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Komplektis:

Ülevaade 

1 – Õhuvõtu filter
2 – Väljatõmbe filter
3 – Küttekalorifeeri ühendus
4 – Alumise ukse lukusti
5 – Kondensaadi äravool
6 – Plaatsoojusvaheti
7 – Reguleeritava kõrgusega jalad
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A – Võti uste avamiseks
B – Sifoon
C – 4 x poldid adapteri/mürasummutuselemendi ühendmiseks: M8x30 
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Mõõtmed ja ventilatsiooniühendused
Mõõtmed ja ühendused adapteriga:

Adapter A Adapter B

Ühendused adapteriga:

Adapter
Adapter A Adapter B

Käelisus
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– Heitõhk

– Õhuvõtt

– Väljatõmme

– Sissepuhe
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Mõõtmed ja ühendused summutuselemendiga

Ühendused summutuselemendiga:

Summutus- 
element Summutuselement A Summutuselement B

Käelisus
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Tüüp – L
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Ohutus

• Vigastuste vältimiseks lugeda enne seadme kasutamist läbi kogu seadme dokumentatsioon.

• Seade on mõeldud kodu- ja ärihoonete ventilatsiooniks. Seadet ei tohi kasutada tuleohtlike ja põlevate 
gaaside ventileerimiseks.

• Kõik elektriühendused peab teostama kvalifitseeritud tööjõud.

• Paigaldaja vastutab ventilatsiooniseadme ohutuskontrolli läbiviimise eest enne seadme tööle panemist.

• Enne ventilatsiooniseadme esmakäivitamist tuleb paigaldada kõik elektrilised ja mehaanilised 
ohutusseadmed.

• Enne hooldustöid tuleb välja lülitada seadme elektritoide. 

• Mitte avada seadme ust, kui ventilatsiooniseade töötab. 

Tähelepanek
Tootja ei vastuta varale või inimestele tekitatud kahjude eest, mis on põhjustatud seadme ebakorrektsest 
paigaldamisest, käivitamisest ja kasutamisest, või selles juhendis sisalduvate protseduuride ja juhiste 
mittejärgimisest.

Garantii
Garantii tingimused: 

• Üldised garantiitingimused on leitavad tootja kodulehelt.

• Uuele seadmele kehtib 2-aastane defektide ja tootmisvigade garantii, kui: 

 - seadme paigaldus ja esmakäivitus on teostatud kvalifitseeritud tööjõu poolt.

 - seadme hooldus on teostatud vastavalt kasutus- ja hooldusjuhistele.

 - kindlaksmääratud komponendid (nt filtrid) on vahetatud vastavalt nõutule. 

• Uue seadme garantii hõlmab defektse osa parandamist või asendamist.

• Tootmisdefektide varuosade garantii kehtib üheksakümmend (90) päeva alates asendusosa 
paigaldamisest.

• Garantii hakkab kehtima esmasest kasutuselevõtu kuupäevast.

• Garantii ei kehti, kui seadmele tehakse muudatusi tootjapoolse kooskõlastuseta.

Paigaldust võib teostada ainult kvalifitseeritud tööjõud.

Seadme ülaosale on keelatud 
asetada täiendavaid raskusi
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Kontrollida tarnenimekirja ja veenduda, et kõik seadmed on enne paigaldamist tarnitud. Puudustest teavitada 
tarnijat koheselt.

Transport

Seadme paigaldus

• Seade on mõeldud kasutamiseks sisetingimustes. Töötamise temperatuurivahemik on +5…40 °C.

• Veenduda, et seadme hoolduskujad oleks tagatud.

• Vältige seadme paigaldamist otse vastus seina.  

• Paigaldage seade tasasele põrandale. Enne kasutamist veenduge, et seade oleks loodis.

Paigaldus

Tõstuk seadme küljel Tõstuk seadme ees

62
0

Teenindusala
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Uste eemaldamine
1. Ülemise ukse eemaldamine

2. Alumise ukse eemaldamine

3

1

2
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Adapteri paigaldus 

Mürasummutselemendi paigaldus

Adapteri ühendamine kanaliga

4x

Adapteri paigaldamine

4x

Mürasummuti paigadamine

Mürasummtuselemendi ühendamine 
kanaliga

Kanalite ja komponentide kaal 
ei tohi seadet koormata!
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Elektriühendused

Elektritoite ühendamiseks kasutada elektrikilbi paremat elektrikaabli läbiviiku.
Seadme automaatikaga ühendamiseks kasutada elektrikilbi vasakut ja paremat elektrikaablite läbiviiku.
Elektri- ja automaatikaühenduste jaoks järgida elektriühenduste skeemi toote infodokumendis.

Ühendused

ON/OFF

ON/OFF

Enne elektrikilbi avamist lülitada seade alati välja!

Right bushingLeft bushing Parem kaabliläbiviikVasak kaabliläbiviik
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Elektriküttekeha
Elektriküttekeha termostaat katkestab ülekuumenemise korral kütteelemendi elektritoite, peatab seadme ning 
tekitab ülekuumenemise häire, et kaitsta seadet. Seadme ventilaatorid töötavad veel eelseadistatud aja vältel 
pärast kütteseadme seiskamist, et jahutada küttekeha. Kaitse lähtestamiseks vajutage seadme sees olevat 
RESET nuppu.

Küttekalorifeeri ühendus 
Ventilatsiooniseadme korrektseks tööks tuleb küttekalorifeer ühendada hoone küttesüsteemiga. Külmumise 
vältimiseks reguleerida vee pealevoolutemperatuuri vastavalt välisõhu temperatuurile.

Rõhuandur 
Rõhuandurit kasutatakse ventilatsiooni sissepuhke - ja väljatõmbe kanali staatilise rõhu mõõtmiseks. Kui 
seadet juhitakse kanali rõhu alusel ja VAV-klapiga, peab kanali rõhu mõõtmine asuma ventilatsioonitorustikul. 
Selleks tuleb rõhurõhuanduri mõõteotsikud paigaldada sissepuhke- ja võljatõmbe kanali külge. Andurid peavad 
paiknema sirgel kanalilõigul. Andureid ei tohi paigutada kanali põlvele ega selle lähedusse.

Cu Ø22x1.0 

Külmal perioodil, hoone pikemaks ajaks kütmata jätmise korral,  
tuleb vesi torudest ja küttekalorifeerist välja lasta. 
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Kondensaadi äravoolu ühendus 
Veekahjustuste vältimiseks tuleb kondensaadi äravooluühendus teha seadme väljatõmbe poolele, peale 
soojusvahetit. Kui drenaaž paigaldatakse mitteköetavasse ruumi, peab toru külmumise vältimiseks olema 
isoleeritud.

Sifoon tarnitakse seadme sees.
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Elektriline eelküttekalorifeer 
Elektrilist eelküttekalorifeeri ja eelfiltrit müüakse lisavarustusena.
Elektriline eelküttekalorifeer paigaldatakse õhuvõtukanalile enne ventilatsiooniseadet. Kütteseadme ette tuleb 
paigaldada eelfilter, mis eemaldab suuremad osakesed ja hoiab kütteelemendi puhtana.
Paigaldamisel kasutada elektrikalorifeeri paigaldusjuhendit. Seadme toide tuleb ühendada elektrikilbis eraldi 
kaitsme alla. Automaatikaühenduste jaoks tutvuda elektriühenduste skeemiga toote infodokumendis. 

Jahutuspatarei 
Jahutuspatareid müüakse lisavarustusena ning tarnitakse koos 2-tee ventiili, ventiiliajami ning kanali 
temperatuurianduriga.
Jahutuspatarei paigaldatakse ventilatsiooniseadme lähedale sissepuhke kanali peale. Temperatuuriandur 
paigaldatakse ventilatsioonikanalil peale vähemalt ühe meetri kaugusele jahutuspatareist.
Jahutuspatarei paigaldamisel kasutada toote enda paigaldusjuhendit, automaatikaühenduste jaoks tutvuda 
elektriühenduste skeemiga toote infodokumendis.

Lisaseadmete ühendamine 
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Hooldusjuhend  

Enne hooldustöid tuleb välja lülitada seadme elektritoide! 

Uste eemaldamine
1. Ülemise ukse eemaldamine

2. Alumise ukse eemaldamine

ON/OFF

3

1

2
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Filtrite vahetamine 
Filtreid tuleb vahetada vähemalt iga 6-12 kuu tagant.

Filtrid Kottfiltrid

– sissepuhe ePM1 60%(F7); 1 × 287/592/370 mm

– väljatõmme ePM10 60% (M5); 1× 287/592/370 mm

Soojusvaheti eemaldamine
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Seadme puhastamine 
Seadmest eemaldatud soojusvahetit võib pesta jooksva vee all.

Puhastada seadet tolmuimeja või niiske lapiga. 
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Uste tagasi panemine 
1. Alumise ukse paigaldamine

2. Ülemise uks paigaldamine

12
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