumi.

Solar-läpiviennin kansi on irrotettava, mikä mahdollistaa helpon 
pääsyn putkiston huoltotoimenpiteisiin. Kaulus kansineen voidaan 
myös kääntää sivuttain 90 astetta molempiin suuntiin putkiston 
tarvitseman kulkusuunnan mukaisesti. Tämä tuo joustavuutta 
asennukseen ja takaa turvallisen läpimenon katon kautta. 

Valmistusmateriaalit 

Valintaperusteet

Käyttökohde-esimerkkejä

Solar-läpivienti soveltuu erityyppisten 
pienputkistojen, kuten esimerkiksi aurinkokeräinten 
putkistojen läpivienneille. Läpivienti valitaan kateaineen 
ja katteen värityksen mukaan. Putkiston halkaisija saa 
olla maksimissaan 100 x 60 mm.

LÄPIVIENTI, KUTEN KAIKKI MUUTKIN VILPE -TUOTTEET,
ON VALMISTETTU SYÖPYMÄTTÖMÄSTÄ, SÄÄN- JA ISKUN-
KESTÄVÄSTÄ, KIERRÄTETTÄVÄSTÄ JA LÄPI-VÄRJÄTYSTÄ 
POLYPROPEENIMUOVISTA (PP). MUOVI ON MYÖS UV-
SUOJATTU. MATERIAALI ON KEMIALLISESTI NEUTRAALI
JA SE KESTÄÄ JATKUVAA -30°C - + 80°C LÄMPÖTILAA,
LYHYTAIKAISESTI -40°C - +120°C.

Vakiovärit
Uutuus:
Solar-Kaapeliläpivientikumi
Solar-läpivientiin on nyt saatavana erillinen Kaapeliläpivientiku-
mi, jolla pienemmätkin 4-50 mm johdot ja kaapelit voidaan viedä 
täysin vesitiiviisti katon läpi. 

Kaapeliläpivientikumissa on kaksi läpivientiosaa, toinen halkaisi-
jaltaan 4-50 mm ja toinen 30-50 mm, jonka päässä on on neljä
Ø 4 mm kokoista aukkoa. Läpivientiosat leikataan sopiviksi
tarvittavankokoisia kaapeleita, johtoja tai putkia varten. 

Kaapeliläpivientikumi on valmistettu kestävästä ja joustavasta 
teknisestä kumimateriaalista. Kaapeliläpivientikumi kiinnitetään 
Solar-läpivientiin mukana seuraavalla säänkestävällä kiinnitti-
mellä. Vakioväri musta.



Asennuksen kuvaus
Solar-läpiviennin asennus on helppoa. Solar-läpivientisarja sisältää aluskatteen tiivisteen, liitosrenkaalla 
varustetun läpiviennin, kauluksen, kannen, kutistesukan ja ruuvit. Erikseen on saatavana pienempiä put-
kia, kaapeleita ja johtoja varten Solar-Kaapeliläpivientikumi 4-50 mm.

1. Asenna läpivienti pakkauk-
sessa olevan ohjeen mukaisesti.
 Jokaiselle katemateriaalille 
löytyy oma läpiviennin asen-
nusohje.

2. Tuo putkisto , johdot tai kaapelit 
läpiviennin ja kauluksen läpi. 
Kiinnitä kauluksen yläosa kahdella 
ruuvilla merkityistä kohdista 
kauluksen alaosaan. Asenna 
kauluksen alaosa paikoilleen. Vedä 
kutistesukka putkiston läpi pai-
koilleen kauluksen etuosan päälle. 
Jos käytät kutistesukan sijasta 
erikseen saatavaa Kaapeliläpivien-
tikumia, leikkaa sen aukot johtojen 
mukaan sopivan kokoisiksi ja vie 
johdot niistä läpi ja kiinnitä kumi 
paikoilleen kauluksen etuosan 
päälle tiukasti kumin mukana 
tulevalla nippusiteellä.  Lopuksi 
kiinnitä kansi paikoilleen kolmella 
ruuvilla merkityistä kohdista.

3. Tue putkisto läpiviennin 
alapuolelta kattoruoteeseen 
niin, että se kantaa koko 
alapuolisen putkiston.

4. Lämmitä kuuma-
ilmapuhaltajalla 
kutistesukka kiinni. 
Kaapleliläpivientikumia 
ei lämmitetä.

5. Tarvittaessa kaulusta 
ja kantta voidaan kään-
tää sivuttain 90 astetta 
molempiin suuntiin putkiston 
tarvitseman kulkusuunnan 
mukaisesti. Kiinnitä lopuksi 
kaulus läpivientiin neljällä 
ruuvilla.

Tuotenumerot
NIMI VÄRI TUOTENRO LVI-NRO

SOLAR-KAAPELILÄPIVIENTIKUMI musta  75701 7820105

SOLAR TIILI-LÄPIVIENTISARJA  musta 75602 5289200
 ruskea 75604 5289201
 vihreä 75606  5289202
 harmaa 75607 5289203
 punainen  75608 5289204
 tiilenpunainen 75609 5289205
  
SOLAR PELTI-LÄPIVIENTISARJA musta  75612 5289206
 ruskea  75614 5289207
 vihreä  75616 5289208
 harmaa  75617 5289209
 punainen  75618 5289210
 tiilenpunainen  75619 5289211
  
SOLAR CLASSIC-LÄPIVIENTISARJA musta  75622 5289212
 ruskea  75624 5289213
 vihreä  75626 5289214
 harmaa  75627 5289215
 punainen  75628 5289216
 tiilenpunainen  75629 5289217

SOLAR MUOTOKATE-PELTILÄPIVIENTISARJA musta  75632 5289218
 ruskea  75634 5289219
 vihreä  75636 5289220
 harmaa  75637 5289221
 punainen  75638 5289222
 tiilenpunainen  75639 5289223Jatkuu seuraavalla sivulla >>>



NIMI VÄRI TUOTENRO LVI-NRO

SOLAR HUOPA-LÄPIVIENTISARJA  musta   75642 5289224
 ruskea  75644 5289225
 vihreä  75646 5289226
 harmaa  75647 5289227
 punainen  75648 5289228
 tiilenpunainen  75649 5289229
  
SOLAR UNIVERSAL-TIILILÄPIVIENTISARJA musta  75652 5289230
 ruskea  75654 5289231
 vihreä  75656 5289232
 harmaa  75657 5289233
 punainen  75658 5289234
 tiilenpunainen  75659 5289235
  
SOLAR VITTINGE-LÄPIVIENTISARJA 1-AALTO tiilenpunainen  75662 5289236
SOLAR VITTINGE-LÄPIVIENTISARJA 2-AALTO tiilenpunainen  75664 5289237

SOLAR FINNERA-LÄPIVIENTISARJA musta 75692 7820064
 ruskea 75694 7820065
 punainen 75698 7820066

Kauppatie 9, 65610 Mustasaari
Lintuvaarantie 33, 02650 Espoo

Myynti ja tekninen neuvonta
Puh. 020 123 3233
Fax 020 123 3218
myynti@sktuote.fi 

VILPE®-tuoteperhe on laajalti tunnettu markkinoiden monipuolisimmasta valikoimastaan poistoilmanvaihtotuot-
teita ja kattotarvikkeita. Tuotteet sopivat sekä jyrkille että loiville katoille ja niin uudis- kuin korjausrakentamiseen.

VILPE®-tuotteet ovat vastanneet kattorakentamisen tarpeisiin ylivoimaisesti jo lähes 40 vuoden ajan. Tuotteille on 
tunnusomaista erittäin korkea laatu, edelläkävijyys, asentamisen ja käytön helppous sekä kestävyys vaativissakin 
oloissa. VILPE® on myös tyylikäs valinta.

VILPE® tarjoaa toimivia ratkaisuja ja taattua laatua: 10 vuoden väritakuu, 20 vuoden takuu tekniselle toimivuudelle 
ja 2 vuoden takuu sähköosille.

VILPE® osana ilmanvaihtojärjestelmää pitää sisäilman puhtaana ja kattorakenteet terveinä.

www.sktuote.fi 


