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Nälli 45T ohjeistus

Lue käyttöohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen asentamista ja 
ensimmäistä käyttökertaa!

Käyttöohje sisältää Nälli aurinkoilmalämmittimen asennukseen, 
käyttöön ja huoltoon liittyviä ohjeita. Lukemalla ohjeistukset 
huolellisesti saat aurinkoilmalämmittimestä parhaan hyödyn.

Noudata kaikkia tämän käyttöohjeen turvallisuusohjeita! 

Pinta-ala 0,96m2

Koko 1200mm*800mm

Max. lämmitysteho 1350W

Max. lämmön nousu 45 °C

Puhaltimen max. teho 90m3 / h

Säädettävä tuloilma-aukko Kyllä, manuaalinen

Laitetermostaatti Kyllä, -35°C ~ +35°C

Huonetarmostaatti Kyllä, +5°C ~ +30°C

Paino 16 kg

Sulakesuojaus 500mA

Sähkölaitteiden käyttöjännite 12-18V

Sähkölaitteiden max. virta 300mA

Laitteen toiminta Itsenäinen

Nälli 45T tekniset tiedot



NÄLLI 45T
Aurinkoilmalämmitin

Nälli 45T ilmansuunnan valinta

Nälli 45 kerää tehokkaasti auringon säteilyenergiaa erityisten 
absorbointilevyjen, ilmakanavien ja nopeasti reagoivan 
alumiiniverkkokalvon ansiosta. Laitteen asennuksessa 
huomioitava erityisesti auringon säteilyenergiaa parhaiten 
tuottavat ilmansuunnat lämmitysenergian keräämisen 
maksimoimiseksi.

Parhaat ilmansuunnat aurinkoilmalämmittimen asennukselle 
ovat kaakko, etelä ja lounas akselilla. Ilmansuunnat Itä ja länsi 
suuntien auringonsäteilyteho on huomattavasti heikompi, jonka 
vuoksi emme suosittelen laitteen asennusta näihin 
ilmansuuntiin.
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Nälli 45T asennuspaikan valinta

Aurinkoilmalämmittimen asennuksessa on tärkeää huomioida 
keräimen kohdistuvan auringonvalon esteettömyys. Alla pari 
esimerkkiä hyvän asennuspaikan valintaan. Huomioi auringon 
kulmat eri vuodenaikoina. Helmikuu 10°, Maaliskuu 20°, 
Huhtikuu 32°, Toukokuu 43°, Kesäkuu 50°, Heinäkuu 52°, Elokuu 
47°, Syyskuu 37°, Lokakuu 25° ja Marraskuu 14°

HYVÄ PAIKKA

VARJOSTAVAA PAIKKAA EI SUOSITELLA
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Nälli 45T toiminta

Nälli 45 tuotteissa laitteen sisään asennettu aurinkopaneeli 
tuottaa kaiken aurinkoilmalämmittimen tarvitseman sähkön 
termostaateille ja tuulettimille. Mahdollistaen 
aurinkolämmittimen itsenäisen toiminnan ilman ulkopuoleista 
energian tarvetta.

Nälli 45 tuotteissa käytetään erityistä Arctic tuuletinta, jonka 
ansiosta ilmavirtaus kiinteistön sisään on tasaista ja tehokasta. 
Tuulettimen äänitaso on erittäin alhainen myös maksimi 
puhalluksen aikana n. 28 dB

Nälli 45T aurinkopaneeli

Nälli 45T Arctic tuuletin
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Nälli 45T toiminta

Nälli 45 tuotteiden lämmönkeräyskykyyn on kiinnitetty erityistä 
huomiota.

Nälli 45T aurinkoilmalämmittimessä viileä ilmamassa imeytyy 
laitteen sisään aurinkopaneelin takana olevan sisääntuloaukon 
kautta. Ilmamassan lämmityksen tehostamiseksi ilmakanaviin 
asennetut 28 absorbointilevyä lämmittävät ilmamassan 
tehokkaasti yhdessä nopeasti reagoivan alumiiniverkkokalvon 
kanssa. Ilmamassa kiertää laitteen sisällä jopa 7m matkan ennen 
ulospuhallusta, jonka ansiosta sisään-/ulos puhallettavan  
ilmamassan lämpöero voi kohota jopa 45°C. 

Nälli 45T lämmönkeräys



NÄLLI 45T
Aurinkoilmalämmitin

Nälli 45T toiminta

Nälli 45T tuotteessa viileä ilmamassa lämmitetään ennen 
sisäänpuhallusta, jonka ansiosta kiinteistöön puhallettava 
lämmin ilmamassa kuivattaa ja lämmittää kiinteistön rakenteita.
Pitäen kiinteistön kuvana ja raikkaana.

Nälli 45T tuotteen asennuksen yhteydessä on hyvä tarkistaa
kiinteistön oma passiivinen ilmanvaihto, että se on
asianmukaisessa kunnossa tulo-/poistoilma-aukkojen osalta.

Mikäli, kiinteistössä ei ole omia tulo-/poistoilma-aukkoja 
kannattaa ottaa yhteyttä asiantuntijaan, jonka kanssa kiinteistön 
passiivinen ilmanvaihto voidaan toteutetaan asianmukaisesti.

Nälli 45T ilmankierto kiinteistössä
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Nälli 45T toiminta

Nälli 45T tuotteessa on kaksi G4 ilmansuodatinta tulo-
/sisäänpuhallus ilman venttiileissä. Suodattimen suositellaan 
vaihdettavaksi 4-6 kertaa vuodessa pitämään sisään 
puhallettavan ilman raikkaana.

Nälli 45T ilmansuodattimet

Tuloilma-aukon G4 suodatin on
helppo vaihtaa laitteen takana olevan 
pyöreän säleikön alla olevaan
suodatinaukkoon. Pyörittämällä 
siipimutterit auki ja irroittamalla
säleikkö pääset vaihtamaan 
suodattimen helposti ja vaivattomasti. 

Kiinteistön sisällä olevan
tuloilmailmaventtiilin G4 suodatin on
helppo vaihtaa venttiilin sisään. 
Pyörittämällä venttiilin eturitilä 
kokonaan irti pääset vaihtamaan 
suodattimen venttiilin sisään.

https://www.google.fi/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pisla.fi%2Ftuote%2Ftuloilmaventtiili-261-160%2F&psig=AOvVaw1lFQ_zHYSN-R09hE6gVsSb&ust=1591938485722000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPCXv93_-OkCFQAAAAAdAAAAABAD
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Nälli 45T seinäkiinnitys

Nälli 45T tuotteessa on yksi kiinteistön sisään tuleva tuloilma-
aukko joka tarvitsee n. 110mm läpiviennin kiinteistön seinään.
Läpivienti kannattaa tehdä mahdollisimman alas kiinteistön
sisälaattian tasoa. Tällöin, lämmin ilma pääsee kiinteistöön 
mahdollisimman alhaalta lämmittäen ja kuivattaen kiinteistöä 
alhaalta ylös.  Jonka jälkeen Nälli 45T tuotteen kiinnitys seinään 
neljällä kulmakiinnikkeellä.

Nälli 45T tuloilma-aukko

Nälli 45T tuotteen ulkomitat koristekehyksen kanssa on
• Korkeus 1244 mm
• Leveys 844 mm

Ohjeistus läpiviennin tekemiseksi seinään. Läpiviennin halkaisija 
tulee olla n. 110mm. Läpiviennin kohdistaminen laitteen kanssa 
seuraavasti. Läpiviennin tekeminen ulkoa päin seuraavilla
mitoilla. Läpiviennin keskikohta laitteen oikeasta raunasta
222mm, vasemmasta reunasta 622mm ja laitteen alareunasta 
112mm 

622 mm 222 mm

112 mm
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Nälli 45T laitteen kiinnitys

Nälli 45T tuotteen mukana toimitetaan 400mm pitkä muoviputki läpivientiä varten, 
kiinnityskehys sisäpuolelle ja eriste ulkopuolelle putken ympärille. Kun, olet 
kiinnittänyt laitteen oikeaan kohtaan seinässä ja läpivienti on valmis. Työnnä 
400mm pitkä muoviputki valmiiksi tehtyyn läpivientiin nuolen osoittamassa 
suunnassa kiinni Nälli laitteen kiinnityskehykseen. Tällöin, saat piirrettyä sisällä 
tarkan mitan muoviputkelle ja voit sahata putken oikean mittaiseksi. Tässä 
vaiheessa ujuta laitteessa 2m johdolla varustettu sisätermostaatti läpiviennistä 
kiinteistön sisään ja tämän jälkeen työnnä oikean mittaiseksi katkaistu putki 
läpivientiin aivan kiinni Nälli laitteeseen. Näin sisätermostaatin johto jää seinän ja 
läpivientiputken väliin. Muista eristerinkula ulkopuolelle. Tämän jälkeen kiinnitä 
kiinnityskehys seinän sisäpintaan. Kierrä tuloilmaventtiili paikalleen. Eristä läpivienti 
sopivalla eristemateriaalilla, lämpöhukan minimoimiseksi. Asennus on valmis.

400mm muoviputki

Kiinnityskehys 100mm
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Nälli 45T laitteen kiinnitys seinään

Nälli 45T tuotteen mukana toimitetaan 4 kpl S-kulmia, joiden avulla 
laiteen kiinnittäminen seinään on helppoa. Laitteen ylä-/alakulmissa on 
6mm mutterikierreholkki, S-kulmat kiinnitetään laitteeseen 25mm pitkillä 
6mm pulteilla. Tämän jälkeen laite on helppo kiinnittää seinään. Valitse 
kiinnitysruuvit seinämateriaalin / paksuuden mukaan.
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Nälli 45T polykarbonaatti tippapellin kiinnitys

Nälli 45T tuotteen mukana toimitetaan läpinäkyvästä polykarbonaatista
valmistettu tippapelti suojaamaan laitteen puista koristekehystä. 
Tippapellin mitat ovat 180*884*20mm

Alla ohjeistus tippapellin kiinnittämiseksi. Valitse kiinnitysruuvit 
seinämateriaalin / paksuuden mukaan.

Tippapellin kiinnitys 3 ruuvia
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Nälli 45T laitetermostaatti

Nälli 45T tuotteen mukana toimitetaan laitetermostaatti, joka on Nälli 45 
tuotteen takaseinässä. Aseta laite termostaatin lämpö siihen 
lämpötilaan, minkä lämpöistä ilman tulee vähintään olla puhallettaessa 
lämmin ilma kiinteistön sisään. Puhallus käynnistyy sen jälkeen, kun 
haluttu lämpötila saavutettu.

Nälli 45T sisätermostaatti

Nälli 45T tuotteen mukana toimitetaan sisätermostaatti, joka sijoitetaan 
kiinteistön sisälle tarkkailemaan sisälämpötilaa. Säädä haluttu lämpötila, 
jonka haluat sisätiloissa maksimissaan olevan. Kun, lämpötila on 
saavutettu laitteen puhallin sammuu. tuotteen takaseinässä. Aseta laite 
termostaatin lämpö siihen lämpötilaan, minkä lämpöistä ilman tulee 
vähintää olla puhallettaessa lämmin ilma kiinteistön sisään.

Nälli 45 laitteen virran katkaisu tapahtuu sisätermostaatin yhteyssä
olevasta ON/OFF kytkimestä. Kytkin asennossa ”0” laite sammutettu. 
Kytkin asennossa ”1” laite aktiivisena.

Sisätermostaatin kiinnittäminen seinään. Irroita termostaatin pyöreä 
säätönuppi, vetämällä nuppia ylöspäin. Ruuvaamalla nupin alla oleva 
ruuvi auki saat kannen avattua ja pääset kiinnittämään sisätermostaatin 
pohjan seinään. Valitse kiinnitysruuvit seinämateriaalin / paksuuden 
mukaan. Kiinnityksen jälkeen laita kansi paikalleen ja ruuvaa kiinni.
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Nälli 45T kunnossapito

G4 allergiasuodattimet suositellaan vaihdettavaksi 4-6 kertaa 
vuodessa tarpeesta riippuen. Suodattimet sijaitsevat Nälli
laiteyksikön tuloilma-aukossa ritilän alla. Sekä, kiinteistön sisällä 
olevassa tuloilmaventtiilissä.

G4 suodattimet

Nälli 45 laitteen polykarbonaattilasin puhdistus mikrokuituliinalla. 
Lian puhdistukseen vesi/ikkunan puhdistusaine. 
Polykarbonaattilasi on herkästi naarmuuntuvaa, mutta naarmuilla 
ei ole vaikutusta itse laitteen toimivuuteen
aurinkolämmönkeräjänä.

Puhtaanapito ulkopinnat

Nälli 45 laitteen ulkopinnalla oleva koristekehys on valmistettu 
puumateriaalista ja puu on maalattu vettä hylkivällä (VALTTI 
kaluste- ja terassiöljyllä. Sävynä käytetty kelonharmaa). 
Koristekehykselle suositellaan uutta pintakäsittelyä kerran 
vuodessa. Näin, koristekehys pysyy pitkään hyvänä. 
Koristekehyksiä voi ostaa erikseen Arctic-EV verkkokaupasta, 
mikäli laitteessa oleva koristekehys vioittuu tai vaatii muutoin 
uusimista.

Koristekehyksen kunnossapito

Nälli 45 laite on purettavissa ja puhdistettavissa myös sisältä, 
mikäli laitteen sisään kertyy siitepölyä yms. muuta pölyä. G4 
suodattimien aktiivinen vaihto ja puhtaanapito estää pölyn 
kertymisen laitteen sisään. Mikäli, puhdistus halutaan tehdä 
laitteen sisällä. Poistetaan koristekehys ruuvaamalla kehystä 
kannattelevat ruuvit 4 kpl, molemmilta kehyksen sivuilta. Sekä 
sen jälkeen ruuvataan polykarbonaatti lasi pois itse laitteesta. 
Näin, pääset puhdistamaan laitteen myös sisältä.

Puhtaanapito laitteen sisäpinnat
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Nälli 45T huolto

Nälli 45 laitteen suunnittelussa on huomioitu laitteen helppo 
huollettavuus, myös takuuajan jälkeen. Laitteen kaikki osat
aurinkopaneeli, tuuletin, sulakepesät, termostaatit ovat
vaihdettavissa. Näin, laitteen elinkaari ei pääty vaikka laite 
vikaantuisi takuuajan jälkeen. Ottakaa yhteyttä Arctic EV, niin 
pystymme malli kohtaisesti toimittamaan oikeat osat laitteeseesi.

Sähköosien huolto

Nälli 45 on varustettu 500mA putki sulakkeella. Sulakkeen voi 
tarkistaa laitteen takaosassa termostaatin päällä olevasta 
sulakerasiasta. Ruuvaamalla musta muovinen sulakerasian kansi 
auki, pystyt tarkistamaan sulakkeen kunnon ja tarvittaessa 
vaihtamaan vioittuneen sulakkeen.

Sulakkeen tarkistus ja vaihto
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Takuutiedot

Arctic Electric Vehicles Oy takaa tuotteen materiaali-, valmistus- ja 
suunnitteluvirheet 2 vuoden ajan ostopäivästä lukien. Jos tuotteessa 
ilmenee puutteita materiaalien, valmistuksen tai suunnitteluun 
liittyen. Arctic Electric Vehicles Oy:llä on oikeus valita korjataanko 
viallinen tuote vai korvataanko viallinen tuote uudella.

Varaosat tai korvaavat tuotteet voivat olla joko uusia tai 
kunnostettuja Arctic Electric Vehicles Oy:n harkinnan mukaan.

Tämä rajoitettu takuu ei koske virheellisen asennuksen, 
sopimattomien oheislaitteiden, ulkoisten tekijöiden, 
onnettomuuksien, katastrofien, väärinkäytösten, vandalismin, 
luvattoman muutoksen tai korjauksen, väärinkäytösten tai 
muutosten aiheuttamien vahinkojen korjausta.

Tämä rajoitettu takuu ei korvaa laitteen korjauksesta aiheutuvia 
työkustannuksia

Takuu asioissa ottakaa yhteyttä sähköpostitse sales@arctic-ev.fi. 
Liittäkää mukaan ostokuitti, ostoajankohdan määrittämistä varten.

Mikäli, sähköpostia ei ole käytettävissä varmistakaa www.arctic-ev.fi
osoitteesta voimassa oleva numero tavoittaaksenne henkilöstön 
takuu asioissa.

mailto:sales@arctic-ev.fi
http://www.arctic-ev.fi/

