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Asennusohje 

 

Tyyppi: HomEvap-kostutin 

 

 

 

SÄILYTÄ OHJETTA LAITTEEN LUONA 

 

Yli 8-vuotiaat lapset, henkilöt, joiden henkinen kyky on laskenut tai jotka ovat fyysisesti 

vammaisia, tai joilla ei ole kokemuksia ja tietoja, saavat käyttää tätä tuotetta valvonnan 

alaisina, mikäli heitä on asianmukaisesti ohjattu tuotteen turvalliseen käyttöön ja kerrottu 

mahdollisista vaaroista. Lapset eivät saa leikkiä tuotteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai 

suorittaa käyttäjän toimesta tehtäviä huoltoja ilman valvontaa. 

 

Alkuperämaa: Hollanti 
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Homevap B.V.1.07 

Kaikki oikeudet pidätetään. 

Kaikki tiedot koskevat vakiona valmistettuja tuotesuunnitteluja. HomEvap BV ei vastaa tuotteista 

seuraavista vahingoista, mikäli erittely poikkeaa vakiosta. Tiedot on laadittu huolellisesti, mutta 

HomEvap BV ei vastaa tiedoissa olevista virheistä eikä niiden seurauksista. HomEvap BV ei vastaa 

kolmansien osapuolten suorittamista töistä seuraavista vahingoista. Ohje voi muuttua 
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Luku 1 – Turvallisuusohjeet 
 

HomEvap B.V. ei vastaa vahingoista tai vammoista, jotka ovat aiheutuneet siksi, että käyttöohjetta ei 

ole (ankarasti) noudatettu, tai huolimattomuudesta kostuttimen asennuksessa ja/tai käytössä. 

Tuotetta ei ole tarkoitettu sellaisten henkilöiden käyttöön, joiden fyysiset, aisteihin liittyvät tai 

henkiset kyvyt ovat vähentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta ja tietoaja (ml. lapset), paitsi siinä 

tapauksessa, että he tekevät sen valvonnassa tai heitä on ohjannut tuotteen käyttöön henkilö, joka 

vastaa heidän turvallisuudestaan.  

1.1 Turvallisuuskeinot 

• Kostutin on suunniteltu siten, että tavanomaisen käytön yhteydessä ja ilman poikkeavaa 

toimintaa ei ole mahdollista joutua kosketuksiin liikkuvien osien tai sellaisten osien kanssa, joissa 

on sähkövirtaa.  

• Kostutin vastaa pakollisia turvamääräyksiä, jotka on vahvistettu kevyille kotikäytössä oleville 

sähkölaitteille, suojaluokka II. 

Seuraavat turvakeinot tulee ottaa huomioon: 

• Ennen työn aloittamista irrota laite virtaverkosta ja väännä vesiliitäntä kiinni. 

• Käytä asianmukaisia/sopivia työvälineitä. 

• Tuotetta ei saa asentaa avointen sähkölaitteiden kohdalle, kuten sähkökaapit, pistorasiat yms. 

Mikäli tällaista sijoitusta ei voi välttää, tulee käyttää keinoja vesivuodoista seuraavien vahinkojen 

ja/tai vaaratilanteiden välttämiseksi 

 • Kostutin tulee asentaa valtakunnallisten sähkölaitteiden asentamista koskevien säädösten 

mukaisesti. 

• Mikäli päävirtajohto on vahingoittunut, valtuutetun henkilön tulee vaihtaa se. 

• Käytä tuotetta vain siihen käyttöön, johon se on suunniteltu (kuten on kuvattu Luku 11 – Takuu ja 

Luku 12 – Vastuu), ja noudata tässä esitettyjä asennusohjeita. Kaikenlaisista muutoksista tuotteen 

liitännöissä vastaa kolmas osapuoli. 

 

1.2 Turvallisuusmerkinnät 

Kostuttimessa on seuraavat selkeät ja tunnistettavat turvallisuusmerkinnät: 

 

Tämä symboli varoittaa tuotteen koskemisesta, sähköjännitteen tai veden kanssa 

kosketukseen sattumisen vaara. 

 

KORKEAJÄNNITE 

Alemman kannen alla olevat osat ovat jännitteiset, kun tuote on liitettynä 

virtaverkkoon. Käytössä tulee olla varovainen. Irrota virtajohto pistorasiasta ennen 

kannen irrottamista! 

 

VAROITUS 

 Tämä symboli varoittaa sähkövaarasta. Käytössä tulee olla varovainen. 
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Luku 2 – Paikalle toimittaminen 
Tarkasta paketti vastaanoton yhteydessä ja ennen avaamista, että siinä ei ole näkyviä vaurioita. 

Vaurioista tulee ilmoittaa valmistajalle HomEvap 48 tunnin kuluessa vastaanotosta. 

 

2.1 Pakkauksen sisältö  

Kostutin koostuu seuraavista osista: 

EPP-runko, jossa on 2 pyöreää R200 mm liitäntää. 

Seuraavat osat ovat HomEvap-rungon sisällä/päällä: 

• Yksi (1) lasikuituinen imevä kostutuskenno LegioSafe-vedensuodattimen kera 

• Yksi (1) PTC sähköinen kuumennuselementti 

• Yksi (1) johto liitosadapterin kanssa SHC80 sensoriin (pituus 1 m) 

• Yksi (1) vesiliitännän letku, musta, pituus 1 m, ø 4 mm, adapteri ¾ 

• Yksi (1) virtajohto sähköverkkoon liittämiseen (pituus 1 m) 

• Yksi (1) poistovesiletku ø 16 mm, pituus 500 mm 

 

Pakkauksessa on erikseen:  

• Yksi (1) yhdistetty kosteus-lämpötilasensori (SHC80) 

 

 

 

• Yksi (1) virtajohto sähköverkkoon liittämiseen (230 VAC, pituus 1 m)  

 

 

 

• Kostuttimen säädin  
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Luku 3 – Toimintaperiaate 
 

Tuotteen tavoite on kostuttaa kuivaa ilmaa, joka liikkuu märän kostutuskennon läpi energiaa 

säästävästi, hiljaisesti ja turvallisesti. Adiabaattinen kostutusprosessi tapahtuu kostuttimen sisällä 

ja se lisää tilaan/taloon suunnattavan ilman kosteutta. 

 

3.1 Toimintaperiaate 

Kostutin tulee asentaa ilman tulokanavaan lämpöä palauttavan ilmastointilaitteen (HRV) jälkeen. 

Mikäli ulkoilman kosteus on liian matala, kostutin alkaa toimia. Protsessi on seuraava: HRV lämmittää 

sisään tulevan ilman käyttämällä lämmönvaihdinta. Tuloksena suhteellinen ilmankosteus lämpimässä 

ilmassa vähenee. Lämmin ilma liikkuu HomEvap-kostuttimen läpi, joka nostaa ilmankosteuden 

määritettyyn prosenttiin käyttäen turvallista ja pisaratonta veden höyrystymisperiaatetta. 

Kosteutettava ilma jäähtyy Mollier-diagrammi entalpiaviivan mukaisesti. Sisään rakennettu PTC-

ilmanlämmitin lämmittää ilmaa vain silloin, kun kostuttimesta tuleva ilma on alle 17°C. Enimmäisteho 

on 3kg/h. Ohjelmisto valvoo käytettävän veden määrää, jotta vettä käytetään säästäen. 

 

3.2 Turvallisuus 

Vesi on Legionella-vapaata, sillä kostuttimeen sisään on rakennettu LegioSafe-vedensuodatin ja 

jakaja. Vesi liikkuu ennen kostutuskennoon päätymistä LegioSafe-suodattimen läpi. Siksi talon 

asukkailla ei ole legionelloosin vaaraa. Käytetään vain raikasta vettä. Vettä ei uusiokäytetä. Mikäli 

jäähdytystä/kostutusta ei ole, matriisi on täysin kuiva. 

Mukana oleva SHC80-kanavasensori mittaa suhteellista kosteutta ja lämpötilaa kanavassa 

kostuttimen jälkeen. Tämä paikka takaa parhaan tehokkuuden ja turvallisen toimimisen. HomEvap:n 

rakenteen yhteydessä ilmakanaviin ei aiheudu tavanomaisissa käyttöolosuhteissa kondensaattia. 

Sisään rakennetussa PTC-ilmanlämmittimessä on useita turvallisuuslaitteita: 

1. Mekaaninen turvalaite, joka takaa päältä kytkeytymisen, kun enimmäislämpötila 85°C ylitetään. 

2. Lisälämpötilasensori kostuttimessa, joka kytkee lämmittimen pois päältä, kun lämpötila on liian 

korkea. 
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Luku 4 – Käyttäminen 
Kostutinta voi käyttää kaikkien tuuletuslaitteiden yhteydessä, joissa ei tapahdu kosteuden vaihtoa 

sisään tulevan ja poistuvan ilman välillä. 

 

4.1 Komponenttien kuvaus 

Kostuttimen tärkeimmät komponentit ovat:  

Runko 

Kostuttimen runko on valmistettu polypropeenista (EPP, expanded polypropylene). Tämän 

materiaalin etuja ovat kevyt paino, hyvä vesitiiviys, hyvä ilmatiiviys ja uusiokäytettävyys. Runkoon 

kuuluu ylä- ja alaosa, jotka on kiinnitetty toisiinsa kahdella kiinnitysrenkaalla. Pohjassa olevassa 

osastossa on vesiventtiili, säätimen ohjauslevy ja muuntaja. Näitä suojaa EPP-kansi, jolla on 

turvamerkinnät. Vasemmalla ja oikealla ovat kanavaliitokset, läpimitta R200 mm sisempi ja 250 mm 

ulompi. 

Sisärakenne 

Sisus on suunniteltu siten, että on taattuna optimaalinen ilmavirtaus, jota voi turvallisesti kostuttaa. 

Siihen kuuluu kasetti, jossa on patentoitu Legionella-vapaa suodatin ja kostutuskenno. Sisään tuleva 

vesi liikkuu suodattimen läpi ja sitten suodatettu vesi kostuttaa kostutuskennon. Sisään tuleva 

ilmavirta liikkuu kostutuskennon läpi ja ilmankosteus kasvaa kosketuksessa märkään pintaan. 

Liiallinen vesi liikkuu poistoletkuun. PTC-ilmanlämmitin lämmittää ilmaa, kun lämpötila laskee alle 

säädetyn rajan. 

Kosteus- ja lämpötilasensori (SHC80) 

Mukana oleva SHC80-kanavasensori mittaa suhteellista kosteutta ja lämpötilaa ilmakanavassa 

kostuttimen jälkeen. Tämä sijainti varmistaa parhaan tehokkuuden ja tavanomaisissa olosuhteissa 

kondenssittomat tuuletuskanavat. 

Säädin 

Kostutinta ohjaa (johdoton) säädin. 

Paristokäyttöinen (4xAAA) valvontapaneeli on liitettynä vain kostuttimeen. Katso erillistä säätimen 

käyttöohjetta. 

Toiminta 

Kun kosteussensori mittaa säädettyä rajaa matalamman kosteuden, kostutin alkaa toimia. Ohjelmisto 

takaa parhaan mahdollisen tehokkuuden ja vähimmän mahdollisen vedenkulutuksen sekä 

matalimman energiankulutuksen. 

Turvallisuus 

Säätimessä on Legionella-huuhteluohjelma ja lisäksi useita sisäänrakennettuja turvallisuuslaitteita ja 

osoittimia. 

Valvonta-PCB:n hälytysvalot ovat kostuttimen alla. 

Tarvittavat raportit näytetään säätimen näytössä.  
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Luku 5 - Tekninen erittely 
 

5.1 Erittely 

Kuvaus  

Mitat PxLxK 258 x 344 x 335 mm 

Kostuttimen tilavuus 0-4 litraa 

Virrantarve  20 VA, lämmitin aktiivinen 800 VA 

Veden enimmäiskäyttö 5 litraa tunnissa 

Vesiliitäntä ¾ sisäkierre, 4 mm letku 

Poistovirtausliitäntä 16 mm letku, 50 cm   

Enimmäisilmavirta 600 m3/h 

Ilmanvaihtoliitäntä Vakio ⌀ 200 mm putki 

 

5.2 Piirrokset 

Päältä       Edestä 

 

Sivulta    Takaa    Alta 
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5.3 Komponenttien kuvat 
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Luku 6 – Asentaminen 
 

6.1 Toimintojen järjestys 

1. Valitse kostuttimelle paikka ilmakanavassa siten, että se olisi mahdollisimman lähellä 

ilmastointilaitetta. Vähimmäisetäisyys mutkan jälkeen on 150 mm. 

2. Asennuksessa on tärkeää jättää riittävästi tilaa, jotta kostutinta voisi huollon/kostutuskennon 

vaihtamisen aikana kääntää. Etäisyyden katosta tulee olla vähintään 200 mm. 

 
 

 HUOM! Kostuttimen tulee olla joka sivulta vesivaa’alla suoraksi säädettynä. 

 

3. Varaa pohjan alla ainakin 100 mm vapaata tilaa. 

4. Asenna kostutin pystysuunnassa kanavien tai ilmaletkujen väliin. Laitteen tulee olla joka 

suunnassa vesivaa’alla suoraksi säädettynä, jotta hyvä veden poisvirtaus on taattuna. 

5. Käytä kostuttimen kiinnittämiseen M8-kierreliitäntäisiä kiinnittimiä. 

6. Liitä musta ¾´´ adapterillinen 4 mm letku vesiverkkoon, käytä siihen ¾´´ pesukoneventtiiliä. 

7. Varmista, että vedenpaine on 1.5 - 3.5 bar. 

8. Kostuttimen mukana on 50 cm pitkä 16 mm poistoletku. 

 

HUOM! Viemäriin yhdistetyn poistovirtauksen tulee olla paineistamaton ja riittävän 

laskeva! Vettä EI SAA jäädä letkuun! 

 

9. Veden enimmäiskäyttö on putken rikkoutumisen tai viallisen vesiventtiilin yhteydessä 1L 

minuutissa, tavallinen vedentarve on 2L tunnissa. Poistoletkun vähimmäisläpimitta on 25 

mm. 

10. Asenna kosteus- ja lämpötilasensori (SHC80) ilmakanavaan kostuttimen jälkeen, 

mahdollisimman lähelle sitä, korkeintaan 100 cm päähän. 

 

 HUOM! Sensori(t) ei saa olla vahingoittunut eikä saa kastua! 
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6.2 Käynnistysjärjestys 

 

Noudata annettuja ohjeita huolellisesti. 

 

1. Avaa vesihana ja tarkasta, ettei vesiliitoksissa ja poistoletkussa ole vuotoja. 

2. Kytke laite virtaverkkoon. 

3. Kostuttimen alla alkaa palaa VIHREÄ virta-LED ja ORANSSI huolto-LED alkaa vilkkua 5 

sekunnin välein. Se osoittaa, että TESTAUSSYKLI ON AKTIIVINEN. Noin 3 minuutin 

testisyklin ajan ORANSSI LED vilkkuu. Mitä tapahtuu: venttiili avautuu 90 sekunniksi, 

kuulet veden virtauksen, sillä LegioSafe-vedensuodatin ja kostutuskenno huuhdellaan; 

sitten lämmitin toimiin 50 sekunnin ajan. 

4. ODOTA, KUNNES ORANSSI LED ei enää vilku ja tarkasta, ettei vedenpoistoletkussa tai 

rungossa ole vuotoja 

5. Mikäli vuotoja ei ole, kostutin on käyttövalmis. 

6. Avaa säätimen pakkaus ** 

7. Määritä raja-arvot, lue siitä säätimen käyttöohjeesta. 

8. Tarkasta poistoletku uudelleen 1 toiminnan jälkeen. 

9. Kostutin on nyt valmis automaattiseen toimintaan. 

 

** HUOMAUTUS Kauko-ohjauksen säädin on jo liitetty HomEvap-laitteeseen. Jos kostutinta 

käynnistettäessä säädin aktivoidaan napinpainalluksella, yhteys voi katketa. SITEN ÄLÄ KOSKE 

SÄÄTIMEEN TESTISYKLIN AIKANA. 
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6.3 Kuva asennuksesta 
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Luku 7 – Viad 
 

Jos laitteen valvontamekanismi havaitsee vian, se näytetään laitteen alla hälytyssymbolilla (kello) 

käyttämällä LED-valoa. Hälytyksen nollaamiseksi laite tulee irrottaa virtaverkosta 10 sekunniksi ja 

sitten työntää virtajohto taas pistorasiaan. 

 

Alla esitetyssä taulukossa on näytettynä hälytyksen erilaiset syyt ja korjaus- tai tarkastuskeinot.  

 

Hälytyksen LED  Teksti 

näytössä  Merkitys  Keinot 

Hälytyksen LED 

palaa  M OFF ”Main enable contact” poikki, 

laite kytkeytyy pois päältä 
Palauta ”main enable contact”, ks. 

tarkastuskaavio. 

Hälytyksen LED 

vilkkuu x3  SENSUP Puuttuu yhteys SHC80 

sensoriin 

Tarkasta SHC80 johdot ja tarvittaessa 

korjaa. Varmista, että SCH80 sensorin 

valo vilkkuu säännöllisesti, muuten 

vaihda viallinen sensori. 

Hälytyksen LED 

vilkkuu x5  OUTDEF  Viallinen ulkoilman sensori T3 

Tarkasta johdon viallisuus tai 

kuluminen. 

Sensorin voi tarkastaa vain 8°C tai 

viileämmässä ympäristössä (ilmassa 

tai vedessä), 

siinä tapauksessa laitteen 

käynnistämisen yhteydessä 

vesiventtiili avautuu. 

Hälytyksen LED 

vilkkuu x9  WATER  RH-arvo ilmakanavassa ei kohoa 

Tarkasta, että vesihaka on auki 

• Jos hana on auki ja laite tarvitsee 

vettä (ulkoilma alle 12°C), irrota 

musta letku polvinivelen kohdalta ja 

aktivoi vesiventtiili kytkemällä virta 

pois päältä ja uudelleen päälle. 

Letkusta pitää nyt virrata vettä, 

muuten vaihda viallinen venttiili. 

Jos venttiili toimii, mutta 

kostutuskenno ei muutu märäksi, 

kenno on tukossa ja se tulee vaihtaa. 

Tilaa uusi kenno (koodi 351025) 

jälleenmyyjältä. 
Hälytyksen LED 

vilkkuu x11  NOAIR  Jäähdyttimessä ei ole ilmavirtaa  Tarkasta toimiiko tuuletinlaite. 

Hälytyksen LED 

vilkkuu x13  NOCOOL  Jäähdyttimessä ei ole vettä  Katso vika WATER 

Hälytyksen LED 

vilkkuu x15  HEATER  Viallinen lämmitin 

Tarkasta kostuttimesta tulevan ilman 

lämpötila, sen tulee olla korkeampi 

kuin 8 °C, muuten lämmitin on 

viallinen ja se tulee vaihtaa. 
Hälytyksen LED 

vilkkuu x17  AIRFLW  Ilmavirta puuttuu  Tarkasta toimiiko tuuletinlaite. 

Hälytyksen LED 

vilkkuu x19  T2Def  Viallinen ulkoilman sensori T2  Katso vika OUTDEF 

Hälytyksen LED 

palaa  Service  
 

Asenna kostutuskenno 
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Luku 8 – Huolto 
 

Kostuttimessa on irrotettava kasetti, jossa on kostutuskenno ja LegioSafe-

suodatin. Kennoa ei voi puhdistaa. Kostuttimen kasetti tulee vaihtaa 

vähintään joka toinen vuosi, jotta turvallinen ja terveellinen kostutus on 

varmistettu. Kostuttimen alaosassa näytetään huoltoilmoitus, joka näkyy LED-

valon syttymisellä (lukkosymbolin vieressä). 

 

 

8.1 Kasetin vaihtaminen 

1. Irrota laite virtaverkosta. 

2. Irrota laite vesiverkosta. 

3. Varmista, että poistovesiletku on vapaa ja pääsee liikkumaan, se on tarpeen, jotta yläosaan 

pääsee käsiksi. 

4. Varmista, että veden sisääntuloletkulla on riittävästi tilaa liikkumiseen tai irrota se hanasta. 

5. Väännä sivulla olevien hakojen ruuvit auki, jotta kostutinta voi kääntää. Käytä ristipäällistä 2 

tai 3 ruuviavainta. 

6. Käännä kostutinta 90° siten, että pääset sen kasettiin käsiksi. Huomaa, että laitteesta voi 

vuotaa vettä! 

7. Irrota kasetti vesiverkosta. Paina tätä varten polviliitoksen rengasta (rungon sivulla) ja liu’uta 

koko polvi mustasta letkusta pois. Näin kasetti on irrotettu ja sen voi ottaa pois. 

 

 
8. Vedä/liu’uta kasetti kostuttimesta ulos. Käytä siihen mukana olevaa työvälinettä tai pihtejä! 

9. Puhdista tarvittaessa kostuttimen sisus pehmeällä pyyhkeellä. ÄLÄ käytä puhdistusainetta! 

10. Irrota uusi kasetti pakkauksestaan. 

11. Työnnä/liu’uta se laitteeseen. 

12. Työnnä uuden kasetin musta letku polviliitokseen. 

13. Käännä kostutinta uudelleen niin, että se on suorassa. 

14. Kiinnitä haat. 

15. Avaa vesiliitos. 

16. Liitä laite virtaverkkoon. 

17. Kostuttimesi on taas turvallinen, varmatoiminen ja valmis seuraavaan kauteen! 

HUOM: Käytetyn kasetin voi heittää talousjätteen joukkoon. 
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Luku 9 – Johtokaavio 
 

HomEvap 
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Luku 10 – Varaosat 
 

Kun tilaat varaosia, tulee tuotekoodin lisäksi kirjoittaa myös sarjanumero (jos on olemassa) ja 

komponentin nimi. 

 

10.1 Varuosad 

Tuotteen kuvaus Tuotekoodi 

Kostuttimen kasetti HECASH 

Kostuttimen ilmanlämmitin  HEPTC 

Kostuttimen vesiventtiili HEVDW12EA 

Kostuttimen poisvirtaus HEAFVOER 

Kostuttimen poisvirtaus HEMAIN 
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Luku 11 – Takuu 
 

11.1 HomEvap takaa, että myydyissä tuotteissa ja/tai niiden komponenteissa ei ole määrätyn kauden 

kuluttua perille toimituksesta vikoja, jotka liittyvät materiaaliin, valmistukseen ja/tai 

kokoamisvirheisiin. Takuu on voimassa koskien: 

• 2 vuotta asennuksesta kaikkia tämän laitteen osia, paitsi mitä tahansa olemassa oleva 

suodattimia, joita takuu ei koske 

• 5 vuotta asennuksesta lämminvaihdinta (paitsi antalpia-vaihtimet, joita koskee 2 vuoden 

takuukausi). 

11.2 Koska valtioiden tekniset standardit ja vaatimukset ovat erilaisia, HomEvap:n tarjoama takuu on 

voimassa vain silloin, kun laite on asennettu ensioston mukaiseen maahan. 

11.3 Poikkeuksena tämän artikkelin kappaleessa 1 säädetystä takuu koskee tavaraa, jonka HomEvap 

on saanut kolmansilta henkilöiltä tai joka on kolmansien henkilöiden valmistama ja/tai valmistama 

siinä määrin, mitä nämä kolmannet henkilöt ovat HomEvalille antaneet. 

11.4 Takuuvelvollisuutta HomEvap voi harkita vain, kun se esitetään HomEvapille kirjallisesti 14 

päivän kuluessa vian havaitsemisesta tai saattoi olettaa, että vika olisi havaittu. 

11.5 Takuuvaatimukset eivät ole voimassa, jos: 

• toinen osapuoli on toimitettua tuotetta itse muuntanut tai korjannut tai antanut sen 

kolmansien henkilöiden tehdä ilman HomEvapin ennakolta antamaa suostumusta; 

• tuotetta on käytetty väärin ja/tai käytetty muuhun tarkoitukseen kuin tavanomainen 

käyttö; 

• asennusohjeita tai käyttöohjetta ei ole ankarasti noudatettu; 

• asennuksessa on käytetty muita komponentteja kuin alkuperäisiä (ja mukana olevia) 

HomEvapin komponentteja; 

• vika on aiheutunut muista syistä kuin materiaali-, valmistus- ja/tai rakennusviat; 

• on sovittu jo aiemmin käytettyjen (2nd hand) materiaalien, komponenttien tai tavaroiden 

toimituksesta;  

• huoltoa ei ole suoritettu tai on tehty väärin tai riittämättömästi; 

• vika johtuu tavanomaisesta kulumisesta. 

11.6 Pienet poikkeamat koon, värin, painon tai numeron osalta eivät ole perusteita 

takuuvaatimukselle.  

11.7 Toimitettujen tavaroiden korjauskustannuksia, korjauksista, joita toinen osapuoli on itse 

suorittanut tai jotka on kolmas osapuoli tehnyt ilman HomEvapin ennakolta antamaa suostumusta, 

HomEvap ei korvaa. 

11.8 Takuuvelvollisuuksien vuoksi HomEvap on velvollinen korjaamaan tai vaihtamaan vain niitä 

tavaroita tai komponentteja, jotka se toimittaa, HomEvapin harkinnan mukaan, kun tuote on 

asennettu ensioston mukaiseen maahan. HomEvap varaa itselleen oikeuden vaatia toiselta 

osapuolelta lisäkustannuksia esimerkiksi matka-, majoitus- ja palkkakulut sekä lähetys ja 

(irti)asentamiseen liittyvät kustannukset. 

11.9 Kun HomEvap vaihtaa tavaroita tai niiden komponentteja täyttääkseen takuuvelvollisuutensa, 

vaihdetut tavarat tai komponentit muuttuvat vaihdon aikana HomEvapin omaisuudeksi. 

11.10 Palauttaminen on sallittua vain HomEvapin ennakolta antaman kirjallisen suostumuksen 

jälkeen. Palauttaminen tapahtuu toisen osapuolen laskuun ja riskillä. 
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Luku 12 - Vastuu 
 

Käyttäminen käyttötarkoituksen mukaisesti 

 

Tässä asiakirjassa kuvattu tuote on tarkoitettu kerros- ja pientalojen pakkasettomien huoneiden 

adiabaattiseen kosteuttamiseen. Kaikki muut käyttöalat ovat tuotteelle tarkoitetun käyttöalan 

ulkopuolella.  

Valmistaja ei ota vastuuta väärästä käytöstä seuraavista vahingoista. 

 

12.1 Toimitettujen tuotteiden vikojen osalta on voimassa ainoastaan kohdassa 11 (Takuu) kuvattu 

takuu. 

12.2 HomEvap ei ole missään tapauksessa vastuussa toiselle osapuolelle ja/tai kolmansille henkilöille 

aiheutetusta vahingosta, esimerkiksi voiton menetyksestä, valmistusmenetyksistä, viivästyksistä, 

sakoista ja muista epäsuorista vahingoista. 

12.3 HomEvapin vastuu rajoittuu enintään summaan, jonka HomEvap on peittänyt 

vastuuvakuutuksen kautta. 

12.4 Mikäli HomEvapin vakuutuksenantaja ei jostain syystä maksa maksua tai mikäli vahinko ei ole 

vakuutuksen piirissä, HomEvapin vastuu rajoittuu kyseisen sopimuksen laskun arvoon. 

12.5 Toinen osapuoli korvaa HomEvapille vahingonkorvausvaatimukset kolmansille henkilöille, joista 

HomEvap ei vastaa tämän luvun edellisten kohtien perusteella. 

12.6 Toinen osapuoli ilmoittaa HomEvapille kirjallisesti mahdollisimman nopeasti korvausta 

koskevista vaatimuksista, kuten tässä luvussa on kuvattu. 

 

 

 

   
 
 

  


