ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE
• Ariterm 25+
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Yleistä
Ariterm 25+ on tehokas ja nykyaikainen puukäyttöinen kattila, joka voidaan varustaa myös
pelletti- tai öljypolttimella. Ariterm 25+ täyttää uusimmat päästö- ja hyötysuhdevaatimukset.
Kattila täyttää myös EN 303-5:n asettamat turvallisuusvaatimukset.
Kattilan optimaalisen palamistuloksen ja hyvän eristyksen ansiosta kattilan hyötysuhde on korkea ja samalla ympäristöpäästöt ovat vähäiset Tarkkaan suunnitellut konvektiokanavat ottavat
lämmön tehokkaasti talteen. Kattila on tarkoitettu käytettäväksi varaajan kanssa.
Ariterm 25+ on tehoonsa verrattuna pienikokoinen, joka helpottaa kattilan sijoittamista. Kattilahuoneelta ei vaadita korkeinta paloluokitusta, EI 30 riittää. Kattilan kaikkien ominaisuuksien
hyödyntämiseksi on tärkeää noudattaa tässä ohjeessa annettuja ohjeita.
Kattilan tulipesään sopii 0,5 m:n puut. Puiden polttaminen tapahtuu vesivaipan sisällä olevassa
tulipesässä, ns. käänteispaloperiaatteella keraamisen arinan läpi. Polttoaine kaasuuntuu keraamisella arinalla. Kaasujen palaminen tapahtuu korkeassa lämpötilassa kattilan alaosassa, joka on
tehty tulenkestävästä materiaalista. Kattilassa ei ole käyttöveden kehitintä, koska kattila vaatii
lämminvesivaraajan toimiakseen hyvin. Sen sijaan kattilassa on jäähdytyskierukka, johon asennetaan turvaventtiili ylilämmön estämiseksi. Aritem 25+:ssa on savukaasuimuri, jolla saavutetaan tasainen palaminen ja savuhormille ei aseteta korkeusvaatimusta.
Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen
Vastaanotto
Kattila toimitetaan lautakehikossa. Alustana on lava jolla kattilaa voidaan nostaa turvallisesti.
Pakkaus on syytä purkaa vasta mahdollisimman lähellä asennuspaikkaa. Tehdas on vakuuttanut kattilan kuljetusvaurioiden varalta, koskien kuljetusta tehtaalta ensimmäiseen välivarastointipaikkaan. Kattilan vastaanottajan on tärkeää todeta kattilan kunto ennen vastaanottamista.
Vauriotapauksissa on otettava viipymättä yhteys myyjään.
Varastointi
Kattila voidaan varastoida ulos sateelta suojattuna, mutta suositeltavinta on säilytys sisätiloissa.
Pakkauksen avaaminen
Pakkauksen purkamisen jälkeen avataan luukut ja tarkastetaan varusteluettelosta, että kaikki
irrallaan toimitettavat varusteet ovat mukana.
Pakkauksen hävittäminen: muovihuppu kierrätykseen, laudat voidaan polttaa.

ASENNUS

Kattilan asennus voidaan teettää vain ammattipätevyyden omaavalla liikkeellä. Asennus tulee
suorittaa siten, että se täyttää vähintään standardin SFS 3332 vaatimukset. Kattilaan liittyvät
mahdolliset sähkö- ja poltinasennukset voi suorittaa vain kyseiset pätevyydet omaava asennusliike.
Tilavaatimus
Kattilahuoneen tulee täyttää Suomen rakentamismääräyskokoelman E9:n mukaisen EI 30 paloluokituksen. Kattilan eteen on varattava tilaa n. 1 metri puhdistus- ja huoltotoimenpiteitä varten. Putkiliitännät ovat kattilan päällä, lukuun ottamatta varaajalta paluuta joka on sivulla.
Hormiliitäntä ja palamisilma-aukko
Kattila voidaan liittää suoraan ylöspäin lähtevään hormiin. Liitosten tiivistysaineena voidaan
käyttää 350 °C:n silikonimassaa. Mikäli käytössä on tiilihormi, liitetään kattila mukana seuraavalla kulmakappaleella. Savuhormivaatimus: vähintään Ø 140 mm:n tai muurattuna poikkipinta-ala 200 cm². Mikäli käytetään öljypoltinta, edellytetään haponkestävällä ohutseinäisellä putkella vuorattu tiilihormi tai haponkestävä elementtipiippu. Palamisilma-aukon vapaa pinta-ala
tulee olla 1,5 kertaa savuhormin kokoinen. Palamisilma-aukkoa ei saa peittää.
Savukaasuimuri
Ariterm 25+ soveltuu erilaisiin hormiratkaisuihin monipuolisen varustelumahdollisuuden ansiosta. Vakiotoimitukseen kuuluu aina savukaasuimuri. Savuhormin liitäntä on tällöin kohtisuoraan ylöspäin (kuva 1). Piipun asennuksessa on huomioitava puhdistuksen vaatima tila. Vakiovarusteena on myös puhdistusluukulla varustettu savusolan kulmakappale, jolla kattila voidaan
liittää kätevästi tiilihormiin (kuva 2).

Kuva 2
Kuva 1
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ASENNUS

Putkiasennukset
Ennen kattilan asennusta on lämmitysverkosto huuhdeltava ja tarkistettava vesipainekokeella.
Liitoksien tiiveys on varmistettava asennuksen jälkeen. Tehdas ei vastaa vuotavien liitosten aiheuttamista vahingoista.
Varoventtiilin asennus
Venttiilin tulee olla CE-merkitty ja maksimi avautumispaine 1,5 bar, minimi koko DN 15. Varoventtiili tulee valita laiteyhdistelmän korkeimman paineluokan mukaan. Venttiilin ja kattilan väliin ei saa asentaa laitetta jolla yhteys voidaan sulkea. Ulospuhallusputki mitoitettava ja
asennettava siten, ettei se rajoita venttiilin ulospuhallustehoa eikä aiheuta vaaratilannetta venttiilin toimiessa. Paisuntasäiliön tilavuuden tulee vastata suurinta laitoksen käytössä esiintyvää
nestetilavuuden muutosta. Jaksottaisessa lämmityksessä on paisuntatilavuus oltava n. 10% koko
järjestelmän tilavuudesta. Suosittelemme ainoastaan suljetun järjestelmän käyttöä (kalvopaisunta-astia)
Järjestelmän täyttö
Ennen lämmön kytkemistä päälle on varastosäiliö ja lämpöjärjestelmä täytettävä vedellä. Järjestelmän täyttö tapahtuu seuraavasti:
• Kaikki sulkuventtiilit avataan, myös nelitiesekoitusventtiili. Pumpun on oltava pois päältä.
• Täytetään lämmitysjärjestelmä. Ilmanpoisto suoritetaan varaajan ja pattereiden kautta.
• Kun järjestelmä on täynnä, kiertovesipumppu voidaan käynnistää ja lämmitys aloittaa.
• Kun kattilassa oleva vesi on saavuttanut sille asetetun käyttölämpötilan, pumppu kytketään
pois päältä ja ilmaus tehdään uudelleen pattereista. Tämä täytyy toistaa muutamia kertoja.
Koska vedessä on aluksi paljon ilmaa (jopa 10%), on normaalia, että paine laskee ilman poistuessa järjestelmästä. Tästä johtuen voi olla tarpeen lisätä vettä useiden lämmityskertojen yhteydessä. Kattilaan palaavan veden lämpötila tulee olla n. 70°C, tämä saavutetaan kytkentäkaavion
mukaisella ohivirtauskytkennällä.
Kattilan riittävän korkea lämpötila koko lämmitysjakson ajan pitää konvektiopinnat puhtaina ja
palaminen tapahtuu korkealla hyötysuhteella. Tällöin myös kattilan kestoikä tulee mahdollisimman pitkäksi, koska tulipinnoille ei synny syövyttäviä happoja
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KYTKENTÄKAAVIO

Liitäntä kattilan
yläosaan

Liitäntä kattilan
alaosaan

Liitäntä varaajan
säiliön pohjaan
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LÄMPÖTILAN RAJOITUSVENTTIILI

Ariterm 25+ on asennettava varaajan kanssa toimivaksi. Tämä parantaa huomattavasti kattilan
toimivuutta ja kestävyyttä. Asentamalla kattila tässä esitetyillä tavoilla saadaan kattilan lämpötila nousemaan nopeasti ja koko lämmitysjakson aikana on tasainen ja riittävän korkea käyttölämpötila. Varaajan kerrostuman ansiosta saadaan lämmintä käyttövettä nopeasti lämmityksen
aloituksen jälkeen.
Lämmityspiirin ja käyttövesipiirin kytkennät tehdään varaajaan.
Lämpötilan rajoitusventtiilin asentaminen kierukalla varustettuun puukattilaan
Painelaitedirektiivi edellyttää että käsin täytettävät puukattilat on varustettava varolaiteella, joka
estää kattilan liiallisen lämpenemisen. Suosittelemme tähän kattilaan SYR 3065 lämpötilan rajoitusventtiiliä. Tämä ei korvaa muita varolaitteita kuten esim. varoventtiiliä.
Asennus
Lämpötilan rajoitusventtiili kytketään jäähdytyskierukkaan siten, että venttiilin toimiessa se
laskee kuumaa vettä viemäriin. Lämpötila-anturi asennetaan kattilan yläosassa olevaan muhviin,
DN 15 x 150 suojataskun avulla.

LÄMPÖTILAN RAJOITUSVENTTIILI
Max sisäänmenevän veden paine

10 bar

Avautumislämpötila

97° C

Venttiiliä on saatavana Ariterm Oy.llä

Tuotenumero 5012921
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YLEISTÄ PUUNPPOLTOSTA

Ennen kattilan käynnistämistä tarkistetaan seuraavat asiat:		
• lämmitysverkosto ja kattila on täynnä vettä, paine vähintään 0,5 bar
• mahdollinen savupelti on auki
• lämpöjohtopumppu on käynnissä
• varaajan tai verkoston venttiilit ovat avatut
• palamisilma-aukko on auki
• varoventtiili on esteettömästi yhteydessä kattilaan ja on toimintakuntoinen
Polttopuu
Tuore polttopuu sisältää 80-90 painoprosenttia vettä kasvukautena ja talvisaikaan vastaava luku
on 70%. Puun täytyy siis kuivua, jotta sitä voi polttaa. Puut kannattaa kaataa talvisaikaan, jolloin niissä on vähemmän vettä. On tärkeää, että polttopuu katkaistaan sopivan mittaiseksi lämmityskattilan palopesää ajatellen.
Hyvässä polttopuussa tulee olla enintään 15-25 % vettä. Raakapuu täytyy katkoa ja halkaista
sopivan kokoiseksi, jotta se voi kuivua hyvin ja sopii lämmityskattilaan. Pienet polttopuut aisataan (kuoriosaa poistetaan pitkittäissuuntaisina ”raitoina”). Järeä ja kostea puu palaa huonosti ja
hiiltyy hitaasti. Se aiheuttaa paljon tervan ja noen muodostumista kattilaan ja sen palamishyötysuhde on huono.
Polttopuun vesipitoisuuden voi tarkistaa punnitsemalla. Otetaan vastahakatusta puusta koepala. Painon tulee vähetä noin 60 %:lla. Jos se painaa esim. 1000 g tuoreena, tulee painon pudota
400 grammaan ennen kuin se on sopivan kuiva.
Palaminen
Puu on orgaaninen aine. Sen palavat ainesosat ovat hiili ja vety. Kun puu kuumenee, nämä ainesosat vapautuvat ja kaasuuntuvat. Puu sisältää myös hieman mineraaleja, jotka aiheuttavat
epäpuhtauksia. Jotta saataisiin aikaiseksi hyvä palamistulos ja energiansaanti sekä mahdollisimman vähäiset saaste- ja nokipäästöt, tarvitaan seuraavia toimia:
Kuiva polttopuu. Polttopuussa olevan veden täytyy höyrystyä ennen kuin puuta voi polttaa. Jos
vesipitoisuus on liian korkea, palamistulos on epätäydellinen.
Tarvitaan riittävä määrä palamisilmaa ja riittävän korkea lämpötila tulipesässä. On tärkeää, että
ilman määrä on sopiva. Kostean puun kuivattamiseen kuluu paljon lämpöä.
Kostea sää, kylmä savupiippu ja pieni savuhormin pinta-ala vaikuttavat vetoon kielteisesti. Sytytysvaiheessa tarvitaan reilusti happea, jotta saataisiin nopeasti aikaan kunnon hiilikerros ja
tehokas palaminen.
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KÄYTTÖ

Puukäyttö Ariterm 25+:ssa
Ariterm 25+ on tarkoitettu lämmitykseen kiinteillä polttoaineilla tiheään asutulla alueella. Kattila on testattu ja hyväksytty uusimpien puukattilalle asetettujen vaatimusten mukaisesti. Tämä
hyväksyntä edellyttää keraamisia arinoita sekä lämmittämistä varaavaan säiliöön. Ariterm 25+
on ns. käänteispalokattila, jolloin palaminen tapahtuu keraamisen arinan läpi alaspäin.
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KÄYTTÖ

•

Aloitus, sytytys:
Avaa savupelti. Aseta ylempi ensiöilman säätö asentoon 4 ja alempi toisioilmansäätö asentoon 5.

Ensiöilman säätö asentoon 4.

Toisioilman säätö asentoon 5.

•
•
•
•
•
•
•

Käynnistä savukaasuimuri.
Avaa täyttöluukku, tällöin avautuu kiertopelti automaattisesti.
Laita sisään pieniksi halkaistuja puita niin, että ne peittävät palotilan pohjan.
Aseta sytykkeet puiden päälle. Sytytä ne palamaan ja odota että puut syttyvät.
Sulje täyttöluukku.
Kun on saatu tuli kunnolla syttymään ja hiilikerros on muodostunut, tulipesä täytetään
enintään ilmaohjainten yläreunan tasalle.
Savukaasun lämpötila tulisi olla 150°-180°
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KÄYTTÖ

Puiden lisääminen
Puita lisätään vasta kun edellinen panos on palanut niin, että jäljellä on vain hiiliä. Täyttöluukku avataan hitaasti, jotta mahdollisesti pesään jäänyt häkä ei aiheuta savun pöllähdystä. Puita
lisätään sen verran, että niiden palamisesta saatava lämpöenergia sopii varaajaan. Varastopesä
voidaan täyttää enintään ilmaohjainten yläreunan tasalle.
Pellettikäyttö
Ariterm 25+ soveltuu hyvin käytettäväksi myös Axon pellettipolttimella. Poltin asennetaan
vaihtamalla tuhkaluukun tilalle Axon pelletipoltinsovitteella varustettu luukku. Käytettäessä
pellettipoltinta keraamiset arinat ja jälkipolttopesä poistetaan, sekä ensiö- ja toisioilmansäätö
suljetaan kokonaan. Pellettipolttimen asennuksesta ja käytöstä on tarkemmat ohjeet polttimen
mukana.
Öljykäyttö
Ariterm 25+ kattilaan voidaan asentaa kattilan tehoa vastaava öljypoltin. Öljypoltin asennetaan
lisävarusteena saatavan öljypoltinlaipan avulla pellettipolttimen luukkuun.
Sähkökäyttö
Ariterm 25+ kattilaan ei voida asentaa sähkövastuksia. Mikäli tarvitaan sähkövastuksia, ne
asennetaan varaajaan.
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HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Kattilan toimii moitteettomasti ja on pitkäikäinen kun huolehditaan seuraavista asioista:
• kattilan tulee olla kuivissa olosuhteissa
• kattila toimii jatkuvasti määriteltyjen säätöarvojen puitteissa
• kattila puhdistetaan kun savukaasujen lämpötila on noussut n. 20 - 30 °C puhtaan kattilan
vastaavasta arvosta
• vaurioituneen osan tilalle vaihdetaan uusi riittävän ajoissa.
• tarkastetaan, ettei kondenssivesi tai putkistovuodoista tuleva vesi pääse vaurioittamaan kattilaa.

Lämmityskaudella noin viikon
välein ja tarvittaessa

Ennen jokaista lämmityskautta
Tarkistettava että arinan raot ovat auki eikä
arinalla ole edellisestä käyttökerrasta jäänyttä
palamisjätettä. Tarkasta ja tarvittaessa puhdista
savukaasuimurin siivet.

Konvektorin puhdistus on suoritettava aina
kun savukaasun lämpötila nousee vastaavasta
puhtaan kattilan arvosta n. 30 astetta, tai veto
on heikentynyt.

Avavataan konvektorin puhdistusluukkuluukku.

Poista tuhka jälkipolttopesästä tuhkaluukun
kautta.
12

HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Poista kaikki turbulenssielimet.

Kattilan konvektori puhdistetaan harjaamalla konvektoriputket puhtaiksi.

Varmista, että kiertopelti avautuu kun
täyttöluukku avataan.

Varmista, että kiertopelti sulkeutuu kun
täyttöluukku suljetaan. Säädä kiertopelti
tiiviiksi tarvittessa.
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HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Muut huoltotoimenpiteet

Luukkujen säätäminen

Luukun tiiveys on tarkastettava. Täyttöluukun
vuoto aiheuttaa puiden palamisen väärässä
paikassa. Luukut tiivistetään säätämällä salpaa
ja saranakappaletta.

Aika ajoin on syytä tarkastaa, että ilmanohjainten ja varastopesän välinen rako on pysynyt
avoimena. Ilmanohjaimet voidaan irrottaa
puhdistettavaksi nostamalla ne kiinnikkeiltään.
Myös varastopesän seinämät puhdistetaan.

Kattilan oikean toiminnan kannalta on tärkeää,
että luukut ovat tiiviit.
Lukituskahvan säätäminen:
Avaa lukituskahvan kiinnitysruuvia sen verran,
että kahvan reiässä olevaa epäkeskoholkkia
voidaan kääntää.
• Käännä epäkeskoholkkia niin, että kahva
siirtyy kattilasta ulospäin.
• Kiristä kiinnitysruuvia hieman.
• Testaa tiivistyykö luukku salvan puolelta.
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HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

Saranan säätäminen

Avaa saranakappaleen molempia kiinnitysruuveja sen verran, että saranaa voidaan siirtää.
• Siirrä saranakappaletta hieman kattilan
suuntaan.
• Kiristä kiinnitysruuveja hieman testaa
tiivistyykö luukku saranan puolelta.
• Kun luukku on sopivan kireällä, kiristä
kaikki kiinnitysruuvit hyvin.
• Mikäli luukusta loppuu säätövara, on
luukun tiiviste uusittava.
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MITAT JA LIITÄNNÄT

Osa

Nimike

Yhde

1

Täyttöluukku

2

Tulenhoitoluukku

3

Ensiöilman säätö

4

Toisioilman säätö

5

Konvektorin luukku

6

Yläovi

7

Alaovi

8

Varaajan lähtö

DN 32

9

Paisuntayhde

DN 25

10

Jäähdytyskierukan yhteet

Cu 15

11

Varaajan paluu

DN 32

12

Tyhjennysyhde

DN 15

13

Veden lämpö / painemittari

14

Hormiliitäntä

15

Savukaasuimuri

16

Turvaventtiilin yhde

17

Vaakasavukanava

18

Poltinterm. / ylilämpösuojan yhde

DN 15

DN 15
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TEKNISET TIEDOT

TEKNISET TIEDOT
Suoritusarvot

Teho puulla
Teho pelletillä
Teho öljyllä

30 kW
30 kW
30 kW

Mittatiedot

Leveys
Syvyys
Korkeus
Paino tyhjänä
Vesitilavuus
Hormiliitäntä

570 mm
1016 mm
1345 mm
415 kg
125 L
Halkaisija 140 mm (ulkomitta)

Suunnittelu- ja säätöarvot

Kattilan käyttöpaine
Sallittu kattilan lämpötila
Sopiva varaajakoko
Käytettävän puun max. pituus

0,5-1,5 bar
Max 20-120 °C
1100 – 2500 L
0,5 m

Takuuehdot Ariterm Oy:n tuotteille 1.1.2012 alkaen
Uudet takuuehdot koskevat vuodesta 2012 alkaen valmistettuja tuotteita.
Ariterm myöntää toimittamilleen laitteille 1 vuoden takuun. Takuu on voimassa vuoden käyttöönottopäivästä tai enimmillään 18 kuukautta toimituspäivästä. Aritermin valmistamien paineastioiden osalta takuu
on 5 vuotta toimituspäivästä.
Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on palautettu täytettynä Aritermille.
Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Ariterm toimittaa uudet osat viallisten tilalle veloituksetta.
Takuu ei kata kulutusosia, asennustöitä eikä asennukseen liittyviä kustannuksia. Varaosalle myönnettävä
takuu on 12 kuukautta.
Takuu ei kata mahdollisia virheellisestä toteutuksesta tai asennuksesta johtuvia virheitä, huolto- tai käyttövirheestä, eikä epäkurantista polttoaineesta aiheutuneita vaurioita.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly muita takuita. Tämä kohta määrittelee tyhjentävästi Myyjän virhevastuun ja ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteessa.
Käytöstä poistaminen
Loppuun käytetty kattila soveltuu romunkeräykseen, muovikuoret ovat kaatopaikkajätettä.
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VAATIMUSTEMUKAISUUSVAKUUTUS
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MUISTIINPANOJA
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- asiakkaan kappale -

TAKUUKORTTI - ARITERM 25+

ASENNUS
Asennus päivämäärä

Valmistusnumero

Tuote

ARITERM 25+

ASIAKAS
Nimi

Puhelin

Sähköposti

Lähiosoiote

Postinumero

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

ASENTAJA
Asennusliike

Asentaja

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

Täytä tiedot ja säilytä tämä kappale
Takuuehdot Ariterm Oy:n tuotteille 1.1.2012 alkaen
Uudet takuuehdot koskevat vuodesta 2012 alkaen valmistettuja tuotteita.
Ariterm myöntää toimittamilleen laitteille 1 vuoden takuun. Takuu on voimassa vuoden käyttöönottopäivästä tai enimmillään 18 kuukautta toimituspäivästä. Aritermin valmistamien paineastioiden osalta takuu
on 5 vuotta toimituspäivästä.
Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on palautettu täytettynä Aritermille.
Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Ariterm toimittaa uudet osat viallisten tilalle veloituksetta.
Takuu ei kata kulutusosia, asennustöitä eikä asennukseen liittyviä kustannuksia. Varaosalle myönnettävä
takuu on 12 kuukautta.
Takuu ei kata mahdollisia virheellisestä toteutuksesta tai asennuksesta johtuvia virheitä, huolto- tai käyttövirheestä, eikä epäkurantista polttoaineesta aiheutuneita vaurioita.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly muita takuita. Tämä kohta määrittelee tyhjentävästi Myyjän virhevastuun ja ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteessa.
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TAKUUKORTTI - ARITERM 25+

- ARITERM OY:n kappale -

ASENNUS
Asennus päivämäärä

Valmistusnumero

Tuote

ARITERM 25+

ASIAKAS
Nimi

Puhelin

Sähköposti

Lähiosoiote

Postinumero

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

ASENTAJA
Asennusliike

Asentaja

Puhelin

Lähiosoite

Postinumero

Postitoimipaikka

Allekirjoitus

•
•

Lähetä tämä takuukortti Ariterm Oy:lle
Leikkaa sivu irti
Nido reunat yhteen niin että osoitepuoli on näkyvillä ja postita

HUOM! postimaksu on jo maksettu
Takuuehdot Ariterm Oy:n tuotteille 1.1.2012 alkaen
Uudet takuuehdot koskevat vuodesta 2012 alkaen valmistettuja tuotteita.
Ariterm myöntää toimittamilleen laitteille 1 vuoden takuun. Takuu on voimassa vuoden käyttöönottopäivästä tai enimmillään 18 kuukautta toimituspäivästä. Aritermin valmistamien paineastioiden osalta takuu
on 5 vuotta toimituspäivästä.
Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on palautettu täytettynä Aritermille.
Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Ariterm toimittaa uudet osat viallisten tilalle veloituksetta.
Takuu ei kata kulutusosia, asennustöitä eikä asennukseen liittyviä kustannuksia. Varaosalle myönnettävä
takuu on 12 kuukautta.
Takuu ei kata mahdollisia virheellisestä toteutuksesta tai asennuksesta johtuvia virheitä, huolto- tai käyttövirheestä, eikä epäkurantista polttoaineesta aiheutuneita vaurioita.
Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly muita takuita. Tämä kohta määrittelee tyhjentävästi Myyjän virhevastuun ja ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteessa.
21

Vastaanottaja maksaa
postimaksun
Mottagaren betalar portot

Oy Ariterm Ab
Tunnus 5008363
00003 VASTAUSLÄHETYS

MUISTIINPANOJA
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ARITERM OY | PL 59 (Uuraistentie 1) 43101, Saarijärvi
Puhelin (014) 426 300, telefax (014) 422 203 | www.ariterm.fi

- Oikeudet muutoksiin pidätetään.
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