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GARANTII — 10 AASTAT 

Garan iperioodi jooksul asendab EIDT, SA või volitatud e evõte mistahes toote, 
millel on konstruktsiooni-, materjali- või valmistamisvead ngimusel, et toode ta-
gastatakse, pakendatakse ja transpordikulud on e e makstud, tootjale tootja nõus-
olekul (kui ei ole seadusega teisi  sätestatud). 

Piiratud garan i ei kata järgmistel põhjustel tekkinud kahjusid: 
 Veerõhk ületab seadusega reguleeritud piire. 
 Seadet kasutatakse ilma filtri ja trapita. 
 Filtri ja trapi ebapiisav puhastamine. 
 Väliste vasktorude liigne painutamine. 
 ZYPHO ebakompetentne paigaldamine. 
 ZYPHO väärkasutus või selle komponen de normaalne kulumine. 
 Volitamata remont ja muudatused. 
 Õnnetusjuhtumi, sh. transpor mise, hooletusse jätmise või mistahes muul taga-

järjel v.a tavalise kasutamise korral tekkinud kahju. 

Piiratud garan i keh b igas riigis, kus ZYPHO on müügil ja esindatud. Kontak d 
täiendavate kliendi ruumides teostatavate garan iteenuste kohta saab ZYPHO esin-
dajatelt riikides, kus toodet müüakse. 

KONTAKT 

TOOTE TÖÖTAS VÄLJA EIDT, SA 

EN5, Z.I. Comercio Industria, Armazém 29. 2870-500, Mon jo   

Portugal 

+351 210 991 351  

b2b@zypho.eu 

www.zypho.eu 

PATENTEERITUD (PCT054506) 

Z8DWIZSV3-V01-1218-EN 

Enne paigaldama asumist lugege palun kogu 
juhendit. 
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(1) ja (2), tarvikud ei kuulu toote hulka 
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Tes tud toode 

Kvaliteedikontrolli viiakse meie tehases tootmisprotsessi käigus läbi kõigi ZYPHO 
seadete puhul enne pakendamist ja tarnimist. Vasest torus k ja ühendused sur-
vestatakse kuni 7 baari ja äravoolu torus k ning hendused kuni 0,5 baari, et 
tagada lekete või defek de puudumine 

Legionelloosi ennetamine  
ZYPHO disain võimaldab minimeerida legionelloosiga seotud riske: 
- Seadmes ei ole tühje koh  ja sellel on suur voolukiirus, mis takistab vee seisku-
mist. 
- Äravooluvesi ei jää kunagi seadmesse pikaks ajaks, kuna selle konstruktsioon 
tagab, et see on duši võtmise lõppedes täielikult välja voolanud. 
- Pärast duši võtmist jahtub värske vesi alla 25°C-ni, nagu on soovitanud Maailma 
Terviseorganisatsioon ja legionelloosi Euroopa seirevõrgus k. 
- ZYPHO paigaldatakse ala  dušisegis  lähedale, mis vähendab seadme ja dušikla-
pi vahelist kaugust. 
- Vaskspiraal ise aitab kaasa legionelloosiga seotud riskide vähendamisele. 

OHUTUS 

ZYPHO iZi tuleb paigaldada koos duši äravooluga, mis sisaldab filtrit ja trappi, et 
vältida mustuse läbivoolamist. Nagu iga teise äravoolutoru puhul, soovitame seda 
regulaarselt puhastada. Kasutage korrosioonivaba puhastusvahendit ja ZYPHO või 
muud painduvat harja, mis liigub kergesti läbi ZYPHO, surudes mustust kanalisat-
siooni suunas. Soovitusliku ZYPHO harja kohta vaadake ZYPHO iZi tarvikute osa 
meie veebilehelt (www.ZYPHO.eu). 

HOOLDUS 
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PAKENDI SISU 

Nº Kirjeldus Materjal Ühendus Tk. 

1 Äravooluvee sisseviik ABS F 1 

2 Väljavool Ø40 PVC M 1 

3 Vasktoru Vask - 2 

4 Reguleeritav jalg Teras / Plast- - 4 

MÕÕTMED 

1 

4 

3 2 
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TOODE 

ZYPHO on soojusvahetusseade, mis võimaldab teil taas-
tada duši heitvees sisalduva soojuse ja juh da see külma 
ve e enne, kui see läheb segis kraani ja / või veesoojen-
disse. Vooluvee ja äravooluvee vahel puudub kontakt. 
Soojusülekanne saavutatakse vasest spiraalsoojusvahe  
abil. ZYPHO iZi kasutamisel eelsoojendatakse segis ven-

ili või veesoojendisse minev külm vesi umbes 20-25°C-ni, mis on ligi 15°C-ne 
kasv (sõltuvalt duši konfiguratsioonist ja voolust), selle tulemuseks on märkimis-
väärne energiasääst. 

 ZYPHO tohib paigaldada ainult pädev spetsialist, kes omab eksper isi selle 
juhendi järgi talitada.  

 Enne paigaldama asumist lugege palun kogu kasutusjuhendit. Kui teil on teh-
nilisi küsimusi, võtke meiega ühendust. 

 Paigaldamise ja kasutamise soovituste mi etäitmine võib tühistada garan i. 

 Hoidke kasutusjuhendit turvalises kohas, et seda saaks kogu toote kasutusaja 
jooksul hõlpsalt kasutada. 

 Toode ei sisalda äravoolu. 

OLULINE! 
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PAIGALDUSJUHISED 

ZYPHO sisemine kalle on 2%. ZYPHO peab 
loodis olema.  

2 1 

3 
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PAIGUTUS 

TEHNILISED ANDMED 

 Ühik Väärtus 

Temperatuuri vahemik ºC 0 - 60 

Maksimaalne veevõrgu rõhk bar 6 

Rõhu langus , kui veevõrk vool on 9.2L / min bar 0.2 

Netokaal kg 5 

Maksimaalne dušivool l/min 30 

Soojusvahe  materjal - Vask 

ZYPHO kere materjal - ABS 

SOOVITUSLIKUD ÄRAVOOLUD ZYPHO IZI JAOKS 

Tootemark Mudel Kõrgus 
(cm) 

Vesiluku sügavus 
(mm) 

Filter lisa-
tud 

Märkused 

Geberit Setaplano 9,5 50 Yes - 

Nicoll Turboflow2 8 50 Yes - 

Wirquin James 360 7,8 50 Yes - 

Viega 
Tempoplex Plus 

Drain 9 60 No 
Sõelasisend (Filter) 

pole lisatud 

Mistahes muu filtriga duši äravool, mis takistab suurema mustuse ja karvade kogunemist seadme sisemusse 

Vali paigutus A, B or C 

a)  veesoojendi b) kuumaveetoru c) soojaveetoru d) külmaveetoru e) äravoolutoru 

a) 

b) 

c) 

d) e) 

a) 

b) 

c) 

d) e) 

a) 

b) 

c) 

d) e) 


