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VENTILATSIOON   

Korterisse on paigaldatud mehhaaniline sissepuhke-väljatõmbesüsteem vastavalt 

ventilatsiooniprojektile. Ventilatsioonisüsteemi eesmärk on tagada korteris värske õhu 

juurdevool ja saastunud õhu väljatõmme. Ventilatsioonisüsteemiga ei reguleerita toa 

temperatuuri- ruumide kütmiseks kasutatakse põrandakütet. Ventilatsioonisüsteem on 

seadistatud nii, et oleks tagatud projektijärgsed õhuhulgad. Ventilatsiooniseadme töötamisel on 

tagatud ruumide õhuvahetus.  

Ventilatsiooniagregaat koosneb filtritest, rootorsoojusvahetist, ventilaatoritest ja elektrilisest 

küttekehast. Agregaadi tootlikkust reguleeritakse juhtpuldist. Ventilatsisooniseadmete tüübid 

korterite kaupa: Komfovent Domekt-R-400V - korteris 3 ja 5, Komfovent  Domekt-R-450V – 

korterid 4,6,7,8,  Komfovent Domekt-R700F – korteris 1. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

NB! Teie korteri normidekohane õhuhulk on seadistatud 

töörežiimile „KODUS“. Valides režiimi „BOOST“ kaasneb 

õhuhulga suurenemisega ka ventilatsioonisüsteemi poolt 

tekitava mürataseme suurenemine. Režiimil „Eemal“ ei ole 

tagatud normidekohane õhuvahetus korteris. Täpsemat 

informatsiooni ventilatsiooniseadme ja juhtpuldi kohta leiate 

ventilatsiooniagregaadi hooldus-ja kasutusjuhendist. Kõik teie 

korteris olevad õhujaoturid on reguleeritud kindlassse 

asendisse mida muuta ei tohi. Asendite muutmisel muutub ka 

õhujaoturi õhukogus. Lisaks õhujaoturite asendite muutmisele 

ei tohi muuta ka ventilatsiooniagregaadi seadmeväärtuseid 

töörežiimis „KODUS“. Õhujaotureid tuleb puhastada vähemalt 

kord aastas kuiva lapi või tolmuimejaga. 



 

 

Ventilatsiooniagregaadi soovituslik sissepuhkeõhu temperatuur on 

+20 C või mitte rohkem kui põrandakütte seadesuurus. 

Ventilatsiooniagregaat kasutab õhu järelkütmiseks elektrit ja liialt 

kõrge sissepuhke temperatuuriseadistusega kaasneb täiendav 

elektrikulu. Seadme hooldamiseks annab seade ise märku ( vastav 

hoiatustuli juhtpuldil, vt häirete tabelit). Soovituslik on filtreid 

vahetada vähemalt 2 korda aastas.  

Filtrite puhastamine ei asenda filtrtite vahetamist.  

TULEOHUTUS. Teie korteris asuvad tuletõkkeklapid mis sulguvad 

tulekahju korral, et tulekahju ei kanduks ühest tuletõkketarindist 

teise. Peale tulekahju tuleb välja vahetada ka tuletõkkeklapid. Klapid 

asuvad ripplae taga, korterist šahti mineval torul. Tuletõkkeklapi 

korrasolekut tuleb kontrollida 1 x aastas.  

Klapid on märgistatud nii teenindusluukidel kui ka lae taga. Klappide 

korrasolekut ning ventilatsiooniseadmete hooldust teostab 

hooldusfirma.  

KÖÖGIKUBU ( ostab ja paigaldab korteromanik ise). Korteris asuvasse 

kööki on paigaldatud Ø160 mm toru mis lõpeb lahtise toruotsaga 

projektijärgses pliidi asukohas. Kubu peab olema varustatud 

rasvafiltrite ning ventilaatoriga. Omavoliliselt süsteemide 

reguleerimisel või mistahes ümberehitamisel kaotavad paigaldatud 

süsteemid ettenähtud garantii. 



 

 

 

HOOLDUS:  Ventilatsiooniseadme filtreid tuleb vahetada minimaalselt 

2 korda aastas. 

 

NB! 

Garantiiperioodi jooksul peab korteriomanik tagama et 

ventilatsiooniseadet on hooldatud vastavalt hooldusaktile! 

Hooldusfirma peab olema pädev, ning omama antud valdkonna MTR 

– registreeringut. Kasutus- ja hooldusjuhendiga kaasas on hooldusakt. 

Hooldusakt on aluseks garantiitööde teostamiseks, ning peab olema 

esitatav ennem garantiitööde algust. Kui ventseadet ei ole 

korrapäraselt hooldatud, ning vastavat dokumenti ei esitata, siis 

Jomika OÜ – poolne garantii ei kehti. 

 

 

 

 


