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Paigaldus- kasutus- ja hooldusjuhend AERAULIX CI 
 
Alaline ühendus 230V, 3 x 1,5mm² jäik kaabel, kaitse 16A. 
Odava tariifi ühendus (kui antud riigis olemas) 2x0,75mm², kaitse 2A. 
Alalisest ühendusest saab toite ka boileri siseanumat korrosiooni eest kaitsev titaananood – alalist 
ühendust ei tohi katkestada! 
Tariifijuhtme võib ühendada ka programmkellaga, mis lülitab vooluvarustuse sisse odavama tariifi 
ajal 
Kahetariifse vooluvarustuse korral tuleb antud režiim valida ka juhtpuldist. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Depressostat – alarõhu mõõdik ainult korterelamute korral – tsentraalsesse äratõmbesse. 
2x0,5mm² 
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Olulisi soovitusi 
Ohutus 
Seadme juures võib puutuda kokku kõrgete rõhkude ja pingestatud elektriosadega. Suvalisi töid 
seadme juures teostagu spetsialist. 
Transport ja ladustamine 
Seadet tohib kallutada ja asetada horisontaalselt VAID ÜHES SUUNAS, vt. pildid allpool. 
 
 
Seadme transportimise tarvis võib pakend 
olla varustatud vastavate indikaatoritega. 
Kui täpp indikaatoril on punane, on alust 
arvata, et seadet on kallutatud vales suunas, 
mis võib ohtu seada seadmele antava garantii 
kehtivuse. 

 
 

Toote kirjeldus 
Ventilatsiooniõhu-tarbevee soojuspump toimib nii tarbeveesoojendina kui ventilatsiooniseadmena. 
Ruumist väljaventileeritavat õhku kasutatakse tarbevee soojendamiseks. 
 

 
 
 
Nii tarbevee soojenemise aeg kui soojus-pumba kasutegur COP sõltuvad ümbritseva õhu 
temperatuurist ja ventileeritava õhu läbilaskest. 
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Tehnilised andmed 
 

                    
 
 

Tööpõhimõte 
Ventilaatori abil sisseimetav ruumiõhk 
soojendab aurustis külmaainet (agensit), 
muutes selle oleku vedelikust madala rõhu 
all olevaks gaasiks. Läbides kompressori 
tõuseb gaasilises olekus kõrge rõhu all 
olevakülmaaine temperatuur veelgi. 
Kondensaatoris annab külmaaine 
Soojuse edasi boileris olevale tarbeveele, 
jahtudes ise kõrge rõhu all olevaks 
vedelikuks. Läbi hõrendusventiili 
juhitakse juba alandatud rõhuga vedel 
külmaaine uuesti aurustisse 
ning kordub ülalkirjeldatud tsükkel. 
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Soovituslik tarbevee temperatuuri valik ühetariifse / kahetariifse vooluvarustuse korral 
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Mõõtmed / komponendid 
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Paigaldus 
Paigalduskoha valik 
- Paigalduskoht peab vastama normidele 
   NFC 15-100, VDE0100. 
- Vannitoas tohib seadet paigaldada piirkonda 3 
   või väljaspoole seda. 
- Kindel põrand – see peab taluma raskust 
   vähemalt 400 kg (veega täidetud seadme kaal). 
- Paigalduskoha omadused: paigalduskoht peab 
   olema külmumiskindel. Soovitatavalt eluruum – boileri soojuskadu minimaalne. 
   Vältida magamistoa lähedust – müraprobleem. 
- Näiteks: Majapidamisruum, pesuruum, seinakapp koridoris jne. 
- Ruumi kubatuur: pole tähtis kuna seade on ühendatud õhutorustikuga. 
- Sisseimetava õhu temperatuur: +5°C - +35°C.  
- Vaba ruum igast küljest: vähemalt 50mm hooldustööde tarbeks. 
- Lae kõrgus: vähemalt 2m (filtri vahetus pealt). 
- Vajalik pind: 600x600mm, paigaldamine seinakappi vt. joonis allpool. 
 

 
 
Keelatud paigalduskohad 
- Tolmused ruumid (töökoda, muldpõrandaga kelder) – aurusti ummistumise oht. 
- Õhk ei tohi sisaldada plahvatusohtlikku auru. 
- Seadet ei tohi ühendada mustunud või rasvase õhu väljatõmbega. 
- Seadet ei tohi paigaldada külmumisohtlikku ruumi. 
 
Lahtipakkimine ja kohaleasetamine 
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Hüdrauliline ühendamine 
 
- Enne ühendamist veenduda, et torustikus poleks montaažijärgset prahti, metalliosakesi jms. 
 
- Kui seade on paigaldatud eluruumide kohale, tuleb see boileri tühjendamise tarvis varustada 
   vee äravooluvõimalusega kanalisatsiooni. 
 
- Retsirkulatsiooniahel on keelatud: häirides vee soojenemist boileris võib see põhjustada 
   sooja vee nappust ja vähendada kasuteguri COP väärtust. 
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Soe vesi 
Vältimaks galvaanilise silla teket (korrosioonioht) 
ei tohi teostada vahetut vask-raud ühendust. Selle 
välistamiseks monteerida sooja vee väljundile 
kaasasolev dielektriline vahemuhv. 
Vahemuhvi paigaldamine on garantiinõue ! 
Kui sooja vee torustikus kasutatakse kunstmaterjale, 
on soovitatav paigaldada sooja vee väljundile 
termoventiil. 
 
Külm vesi 
Külma vee sisendile tuleb monteerida 6,5 bar juures 
avanev ¾“ kaitseklapp (komplektis) või 
kaitsegrupp (pildil). 
 
Sulgurventiili, survealandajat jms. ei tohi 
monteerida kaitseklapi ja boileri külma vee 
sisendi vahele. Kaitseklappi 
ei tohi boileri külge ühendada vooliku abil. 
 
On normaalne kui vee soojenemise faasis tilgub 
kaitseklapi äravoolutorust vett – tegemist on vee 
paisumisel välja lastava ülesurvega. See veekogus 
võib olla 2-3% boileri mahust. Kaitseklapi 
äravoolutoru on soovitatav ühendada 
kanalisatsiooniga. 
 
Sõltumata ühendusest peab see igal juhul 
sisaldama kaitseklappi ja sulgurventiili 
(garantiinõue!). 
 
Kui veesurve ületab 5 bari, on survealandaja 
kohustuslik. Soovitatav veesurve on 3-4 bar’i. 
Ühendus ei tohi olla külmumisohtlikus kohas. 
 
Kondensaadi äravool 
Aurusti töö põhjustab kondensaadi teket – see 
tuleb juhtida kanalisatsiooni.  
Sõltuvalt õhuniiskusest võib kondensaati tekkida 
kuni 0,25 l/h. 
Kuna kanalisatsioonist võivad üles 
tungida ammoniaagiaurud, mis kahjustavad 
soojuspumpa, on kondensaadi äravooluahel 
vaja varustada vahesifooniga ! 
 
Õhutorustiku ühendamine 
Õhku ei ole mõtet võtta köetavatest eluruumidest (v.a. niisked ruumid: köögid, vannitoad, WC-d) – 
see vähendab seadme kasutegurit. Õhutorustik peab olema tihe. Torustiku paigutuse ja pikkuse peab 
kindlaks määrama ventilatsioonitehnik. 
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Lineaarne ventilatsioonisüsteem ühepereelamusse: 
 

 
 
Tsentraalne ventilatsioonisüsteem: 
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Ventilatsioonisüsteem korterelamusse: 
 

 
 
Paigaldada vaid vajalikud torupikkused. Vältida liigseid põlvi. Välistamaks resonantsi ei tohi 
torustik olla pinge all. Õhu väljajuhtimisel läbi katuse / seina tuleb kasutada vähese takistusega 
väljaviiguotsikuid. Õhudüüsid tuleb paigaldada vähemalt 1,8 m kõrgusele ning nende ette peab 
jääma vaba ruumi vähemalt 20 cm. 
 
 
Katusealune (pööningu-) torustik peab soojuskadude 
vältimiseks olema isoleeritud 25-50mm klaasvillaga 
(25mm – boileri garantiinõue). 
 
 
 
Ka köetavates ruumides kasutada vähemalt 25 mm 
isolatsiooniga torustikku (boileri garantiinõue). 
 
 
 
 
 
Kasutada võib ka polüetüleentoru 
(ka õhu väljajuhtimisel). 
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Ventilatsioonisüsteemi komplekteerib teile ventilatsioonitehnik-paigaldaja. Näiteid düüsidest: 
 

           
 
Reguleerimine / käivitamine 
 
Peale paigaldust: 
1 – reguleerida äratõmberõhk 

 
 
Niiskusjuhitav juhtimine: 
Peale paigaldust kontrollida, et düüsirõhk oleks minimaalsel läbilaskel 80-160 Pa vahel. 
Maksimaalsel läbilaskel peab köögidüüsi rõhk olema üle 70 Pa. 
 
Automaatjuhtimine: 
Peale paigaldust kontrollida, et düüsirõhk oleks minimaalsel läbilaskel 50-160 Pa vahel. 
Maksimaalsel läbilaskel peab köögidüüsi rõhk olema üle 70 Pa. 
 
Kui rõhud erinevad ülaltoodust, vt. ptk. „Juhised paigaldajale“. 
Õhudüüse ja seadme filtrit tuleb kontrollida 2 korda aastas, filter igal aastal vahetada, vt. ptk.  
„Hooldus“. 
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Elektriühendus 
Enne elektriühenduse teostamist peab boiler olema veega täidetud ! 
Peale elektriühenduse teostamist ei tohi seadme vooluvarustust katkestada kuna sellest saab toite 
ka boileri siseanumat korrosiooni eest kaitsev titaananood ! 
Seade tuleb ühendada vahelduvvooluvõrku 230V, 50 Hz lähtudes antud riigis kehtivatest 
eeskirjadest. Ahelas kasutada 16A kaitselülitit kontaktivahega vähemalt 3 mm. 
Maandus on kohustuslik. Elektriküttekeha ei tohi kunagi vahetult pingestada ! Termokaitse 
reguleeringut ei tohi muuta, ega selle sisemusse tungida – vastasel juhul katkeb garantii ! 
 
 
 
 
 
Elektriosale juurdepääsuks eemaldada kattekilp. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elektriühendus mitmetariifse vooluvõrgu korral 

 
 
Tariifijuhtme võib ühendada ka programmkellaga, mis lülitab vooluvarustuse sisse odavama tariifi 
ajal. Kahetariifse vooluvarustuse korral tuleb antud režiim valida ka juhtpaneelil. 
 
Elektriühendus ühetariifse vooluvõrgu korral 

 
 
Tariifikaablit sel juhul ei ühendata. 
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Alarõhumõõdikute ühendamine tsentraalsesse äratõmbesse 
Ainult korterelamu puhul: 
Kasutada tulekindlat kaablit 0,5 – 1,5 mm². 
 

 
 
Ettevalmistus seadme tööks 
Boileri veega täitmine. 

- avada sooja vee kraan 
- avada külma vee kraan 
- kui sooja vee kraanist voolab vett, on boiler veega täidetud, sulgeda kraanid 
- kontrollida lekke puudumist torustiku ühenduskohtades 

 
Töökindluse kontroll 

- Ühendage seade vooluvõrku. Veenduge, et displeile ei ilmu veateade, vastasel korral vt. 
Veateated. Displeile peab ilmuma ümbritseva õhu temperatuur, ventilaatori kontrolllamp 
(fan) vilgub. Ca. 10 minuti pärast käivitub kompressor. 

- Kui seade on ühendatud õhutorustikuga, valige sobiv ventilaatori kiirus. 
- Ca. 15 minutit peale kompressori töölehakkamist on seadmest väljuv õhk ca. 10°C madalam 

võrreldes sisseimetava õhuga. Kaitseklapi äravoolutorust võib tilkuda vett – vee paisumisel 
soojenemise käigus lastakse välja ülesurve. Kaitseklapi äravoolutoru on soovitatav ühendada 
kanalisatsiooniga (vt. Hüdrauliline ühendamine). 

- Kontrollige lekke puudumist toruühenduste juures. 
- Kui kõik on korras, on teie seade valmis ekspluatatsiooniks. 
- Järgnevalt tutvuge reguleeritavate parameetritega. 

 
MÄRKUS: Tarbevee soojendamisel elektriküttekehaga võib sõltuvalt vee kvaliteedist esineda nn. 
„keedukatla müra“. See on normaalne ega tähenda riket seadme juures. 
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Juhised kasutajale 
 
Juhtpaneel 

 
 
Sümbolite tähendus 

 
NB! Ventilaator - ainult ühepereelamu korral 
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Režiimide kirjeldus 
Režiimi valik toimub valiknupu abil. Režiimi muutmine aktiveerub 5 sekundi pärast. 
 

 
AUTO-režiim 
Automaatselt valitakse energialiik, mis toodab maksimaalse kokkuhoiu tingimustes piisavalt sooja 
tarbevett. Eelistab soojuspumpa kuid kui õhutemperatuur pole piisav või kui ilmneb veateade 
soojuspumbalt, kaasab töösse elektriküttekeha, tagamaks soovitud mahus sooja tarbevett 
Kahetariifse voolu korral 
Režiim AUTO kasutab tarbevee soojendamiseks maksimaalselt ära odavat tariifi. Kallima tariifi ajal 
kasutatakse vaid soojuspumpa. Vajadusel (kõrge etteantud tarbeveetemperatuur, madal 
õhutemperatuur) kasutatakse elektriküttekeha vahetult enne odava tariifi lõppu. 
ECO-režiim 
Sel režiimil soojendab tarbevett ainult soojuspump. Sooja vett võib olla ebapiisavalt. 
Õhutemperatuur peab olema vahemikus +5°C - +35°C. 
Kahetariifse voolu korral 
Soojuspump käivitub odava tariifi ajal. Kui etteantud tarbeveetemperatuur on saavutatud, pump 
seiskub. 
BOOST-režiim 
Töös on nii soojuspump kui elektriküttekeha, sõltumata voolutariifist. Etteantud 
tarbeveetemperatuuri saavutamise järel läheb seade tagasi eelnevalt kehtinud režiimi. 
Eemaloleku režiim 
See režiim kaitseb boilerit kui seadet ei ekspluateerita. Töös on korrosioonikaitseanood ja tarbevett 
hoitakse ca. 7°C juures. Valiknuppudega saab valida eemaloleku kestuse 1-99 päeva. Valides 0 
päeva, on seade püsivalt eemaloleku režiimis. 
Viimasel eemaloleku päeval soojendatakse tarbevesi, teostamaks legionelloosikaitse. 
Eemalolekurežiimi lõppedes läheb seade tagasi eelnevalt kehtinud režiimi. 
INFO-režiim 
Režiim näitab eri andurite temperatuure ja MIN – MAX väärtusi. Viimati näidatud anduri näit jääb 
püsima ka teistes režiimides. 
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Veetemperatuuri reguleerimine režiimides AUTO ja ECO 
Seadme tööd optimeeritakse veetemperatuuri reguleerimisega. 
Kõrgem veetemperatuur tagab suurema mugavuse, madalam suurema kokkuhoiu ent sel juhul võib 
sooja vett nappida. 
Mõttekas on kasutada eri aastaaegadel eri temperatuure - suvel madalama temperatuuriga kokku 
hoida ja talvel komforti nautida. 
Esimene vajutus nooleklahvile paneb temperatuurinäidu vilkuma, järgmine muudab temperatuuri. 
Kui näit enam ei vilgu, on uus temperatuur salvestatud. 
 

 
 
Filtri olukord 
Peale 9 töökuud ilmub displeile kiri FILT. 
Peale 12 töökuud hakkab see vilkuma ning kõlab helisignaal (selle saab katkestada 
klahvivajutusega). Olukorra ennistamine toimub INFO-režiimis. 
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Informatsioon INFO-režiimis 
INFO-režiimis saab navigeerida ülemise / alumise noolklahviga. 
 

 
 

 
 

 
NB! P01 ja RAZ – ainult ühepereelamu korral 
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Juhised paigaldajale 
Režiim häälestus 
Režiim aktiveeritakse / deaktiveeritakse vajutades üheaegselt režiimiklahvi ja alumist nooleklahvi. 
Juurdepääsu režiimidele näitavad näit PARA ja paigaldajasümbol. 
 

 
 

 
NB! PrES – ainult ühepereelamu korral 
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Testrežiim 
Režiim on mõeldud paigaldajale. 
Režiim aktiveeritakse / deaktiveeritakse vajutades üheaegselt režiimiklahvi ja ülemist nooleklahvi. 
Juurdepääsu näitab displeile ilmuv kiri TEST. 
 

 
 

 
NB! FAN ON – ainult ühepereelamu korral 
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Akustilise alarmi saab katkestada ülemisele või alumisele nooleklahvile vajutades. 
Soojuspumba vea korral on võimalik ümber lülitada ECO’lt AUTO’le, tagamaks tarbevee 
soojendamise ka selles olukorras. Sellele ei järgne aga näitu kuna prioriteet on veanäidul. 
Diagnoosi hõlbustamiseks on sõltumata veast võimalik juurdepääs test- ja häälestusrežiimile. 
 

Hooldus ja veaotsing 
Nõuanded kasutajale 
- Kui eemaloleku režiimi pole võimalik kasutada või kui seade on välja lülitatud, tuleb boiler veest 
tühjendada. Selleks tegutseda järgmiselt: 

1. katkestada elektriühendus 
2. sulgeda külma vee pealevoolukraan 
3. jälgides, et soojaveekraan(id) oleks suletud, eemaldada kaitseklapp boileri külmaveesisendilt 
4. avades ühe soojaveekraani tühjeneb boiler läbi külmaveesisendi 

- Anomaalia korral (seade ei soojenda tarbevett või soojaveekraanist tuleb auru) katkestada 
elektriühendus ja pöörduda seadme paigaldaja poole. 
- Seadme ekspluateerimisel järgida antud riigis kehtivaid majapidamisseadmete ekspluateerimise 
nõudeid ja norme. Mitte lasta lastel seadmega mängida. 
 
Tavahooldus 
Perioodiliselt kontrollida, et displeil poleks veateateid. 
Kohtades kus vee karedus (Th on üle 20°F) võib kasutada vee pehmendajat, tehes seda kooskõlas 
kehtivate normidega. Garantii seeläbi ei kao. 
 
Spetsialistipoolne hooldus 
Regulaarne hooldus 
Tagamaks Aeraulix’i pikka tööiga tuleb seadet spetsialisti poolt kontrollida iga 2 aasta järel. 

- katkestada vooluühendus 
- tühjendada boiler 
- demonteerida esipaneel 
- ühendada lahti termostaadi juhtmed 
- demonteerida küttekeha koos hülsiga 
- võimaliku katlakivi korral hülsi pinnal eemaldada see ettevaatlikult. Eemaldada boilerist 

sinna kogunenud sete. Puhastamisel mitte kasutada abrasiivseid vahendeid – boileri 
sisepinda ei tohi vigastada. 

- võimalusel puhastage hülsi sisepind 
- korrosioonikaitseanood – ACI titaananood – ei vaja kontrolli ega väljavahetamist 
- hülsi taaspaigaldamisel kasutada uut flantsitihendit, kinnitada flants korralikult 
- täita boiler uuesti veega: jättes soojaveekraani avatuks, avada külma vee pealevool. Kui 

lahtisest aoojaveekraanist hakkab voolama vett, on boiler täis. Sulgeda soojaveekraan 
- kontrollida lekke puudumist flantsi juures, paigaldada termostaat 
- kontrollida veelkord lekke puudumist, vajadusel pingutada mutreid 
- kontrollida termostaadi elektriühendust 
- kontrollida termoanduri asendit - see peab olema lükatud hülsi lõppu 

 
Filtri vahetamine 
Kaitsmaks aurustit mustumise eest, mis võib põhjustada seadme töövõime langust, on seade 
varustatud õhufiltriga. 
Filtrit tuleb kontrollida iga 6 kuu järel ning vahetada kord aastas. Töö ilma filtrita põhjustab 
aurusti mustumise, millele järgneb veateade. 
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- Keerata lahti kinnituskruvi ja eemaldada filtrikate 
- Tõmmata filter ettevaatlikult välja 
- Kontrollida filtrit, vajadusel vahetada 
- Taaspaigaldada filter, jälgides suunamärgist 
- Taaspaigaldada ja kinnitada filtrikate 

 

 
 
Aurusti: 

- aurusti ja ventilaatori olukorda tuleb kontrollida iga kahe aasta järel – liigne mustus võib 
vähendada soojuspumba töö efektiivsust 

- pääsemaks ligi aurustile tuleb eemaldada katted, vt. järgnev joonis 
- pääsemaks ligi aurustile kahelt poolt tuleb seejärel tuleb eemaldada filter ja ventilaatori 

kinnitus  
- aurustit ja ventilaatorit puhastada pehme harjaga – mitte vigastada aurusti ribistikku ! 

 
Enne katte eemaldamist peab seadme vooluvarustus olema katkestatud ! 
 

 
 

                              
 
 
Kondensaadi äravool: 
Kondensaadi äravoolu tuleb regulaarselt kontrollida ja vajadusel  puhastada. Äravooluavasse 
kogunenud tolm võib selle ummistada ning liigne kondensaat seadmes võib soojuspumba tööd 
häirida. 
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Spetsialistipoolne veaotsing (Tähtis: Hooldust ja veaotsingut teostagu spetsialist) 
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TÄHTIS: 

- Elektriküttekeha ei tohi kunagi vahetult (ilma termostaadita) pingestada ! 
- Tsirkulatsiooniühendus pole lubatud kuna see vähendaks sooja vee osamahtu boileris 

ja suurendaks seega elektriküttekeha töösoleku aega. 
- Survealandajat ei tohi monteerida boileri ja kaitsegrupi vahele. 

 
Temperatuuriandurite temperatuuri-takistuse graafik 

 
 
Müügijärgne servis 
Vahetatavad osad on: flantsitihend, termostaat, küttekeha, küttekeha hülss, juhtkaart, kompressor, 
ventilaator, aurusti, alarõhu mõõdik või rõhuandur. 
Kasutada tohib vaid Atlantic-varuosi. Tellimisel näidata ära seadme tüüp ja tootmise aeg. Kogu info 
on toodud Odyssée tootesildil, mis asub kondensaadi äravooluava lähedal. 
Elektritöid seadme juures tohib teostada vaid kvalifitseeritud spetsialist. 
 
Aeraulix maaletooja:  PLASTOR AS 

Hoiu 7 
76401 Laagri, Harjumaa 
Tel. 6796756 
GSM 5166924 
plastor@plastor.ee 
www.plastor.ee 

Garantii 
Garantiinõuded 
Garantii ei kehti: 
Ebanormaalsete ümbritsevate tingimuste korral: 

- Aeraulix on saanud lööke, põrutada või maha kukkunud 
- Aeraulix on paigaldatud külmumisohtlikku, niiskesse, agressiivse õhuga või halvasti 

ventileeritud ruumi 
- Joogivee normatiividest kõrvalekalduva vee kasutamise korral 
- Veesurve korral üle 5 bari, kui pole monteeritud survealandajat 
- Toitepinge kõikumise või Aeraulix’ile mittevastavuse korral, elektriliste ülepingete või 

välgu korral 
- Aeraulix on paigaldatud raskesti ligipääsetavasse kohta 
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Garantii ei kehti: 
Paigaldusnõuete eiramise korral: 

- Kaitseklapi puudumise korral külmaveesisendil või selle vale paigalduse korral 
- Isoleervahemuhvi puudumise korral boileri soojaveeväljundil 
- Normidele mittevastava elektriühenduse korral (vale kaabliristlõige vms.) 
- Aeraulix’i vooluvõrku lülitamise korral ilma veeta boileris 
- Aeraulix’i asukoht vastuolus olemise korral antud juhendi nõuetega 
- Torustiku välise korrosiooni korral (valedest toruliitmikest tingitud elektrokeemilised 

mõjud) 
Garantii ei kehti: 
Hooldusnõuete eiramise korral: 

- Katlakivi ebanormaalse tekke korral 
- Kaitseklapi ummistumise korral (soovitame filtrit külmaveevõrku) 
- Aurusti mustumise ja kondensaadi äravooluava ummistumise korral 
- Võõraste (mitte ATLANTIC) varuosade kasutamise korral 

 
Tähtis: Garantiireklameerimisel tuleb Aeraulix jätta tööasendisse kuni garantiispetsialisti 
saabumiseni. Lahtiühendatud seadme puhul pole reklamatsiooni võimalik arvestada garantii 
raames. 
 
Garantiitingimused 
Aeraulix peab olema paigaldatud vastavalt käesoleva juhendi nõuetele ning lähtudes antud riigis 
kehtivatest normidest. Seadet ekspluateeritakse nõuetekohaselt ning hooldatakse regulaarselt. 
 
Garantii näeb ette garantiispetsialisti poolt garantiile alluvaks praagiks tunnistatud osade 
väljavahetamist. Kahjutasunõuded on välistatud. Vahetatavate varuosade väljavahetamine 
garantiiaja jooksul ei pikenda mitte ühelgi juhul seadmele algselt antud garantiiaega. 
 
Vale väljakutse garantii raames on tasuline. Mittetasumisel katkeb garantii. Seega kontrollige 
hoolikalt antud juhendi nõuetest kinnipidamist ! 
 
Garantii kehtib ainult Eesti Vabariigi territooriumil. 
 
Garantii: 5 aastat boileri siseanumale, 2 aastat soojuspumbale (kompressor, külmaahel, ventilaator) 
ja elektri- ning elektroonikaosadele. 
Garantiiaeg algab Aeraulix’i müügikuupäevast lõpptarbijale. 
 
Soovitused seadmete õigeks paigaldamiseks ja kasutamiseks 
Mehaaniline paigaldus: Seade tuleb paigaldada vastavalt tootjapoolsetele nõuetele 
külmumiskindlasse ruumi pinnale, mis taluks veega täidetud seadme raskust. 
 
Elektriline paigaldus:  

- elektriküttekeha tohib olla ühendatud ainult üle termostaadi – vahetu pingestamine keelatud 
- kaablite ristlõige peab vastama seadme küljes olevate omale 
- maandus on kohustuslik 

 
Hüdrauliline paigaldus: Seadet tohib kasutada rõhuvahemikus, millele see on mõeldud. 
Hüdraulikaahel tuleb koostada järgides kehtivaid norme ja nõudeid. 
Kasutusala: Seade on mõeldud joogiveekvaliteediga tarbevee soojendamiseks. 
Seadme utiliseerimisel tuleb järgida kohalikke jäätmekäitlusnõudeid. 
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Elektriskeem 

 
 
Tootjal jätab enesele õiguse teostada seadme tootmisel muudatusi seadme täiustamise  huvides, millised ei pruugi kajastuda antud 
montaažijuhendis. Sellisel juhul küsige lisainformatsiooni seadme maaletoojalt. 


