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Paigaldusjuhend 

 

Tüüp: HomEvap Niisuti 

 

 

 

HOIA JUHEND SEADME JUURES 

 

Seda toodet võivad kasutada järelevalve all üle 8-aastased lapsed, vähenenud vaimsete 
võimetega ja füüsilise puudega inimesed, puuduva kogemuse ja teadmistega inimesed, juhul 
kui neid on korrektselt juhendatud toote turvalise kasutamise ja võimalike ohtude osas. 
Lapsed ei tohiks tootega mängida. 

Lapsed ei tohiks ilma järelevalveta toodet puhastada ega viia läbi kasutajapoolset hooldust. 

 

Päritolumaa: Holland 
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Peatükk 1 – Ohutusjuhised 
HomEvap B.V. ei vastuta kahjude või vigastuste eest, mis on tekkinud selle tõttu, et kasutusjuhendit ei 
ole (rangelt) jälgitud, või hooletuse tõttu niisuti paigaldamisel ja/või kasutamisel. 

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks vähenenud füüsilise, sensoorse või mentaalse võimekusega 
inimestele ja puuduva kogemuse ja teadmistega inimestele (sh lastele), välja arvatud juhul kui nad 
teevad seda järelevalve all või neid on juhendanud toote kasutamises inimene, kes vastutab nende 
ohutuse eest. 

 

1.1 Ohutusmeetmed 
 Niisuti on konstrueeritud nii, et tavapärase kasutamise korral ja ilma erandlike tegevusteta ei 

ole võimalik kokku puutuda liikuvate või voolu all olevate osadega. 
 Niisuti vastab kohustuslikele ohutusnõuetele, mis on kehtestatud kergetele kodukasutuses 

olevatele elektriseadmetele, kaitseklass II. 

 Arvestada tuleb järgmiste ohutusmeetmetega: 

 Enne töö alustamist eemaldage seade vooluvõrgust ja keerake kinni veeühendus. 
 Kasutage asjakohaseid/sobivaid tööriistu. 
 Toodet ei tohiks paigaldada avatud elektriseadmete kohale, nagu elektrivarustuskapid, 

pistikud jms. Kui sinna paigaldamist ei õnnestu vältida, tuleb kasutada meetmeid veeleketest 
tulenevate kahjude ja/või ohuolukordade vältimiseks. 

 Niisuti tuleb paigaldada vastavalt riiklikele elektriseadmete paigaldamise regulatsioonidele. 
 Kui peamine toitejuhe on kahjustatud, peab selle asendama autoriseeritud isik. 
 Kasutage toodet ainult sellel otstarbel, milleks see on disainitud (nagu kirjeldatud Peatükk 11 

– Garantii ja Peatükk 12 – Vastutus), ja järgige siintoodud paigaldusjuhiseid. Igasuguste 
muudatuste eest toote ühendustes vastutab kolmas osapool. 

 

1.2 Ohusümbolid 

Niisutil on järgmised selged ja äratuntavad ohusümbolid: 

 
See sümbol hoiatab toote puudutamise eest, elektripinge või veega kokkupuutumise 
oht. 

  

 KÕRGEPINGE 

Alumise katte all olevad osad on voolu all kui toode on ühendatud vooluvõrku. 
Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. 
Enne katte eemaldamist, eemalda toitejuhe pistikust! 

 

HOIATUS 
See sümbol hoiatab elektriohu eest. Kasutamisel tuleb olla ettevaatlik. 
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Peatükk 2 – Kohaletoimetamine 
Kontrollige pakendit kättesaamisel ja enne avamist, et sellel ei oleks nähtavaid kahjustusi. 
Kahjustustest tuleb teavitada tootjat HomEvap 48 tunni jooksul kättesaamisest. 

 

2.1 Pakendi sisu 

Niisuti koosneb järgmisest osadest: 
EPP korpus, millel on 2 ümarat R200 mm ühendust. 

Järgmised osad on HomEvap korpuse sees/peal: 
 Üks (1) fiiberklaasist imav niisutuskärg LegioSafe veefiltriga 
 Üks (1) PTC elektriline kuumutuselement 
 Üks (1) juhe ühendusadapteriga SHC80 sensorile (pikkus 1m) 
 Üks (1) veeühenduse voolik, must, pikkus 1m, ø 4mm, adapter ¾ 
 Üks (1) toitejuhe elektrivõrguga ühendamiseks (pikkus 1m) 
 Üks (1) äravoolu voolik ø 16mm, pikkus 500mm 

 

Eraldi on pakendis: 

 Üks (1) kombineeritud niiskuse-temperatuuri sensor (SHC80) 
 
 
 

 
 Üks (1) toitejuhe elektrivõrguga ühendamiseks (230 VAC, pikkus 1m) 

 
 
 

 
 Niisuti kontroller  
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Peatükk 3 – Tööpõhimõte 
Toote eesmärk on niisutada kuiva õhku, mis liigub läbi märja niisutuskärje energiasäästlikult vaikselt 
ja ohutult. Adiabaatiline niisutamise protsess toimub niisuti sees ja see suurendab õhuniiskust 
ruumi/majja suunatavas õhus. 

 

3.1 Tööpõhimõte 

Niisuti tuleb paigaldada õhu juurdevoolu kanalisse pärast soojustagastusega ventilatsiooniseadet 
(HRV). Kui välisõhu niiskus on liiga madal, hakkab niisuti tööle. Protsess on järgmine: HRV soojendab 
sissetuleva õhu üles kasutades soojusvahetit. Tulemusena suhteline õhuniiskus soojas õhus väheneb. 
Soe õhk liigub läbi HomEvap niisuti, mis tõstab õhuniiskuse määratud protsendini, kasutades ohutut ja 
tilgavaba vee aurustumise põhimõtet. 

Niisutatav õhk jahtub vastavalt Mollier diagrammi entalpia joonele. Sisseehitatud PTC õhusoojendi 
soojendab õhku ainult siis, kui niisutist väljuv õhk on alla 17°C. Maksimaalne jõudlus on 3kg/h. 
Tarkvaraprogramm kontrollib kasutatava vee kogust, et kasutada vett säästlikult. 

 

3.2 Ohutus 

Vesi on Legionella-vaba, sest niisutisse on sisse ehitatud LegioSafe veefilter ja jaotur. Vesi liigub enne 
niisutuskärge jõudmist läbi LegioSafe filtri. Seetõttu ei ole maja elanikel legionelloosi riski. Kasutatakse 
ainult värsket vett. Vett ei taaskasutata. Kui jahutamist/niisutamist vaja ei ole, on maatriks täiesti kuiv. 

Kaasasolev SHC80 kanali sensor mõõdab suhtelist niiskust ja temperatuuri kanalis pärast niisutit. See 
asukoht tagab parima efektiivsuse ja turvalise toimimise. HomEvap disaini puhul ei teki õhukanalites 
tavalistes kasutustingimustes kondensaati. 

Sisseehitatud PTC õhusoojendil on mitmeid ohutusseadmeid: 

1. Mehaaniline ohutusseade, mis tagab väljalülitumise kui ületatakse maksimaalne temperatuur 
85°C. 

2. Lisa-temperatuurisensor niisutis, mis lülitab soojendi välja kui temperatuur on liiga kõrge. 
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Peatükk 4 – Kasutamine 
Niisutit saab kasutada kõikide ventilatsiooniseadmete puhul, milledes ei toimu niiskusvahetust 
siseneva ja väljuva õhu vahel. 

 

4.1 Komponentide kirjeldus 

Niisuti peamised komponendid on: 

Korpus 

Niisuti korpus on valmistatud polüpropüleenist (EPP, expanded polypropylene). Selle materjali eelised 
on kerge kaal, hea veetihedus, hea õhutihedus ja taaskasutatavus. Korpus koosneb ülemisest ja 
alumisest osast, mis on üksteise külge kinnitatud kahe kinnitusrõngaga. Põhjas asuvas sektsioonis on 
veeklapp, kontrolleri juhtplaat ja trafo. Neid kaitseb EPP kate, millel on ohusümbolid. Vasakul ja 
paremal asuvad kanali ühendused, diameeter R200mm sisemine ja 250mm välimine. 

Siseehitus 

Sisemus on disainitud nii, et oleks tagatud optimaalne õhuvool, mida saab ohutult niisutada. See 
koosneb kassetist, milles on patenteeritud Legionella-vaba filter ja niisutuskärg. Sisenev vesi liigub läbi 
filtri ja seejärel niisutab filtreeritud vesi niisutuskärje. Sisenev õhuvool liigub läbi niisutuskärje ja 
õhuniiskus suureneb kontaktis märja pinnaga. Üleliigne vesi liigub äravoolu. PTC õhusoojendi 
soojendab õhku kui temperatuur langeb alla seatud piiri. 

Niiskuse- ja temperatuurisensor (SHC80) 

Kaasasolev SHC80 kanali sensor mõõdab suhtelist niiskust ja temperatuuri õhukanalis pärast niisutit. 
See asukoht tagab parima efektiivsuse ja tavatingimuste korral kondensaadivabad 
ventilatsioonikanalid. 

Kontroller 

Niisutit kontrollib (juhtmevaba) kontroller. 

Patareitoitel (4xAAA) kontrollpaneel on seotud ainult niisutiga. Vaadake eraldiolevat Kontrolleri 
kasutusjuhendit. 

Töötamine 

Kui niiskusesensor mõõdab seatud piirist madalama niiskuse, hakkab niisuti tööle. Tarkvara tagab 
maksimaalse tõhususe ja minimaalse veekulu ning ka madalaima energiakulu. 

Ohutus 

Juhtpaneelil on Legionella loputusprogramm ja lisaks mitmeid muid sisseehitatud ohutusseadmeid 
ning indikaatoreid. 

Kontroll-PCB signaaltulukesed asuvad niisuti all. 

Vajalikud raportid kuvatakse kontrolleri ekraanil. 
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Peatükk 5- Tehniline spetsifikatsioon 
 

5.1 Spetsifikatsioon  

Kirjeldus  
Mõõtmed PxLxK 258 x 344 x 335 mm 
Niisuti mahutavus 0-4 liitrit 
Voolutarve  20 VA, soojendi aktiivne 800 VA 
Maksimaalne veekasutus 5 liitrit tunnis 
Veeühendus ¾ sisemine keere, 4mm voolik 
Äravoolu ühendus 16mm voolik, 50cm 
Maksimaalne õhuhulk 600 m³/h 
Ventilatsiooni ühendus Standard ø 200mm toru 

 

5.2 Joonised 

Pealt       Eest 

 

Küljelt    Tagant     Alt 
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5.3 Komponentide vaade 
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Peatükk 6 – Paigaldamine 
 

6.1 Tegevuste järjekord 

1. Valige niisuti asukoht õhukanalis nii, et see oleks võimalikult lähedal ventilatsiooniseadmele. 
Minimaalne kaugus pärast pööret on 150mm. 

2. Paigaldamisel on oluline jätta piisavalt ruumi, et niisutit saaks hoolduse/niisutuskärje 
vahetamise ajal pöörata. Kaugus laest peab olema vähemalt 200mm. 

 
 

 NB! Niisuti peab igast küljest olema loodis 
 

3. Jätke vähemalt 100mm vaba ruumi põhja alla. 
4. Paigaldage niisuti horisontaalselt kanalite või õhuvoolikute vahele. 

Seade peab olema igas suuna loodis, et oleks tagatud hea vee äravool. 
5. Kasutage niisuti kinnitamiseks M8 keermeühendusega klambreid. 
6. Ühendage must ¾´´ adapteriga 4mm voolik veevõrku, selleks kasutage ¾´´ kontrollklapiga 

pesumasina kraani. 
7. Veenduge, et veerõhk on 1.5 bar kuni 3.5 bar. 
8. Niisutiga on kaasas 16mm äravoolu voolik pikkusega 50cm. 

 
NB! Kanalisatsiooniga ühendatud äravool peab olema survestamata ja piisava 
langusega! Vett EI TOHI jääda voolikusse! 

 
9. Maksimaalne veekasutus on toru purunemise või vigase veeklapi korral 1L minutis, tavaline 

veetarve on 2L tunnis. Minimaalne äravoolu diameeter on 25mm. 
10. Paigutage niiskuse- ja temperatuurisensor (SHC80) õhukanalisse peale niisutit, sellele 

võimalikult lähedale, maksimaalne vahemaa 100cm. 
 

 NB! Sensor(id) ei tohi olla kahjustatud ega saada märjaks! 
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6.2 Käivitamise järjekord 
 

Järgige toodud juhiseid hoolikalt. 
 

11. Avage veekraan ja kontrollige, et ei esineks lekkeid veeühenduses ja äravoolus. 
12. Lülitage seade vooluvõrku. 

Niisuti all hakkab põlema ROHELINE voolu-LED ja ORANŽ hoolduse-LED hakkab vilkuma 5 
sekundiste intervallidega. See näitab, et TEST-TSÜKKEL ON AKTIIVNE. 
Ligikaudu 3-minutise test-tsükli ajal ORANŽ LED vilgub. 
Mis toimub: klapp avaneb 90 sekundiks, kuulete vee voolamist, sest loputatakse LegioSafe 
veefilter ja niisutuskärg; seejärel töötab soojendi 50 sekundi jooksul. 

13. OODAKE KUNI ORANŽ LED enam ei vilgu ja kontrollige, et ei esineks lekkeid äravoolus või 
korpuses. 

14. Kui lekkeid ei esine, siis on niisuti kasutamiseks valmis. 
15. Avage kontrolleri pakend ** 
16. Määrake piirväärtused, lugege selle kohta kontrolleri kasutusjuhendist. 
17. Kontrollige äravoolu uuesti pärast 1 tund töötamist. 
18. Niisuti on nüüd valmis automaatseks töötamiseks. 

** MÄRKUS Kaugjuhtimise kontroller on juba seotud HomEvap seadmega. Kui niisuti käivitamisel 
aktiveeritakse kontroller nupuvajutusega, võib ühendus kaduda. SEEGA ÄRGE PUUDUTAGE 
KONTROLLERIT TEST-TSÜKLI AJAL. 
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6.3 Paigaldamise ülevaade 
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Peatükk 7 – Vead 
 

Kui seadme kontrollmehhanism tuvastab vea, kuvatakse see seadme all alarmsümboli abil (kelluke) 
kasutades LED tuld. Alarmi lähtestamiseks tuleb seade 10 sekundiks vooluvõrgust eemaldada ja 
seejärel toitejuhe taas pistikusse ühendada. 

Alltoodud Tabelis on toodud alarmi erinevad põhjused ja parandamise või kontrollimise meetmed. 

Häire LED Tekst ekraanil Tähendus Meetmed 
Häire LED põleb M OFF „Main enable contact“ katki, 

seade lülitub välja 
Taasta „main enable contact“, vt 
juhtmestiku skeemi. 

Häire LED vilgub x3 SENSUP Puudub ühendus SHC80 
sensoriga 

Kontrolli SHC80 juhtmeid ja vajadusel 
paranda. Veendu, et SCH80 sensori tuli 
vilgub regulaarselt, vastasel juhul asenda 
vigane sensor. 

Häire LED vilgub x5 OUTDEF Vigane välisõhu sensor T3 Kontrolli juhtme vigastust või kulumist. 
Sensorit saab kontrollida ainult 8°C või 
jahedamas keskkonnas (õhk või vee sees), 
sellisel juhul seadme käivitamisel veeklapp 
avaneb. 

Häire LED vilgub x9 WATER RH väärtus õhukanalis ei tõuse Kontrolli, et veekraan on lahti 
• Kui kraan on avatud ja seade vajab vett 
(välisõhk alla 12°C), ühenda lahti must 
voolik põlveliigendi kohast ja aktiveeri 
veeklapp lülitades toite välja ja uuesti sisse. 
Voolikust peab nüüd vett voolama, vastasel 
korral asenda vigane klapp. 
Kui klapp on töökorras aga niisutuskärg ei 
lähe märjaks, siis on kärg umbes ja vajab 
asendust. Telli uus kärg (kood 351025) 
edasimüüja käest. 

Häire LED vilgub x15 HEATER Vigane soojendi Kontrolli niisutist väljuva õhu 
temperatuuri, see peab olema kõrgem kui 
8 °C, vastasel juhul on soojendi vigane ja 
tuleb asendada. 

Häire LED vilgub x17 AIRFLW Õhuvool puudub Kontrolli kas ventilatsiooniseade töötab. 
Häire LED vilgub x19 T2Def Vigane välisõhu sensor T2 Vaata häire OUTDEF 
Häire LED põleb Service  Asenda niisutuskärg  
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Peatükk 8 – Hooldus 
 

Niisutil on eemaldatav kassett, milles on niisutuskärg ja LegioSafe filter. 
Kärge ei ole võimalik puhastada. Niisuti kassetti tuleb vahetada vähemalt 
iga 2 aasta tagant, et tagada turvaline ja tervislik niisutamine. Niisuti allosas 
kuvatakse hooldusteade, mis on nähtav LED süttimisega (lukusümboli 
kõrval). 

 

 

8.1 Kasseti vahetamine 

1. Eemaldage seade vooluvõrgust. 
2. Eemaldage seade veevõrgust. 
3. Veenduge, et äravoolu voolik on vaba ja saab liikuda, see on vajalik ülemisele osale 

ligipääsuks. 
4. Veenduge, et vee sissevoolu voolikul on piisavalt ruumi liikuda või ühendage see kraanist 

lahti. 
5. Keerake lahti külgmiste klambrite kruvid, et niisutit saaks klambris pöörata. Kasutage 

ristpeaga 2 või 3 kruvikeerajat. 
6. Pöörake niisutit 90°, nii et pääsete kassetile ligi. Võtke arvesse seadme küljelt lekkida 

võivat vett! 
7. Eemaldage kassett veevõrgust. Selleks vajutage põlvühenduse rõngast (korpuse küljel) ja 

libistage kogu põlv mustalt voolikult maha. Nii on kassett lahti ühendatud ja selle saab 
eemaldada. 

 
8. Tõmmake/libistage kassett niisutist välja. 

Selleks kasutage kaasasolevat tööriista või tange! 
9. Puhastage vajadusel niisuti sisemus pehme lapiga. 

ÄRGE kasutage puhastusvahendit! 
10. Eemaldage uus kassett pakendist. 
11. Lükake/libistage see seadmesse. 
12. Lükake uue kasseti must voolik põlvühendusse. 
13. Pöörake niisutit uuesti nii, et see olek loodis. 
14. Kinnitage klambrid. 
15. Avage veeühendus. 
16. Ühendage seade vooluvõrku. 
17. Teie niisuti on jälle turvaline, töökindel ja valmis järgmiseks perioodiks! 

NB: Kasutatud kasseti võib visata olmejäätmete konteinerisse. 
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Peatükk 9 – Juhtmestiku skeem 
 

HomEvap 
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Peatükk 10 – Varuosad  
 

Kui tellite varuosi, tuleb lisaks tootekoodile kirjutada ka seerianumber (kui olemas) ja komponendi 
nimi. 

 

10.1 Varuosad 

Toote kirjeldus Tootekood 
Niisuti kassett HECASH 
Niisuti õhusoojendi HEPTC 
Niisuti veeklapp HEVDW12EA 
Niisuti äravool HEAFVOER 
Niisuti PCB 1 HEMAIN 
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Peatükk 11 – Garantii 
 

11.1 HomEvap garanteerib, et müüdud toodetel ja/või nende komponentidel ei esine määratud 
perioodi jooksul pärast kohaletoimetamist vigu, mis on seotud materjali, tootmise ja/või 
kokkupanemise vigadega. Garantii kehtivus on: 

 2 aastat paigaldusest kõikidele selle seadme osadele, välja arvatud mistahes olemasolev filter, 
millele garantii ei laiene.  

 5 aastat paigaldusest soojusvahetile (välja arvatud entalpia vahetid, millele kehtib 2-aastane 
garantiiperiood). 

11.2 Kuna riikide tehnilised standardid ja nõuded on erinevad, kehtib HomEvap pakutav garantii ainult 
siis, kui seade on paigaldatud esmaostu riiki. 

11.3 Erandina käesoleva artikli lõikes 1 sätestatust kehtib garantii kauba suhtes, mis on HomEvapil 
kolmandatelt isikutelt saadud või kolmandate isikute poolt välja töötatud ja/või toodetud 
sellisel määral, mida need kolmandad isikud on HomEvapile andnud. 

11.4 Garantiikohustust võib HomEvap kaaluda ainult juhul, kui see esitatakse HomEvapile kirjalikult 
14 päeva jooksul pärast vea avastamist või oli eeldatav, et viga oleks avastatud. 

11.5 Garantiinõuded ei kehti, kui: 
• teine osapool on ise tarnitud toodet muutnud või parandanud või lasknud seda teha kolmandatel 
isikutel ilma HomEvapi eelneva nõusolekuta; 
• on toodet valesti kasutanud ja/või kasutanud muul otstarbel kui tavapärane kasutamine; 
• paigaldamise juhiseid või kasutusjuhendit ei ole rangelt järgitud; 
• paigaldamisel on kasutatud muid komponente peale algsete (ja kaasasolevate) HomEvap 
komponentide; 
• viga on põhjustatud muudest põhjustest kui materjali-, tootmis- ja/või ehitusvead; 
• on kokku lepitud juba varem kasutatud (2nd händ) materjalide, komponentide või kaupade 
tarnimine; 
• hooldust ei ole tehtud või on tehtud valesti või ebapiisavalt; 
• viga on tingitud tavapärasest kulumisest. 

11.6 Väikesed kõrvalekalded suuruse, värvi, kaalu või numbri kohta ei ole garantiitaotluse aluseks. 

11.7 Tarnitud kaupade remondikulud, mida teine pool on ise teostanud või teinud 
kolmandate isikute poolt ilma HomEvapi eelneva nõusolekuta, ei kompenseerita HomEvapi poolt. 

11.8 Garantiikohustuste tõttu on HomEvap kohustatud ainult parandama või asendama kaupu või 
komponente, mida ta tarnib, HomEvapi äranägemisel, kui toode on paigaldatud 
esmaostu riiki. HomEvap jätab endale õiguse nõuda teiselt poolelt lisakulusid 
näiteks reisi-, majutus- ja palgakulud ning väljasaatmise ja (lahti)monteerimise kulud. 

11.9 Kui HomEvap asendab kaupu või nende komponente, et täita oma garantiikohustust, muutuvad 
asendatud kaubad või komponendid asendamise ajal HomEvapi omandiks. 

11.10 Tagastamine on lubatud ainult pärast HomEvapi eelnevat kirjalikku nõusolekut. Tagastamine 
toimub teise poole kontol ja riskil. 
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Peatükk 12 - Vastutus 
 

Kasutamine vastavalt ettenähtud otstarbele 

 
Käesolevas dokumendis kirjeldatud toode on mõeldud kõrg- ja väikehoonete külmavabade tubade 
adiabaatiliseks niisutamiseks. Kõik muud kasutusalad jäävad toote kavandatud kasutusalast välja. 
Tootja ei võta vastutust ebaõigest kasutamisest tulenevate kahjude korral. 

 
12.1 Tarnitud toodete vigade puhul kehtib ainult punktis 11 (Garantii) kirjeldatud garantii. 
 
12.2 HomEvap ei ole mingil juhul vastutav teisele poolele ja/või kolmandatele isikutele põhjustatud 
kahju eest, näiteks kasumi kaotuse, tootmiskadude, viivituste, trahvide ja muude kaudsete kahjude 
eest. 
 
12.3 HomEvapi vastutus piirdub maksimaalselt summaga, mille HomEvap on katnud 
vastutuskindlustuse kaudu. 
 
12.4 Kui HomEvapi kindlustusandja ei maksa mingil põhjusel makset või kui kahju ei ole kaetud 
kindlustuse puhul, siis piirdub HomEvapi vastutus vastava lepingu arve väärtusega. 
 
12.5 Teine pool hüvitab HomEvapile kahju hüvitamise nõuded kolmandatele isikutele, mille eest 
HomEvap ei vastuta käesoleva artikli eelmiste lõigete alusel. 
 
12.6 Teine osapool teavitab HomEvapit kirjalikult võimalikult kiiresti hüvitist puudutavatest nõuetest 
nagu kirjeldatud käesolevas peatükis. 

 

 

 

   
 
 

  


