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1 Kirjeldus 

Tervikkorpuses paiknev katel koosneb järgmistest osadest: 
1. terasplekist korpus 
2. survestatud paisupaak 
3. tagasitõmbamist vältiv tõmbekuppel 
4. vasest põhisoojusvaheti 
5. põlemiskamber 
6. roostevabast terasest universaalne (erinevate gaaside jaoks ettenähtud) 

gaasipõleti, millel on: 
? pihustusdüüsidega varustatud demonteeritav kollektor 
? kaks süüteelektroodi 
? leegikontrollielektrood 

7. gaasisüsteemi kuuluvad: 
? kaks ohutusotstarbelist magnetventiili 
? üks magnetventiil reguleerimiseks 
? üks liitmik rõhu mõõtmiseks 

8. automaatne õhueraldi 
9. vee reguleerimisseadis 
10. tarbevee temperatuuriandur 
11. ringluspump 
12. elektroonikaplokk 
13. ülekuumenemiskaitse 
14. gaasi juurdevoolu kaitseseadis 
15. sooja tarbevee ahela termistor 
16. kütmisahela termistor 
17. kolmesuunaventiil 
18. sooja tarbevee ahela soojusvaheti (roostevabast terasest plaatidega) 
19. lüliti: väljalülitatud O 
 sisselülitatud I 
20. sooja tarbevee temperatuuri reguleerimisnupp 
21. kütmistemperatuuri reguleerimisnupp 
22. kütmistemperatuuri märgutuli 
23. roheline märgutuli (näitab, et seade on sisse lülitatud) 



 3 

 
24. oranž märgutuli (näitab, et põleti on sisse lülitatud) 
25. punane märgutuli (näitab, et kaitse on rakendunud) 
26. taaslähtestamisnupp 
27. küttesüsteemi manomeeter 
28. sooja tarbevee režiimi märgutuli 
29. kütmisrežiimi märgutuli 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

 

Joonis 1 

Joonis 2 

Joonis 3 
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2 Mõõtmed 
 

 
hooldamiseks vajalik 

vahekaugus vähemalt 450 

 

Joonis 4 
 
 
 
 
 
 

3 Andmed veesüsteemi kohta 
 
Manomeetri näit 
 
meetrit  
veesammast 

 
Joonis 5 
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Kaal tühjana: 
Elexia comfort 24 34 kg 
Elexia comfort 28 35 kg 

I Kaitseklapi väljalaskeava 
J Küttesüsteemi pealevool 
K Sooja tarbevee väljumine 
L Gaasi sisenemine 
M Külma tarbevee sisenemine 
N Tagasivool küttesüsteemist 

kaitseklappide teljed 

 Minimaalne tarbitav vooluhulk (termostaadi abil juhitavad ventiilid suletud) 
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Joonis 6  Graafik vee hulga kohta süsteemis 

 

Katel kuulub automaatse möödavooluga mudelite seeriasse. 

Joonisel 5 esitatud graafik näitab tarbimise käigus kujunevat rõhu ja vooluhulga suhet 
katlast väljumisel. 

Keskküttesüsteemi õige funktsioneerimise tagamiseks minimaalselt vajalik vooluhulk 
on 100 l/h (kui termostaadi abil juhitavad ventiilid on suletud). 

Vee hulk süsteemis 
Katel on varustatud surve all oleva paisupaagiga. 
Paisupaagi maksimaalne maht: 7,1 l. 
Eelrõhk: 0,7 bar. 

Märkus: Pc = rõhk külmalt (bar) 
 C = süsteemi maht (liitrites). 

Rõhu all oleva süsteemi maht on erinev, sõltudes: 
- keskmisest töötemperatuurist (°C) 
- süsteemi kõige kõrgema punkti ja paisupaagi telje kõrguste vahest meetrites. 

Näiteks: majas, kus süsteemi kõrguste vahe on 8 m, tuleb süsteem täita külmalt 
minimaalselt 0,8 bar rõhu all. 

Sel juhul peab süsteemis keskmise temperatuuri 70 ºC korral süsteemi maksimaalne 
maht olema 165 liitrit. 

Süsteemi külmalt täitmise minimaalne rõhk on 0,7 bar. See rõhk peab alati olema 
suurem kui süsteemi kõrguste vahe (meetrites) jagatuna 10-ga. 
 

C (maht 

Pf (rõhk) 
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4 Paigaldamise tingimused 
KATLA PAIGALDUSKOHT  
- Katel tuleb paigutada põlemisproduktide eemaldamiseks ettenähtud suitsulõõri 

lähedusse. 
- Katelt ei tohi paigaldada pliidi, ahju ega mistahes muu seadme kohale, millest 

eritub rasvaseid aure ja mis võivad katelt saastates halvasti mõjuda selle 
funktsioneerimisele. 

- Teha kindlaks, et sein ja kinnitused suudavad kanda katla raskust  
(kaal umbes 38 kg). 

- Võtta kasutusele müravastased meetmed. 

PAIGALDATAV SÜSTEEM  

Tarbeveesüsteem 
Vältida liigseid rõhukadusid. 

Kui vee karedus on suurem kui 25ºTH, siis on soovitatav seda vett töödelda. 
Kui süsteemi on paigaldatud tagasilöögiklapp, siis on vaja paigaldada ka paisumist 
võimaldav komponent (saadaval lisavarustusena). 

Keskküttesüsteem 
Ringlev vooluhulk: dimensioneerimisel tuleb jälgida, et oleks tagatud minimaalne vajalik 
vooluhulk (100 l/h, kui termostaadi abil juhitavad ventiilid on suletud). 

Korrosioonivastased ettevaatusabinõud 
Korrosioonist tingitud funktsioneerimishäireid võib kergesti tekkida, kui süsteemi 
paigaldades on kasutatud erinevaid materjale. 
Nende probleemide vältimiseks on soovitatav kasutada korrosioonitõrjeaineid. 
Vee töötlemise korral tuleb kasutusele võtta kõik meetmed, et takistada töödeldud vee 
muutumist agressiivseks. 
Vana süsteemi korral tuleb tagasivoolule ja süsteemi kõige alumisse punkti paigutada 
setiti ning näha ette konkreetse tüübi jaoks sobiv töötlemine. 

Soovitus: paigaldada kõigile radiaatoritele ja süsteemi kõige kõrgematesse 
punktidesse õhueraldid, samuti tühjenduskraanid alumistesse punktidesse. 

Suitsugaaside eemaldamine 
Selle katla võib ühendada ainult loomuliku tõmbega suitsulõõri külge. 
Ühendus on ette nähtud 23 kW seadme korral Ø125 mm suitsutoruga ja 28 kW 
seadme korral Ø139 mm suitsutoruga tagasitõmbamist vältiva tõmbekupli väljumisava 
sees. 
Et vältida torus tekkida võiva kondensaadi tilkumist seadme sisse, tuleb paigaldada 
kondensaadikogur (joonis 7). 
 

* Elexia comfort 24: Ø 125 
* Elexia comfort 28: Ø 139 

 
Joonis 7 
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5 Katla paigaldamine 

- Asetada paigaldusšabloon väljavalitud kohta 
- paigaldada kinnituskronstein 
- viia süsteemi torud ja elektrijuhtmed paigaldusšabloonil määratud kohtadele 
- keerata lahti 4 katte kinnituskruvi A (joonis 9) 
- eemaldada kate 
- panna katel kohale, nii et see toetuks kinnituskronsteini peale (joonis 10) 
- panna paika ühendusliitmikud 
- teostada vee- ja gaasiühendused, kasutades erinevaid vajalikke (gaasiühenduste 

korral kummist) tihendeid, ja paigaldada küttekontuuri tagasivoolule filter 
- lõpuks ühendada suitsutoru: 

? kasutada gaasi korral lubatud ühendustoru või põlve (99,5% alumiiniumist või 
roostevabast terasest) 

? ühendustoru või põlv ühendatakse tagasitõmbamist vältiva tõmbekupli 
väljumisavasse (vt. joonis 7). 

 
 

 

 
      Joonis 10 

 

Joonis 9  
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6 Elektriühendused 
Ühenduste asukohad: 
- elektriühendused teostatakse katla elektroonikaploki esiküljel 
- sissetoodavate jäikade võrgutoite- ja ruumitermostaadi kaablite jaoks peavad seina 

olema tehtud avad paigaldusšablooniga määratud kõrgusel 
? katlal on võrgutoite jaoks kaasas kolmesooneline kaabel  

(230 V ühefaasiline –faas, neutraal ja maandus) 
? ruumitermostaat 

- ruumitermostaadi kaabli jaoks seinas oleva pistikupesani tuleb ette näha vähemalt 
50 cm vaba pikkust 

- keerata lahti kruvid B ja võtta maha kate C. 

Juurdepääs ruumitermostaadi ühendusele on nüüd vaba. 

 
 

Soovitus: 
- eeskirjade kohaselt peab katla toitesüsteemis olemas olema mitmepooluseline 

kaitselüliti, mille kontaktide vahekaugus avanemisel on vähemalt 3 mm 
- katel tuleb kaasasoleva kaabli abil ühendada statsionaarse ühenduskarbiga. 

 
Ühendamine elektritoitevõrgu ja maandusega tuleb teostada selleks ettenähtud 
kaabli abil. 
 

Joonis 11 
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Ruumitermostaadi ühendamine 
Tehasest tarnimisel on katel seadistatud ilma ruumitermostaadita töötamiseks: 
klemmile C on paigutatud šunt S. 

Seda klemmi kasutatakse ruumitermostaadi ühendamiseks. 
Ruumitermostaat ühendatakse joonisel 12 oleva skeemi järgi: 
- eemaldada šunt S 
- termostaat: 1 ja 2 vahel 
- ruumitermostaadi maandusjuhe tuleb ühendada elektroonikaploki sillaga T 
- ühendada liides klemmiga C. 

 
 

 

7 Kasutuselevõtmine 

 

SURVESTAMINE 

Tarbeveesüsteem: 
- avada süsteemi külmaveekraan 

- pesta süsteem läbi, kasutades 
erinevatest soojaveekraanidest 
voolavat vett. 

 

Küttesüsteem: 
- avada süsteemi täiteventiil 30 

(joonis 14) 
- see kraan tuleb sulgeda, kui 

manomeetri 27 (joonis 14) näit 
ületab ptk 3 määratud rõhu 

- tühjendada süsteem kuni taastub 
rõhk 1,5 bar. 

 

Gaasisüsteem: 
- avada seadme gaasiventiil 
- kontrollida üle kogu gaasikontuur, 

et seal ei esineks lekkeid 
- tühjendada gaasisüsteem. 

 

Joonis 14 

 

klemm C 

elektritoitekaabel Joonis 12 

Joonis 13 
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REGULEERIMINE 

Juhtimisviisi valimine: 
- töötamine ilma ruumitermostaadita, 

klemmile C on paigaldatud šunt S 
- töötamine ruumitermostaadiga: 

? eemaldatakse šunt S ja ühendatakse 
ruumitermostaat  
(vt. ptk 6, Elektriühendused) 

? ruumitermostaat lülitab põleti ja 
ringluspumba välja.  Pumba töö 
katkestamine toimub viivitusega, mida saab 
reguleerida vahemikus 1 min 30 s kuni  
4 min (tehase seadistus 4 min).  
Viivituse selline suurus vastab kütmise 
lühisevastase tsükli viivitusele + 1 min 
(potentsiomeeter P3). 

Põleti töörežiimi valimine: 
- see reguleerimine toimub elektroonikaploki 

esiküljel 
- lülitada katel välja 
- eemaldada kate. 
Reguleerimisnupud asuvad kummikatte D all 
(joonis 15): 
- P3: potentsiomeeter, mis võimaldab 

reguleerida kütmise lühisevastase tsükli 
viivitust vahemikus 30 s kuni 3 min 

- P4: potentsiomeeter, mis võimaldab 
reguleerida kütmise nimivõimsust  
(vt. tabelit lk. 10) 

- P5: potentsiomeeter, mis võimaldab reguleerida katla nimivõimsust. 

Reguleeringud paneelil (joonis 16): 
? tehase reguleering 

- potentsiomeeter P3 on reguleeritud väärtusele 3 min 
- potentsiomeeter P4 on reguleeritud maksimaalsele kütmisvõimsusele 
- potentsiomeeter P5 on reguleeritud maksimaalsele nimivõimsusele. 

Pärast reguleerimist tuleb kummikate tagasi panna ja paigaldada kate. 

Kütmisvõimsuse reguleerimine 

Alljärgnevates tabelites esitatud ainult orienteeruvad väärtused, mis on abiks katla 
kütmisvõimsuse muutmisel sõltuvalt konkreetse süsteemi vajadustest. 

Elexia comfort 24 CF  Elexia comfort 28 CF 
Gaas: G20 PROPAAN  Gaas: G20 PROPAAN 
Kasulik 
võimsus 

(kW) 

Baasrõhk  
(mm veesammast) 

Baasrõhk 
(mm veesammast) 

 Kasulik 
võimsus 

(kW) 

Baasrõhk  
(mm veesammast) 

Baasrõhk  
(mm veesammast) 

7,75 18,5 48,1  7,75 17 40,3 
9 23,4 58,6  9 22,1 50,9 
12 37,4 91,3  12 36,8 82,2 
15 54,8 134,5  15 54,8 121,7 
18 75,7 188,2  18 76,2 169,2 
21 100,0 252,4  21 100,9 224,9 
24 120,4 307,4  24 129,0 288,8 
    26 149,6 335,8 

 

 

 

 

Joonis 17 

Joonis 16 

Joonis 15 
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8 Katte külgemonteerimine 
Katte külgemonteerimine 
- eemaldada kattelt kaitsekile 
- panna kate oma kohale (joonis 18) 
- fikseerida 2 katte külgedel olevat pilu raami tihvtide T külge 
- kontrollida, et kate oleks korrektselt tsentreeritud ja vertikaalne 
- keerata kinni katte allservas paiknevad 4 kinnituskruvi A (joonis 19). 
 

 

 
 
 
 

 
 

 
9 Juhtimisseadised 

 
Juhtpaneel (joonis 20) 
19 : Lüliti: väljalülitatud O 
  sisselülitatud I 
20 : sooja tarbevee temperatuuri 
 reguleerimine 
21 : kütmistemperatuuri reguleerimine 

22 :   kütmistemperatuuri märgutuli 

23 :   roheline märgutuli (näitab, et 
 seade on sisse lülitatud) 

24 :   oranž märgutuli (põleti 
 töötab) 

 

 

25 :   punane märgutuli (näitab, 
 et kaitse on rakendunud) 

26 : taaslähtestamisnupp “RESET” 

27 : küttesüsteemi manomeeter 

28 :  = sooja tarbevee režiimi  
  märgutuli 

29 :  = kütmisrežiimi märgutuli 

Joonis 18 

Joonis 19 

Joonis 20 
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10  Juhtimine 
Sisselülitamine (joonis 20) 
1. Kontrollida üle, et gaasiarvesti ventiil on avatud ja katel on sisse lülitatud. 
2. Kontrollida, et rõhk küttesüsteemis on piisav: manomeetri näit on vahemikus  

0,7 – 2,5 bar. 
Kui see ei ole nii, vt. ptk 7. 

3. Avada gaasi sissevool seadmesse. 
Nüüd on katel on töövalmis. 

Tähelepanu 
Sisselülitamisel pärast pikaajalist seismist võib gaasitorus olev õhk takistada esimesi 
süütamisi. 
Vt ptk rikkepõhjuste väljaselgitamise kohta juhendi lõpus esitatud infot. 

Sooja vee ja kütte saamiseks tuleb: 

- Keerata lüliti 19 asendisse “I”: süttib roheline märgutuli 23 . 

- Keerata nuppu 20: süttib roheline märgutuli 28 , võimaldades vajaduse 
korral alustada vee soojendamist. Selle nupu abil saab reguleerida sooja vee 
temperatuuri. 

- Keerata nuppu 21: süttib roheline märgutuli 29 , võimaldades alustada 
kütmist. Selle nupu abil saab reguleerida vee temperatuuri küttesüsteemis 
sõltuvalt aastaajast. 

? Nuppu 21 keeratakse: 
- “max” poole, kui ilm on külm 
- “min” poole, kui ilm on soojem. 

Märgutuli 22  näitab vastavat temperatuuri. 
Kui kasutusel on ruumitermostaat, tuleb see reguleerida soovitud toatemperatuurile. 

- Oranž märgutuli 24  süttib iga kord, kui põleti hakkab tööle. 
 

Katla täielik seiskamine 
- Keerata lüliti 19 asendisse “O”: roheline märgutuli 23 kustub 
- sulgeda gaasi sissevool seadmesse. 
 

11  Hooldamine 

Kehtivate seaduste kohaselt on katla iga-aastane hooldus kohustuslik. 
Vastava kvalifikatsiooniga spetsialistil tuleb kord aastas lasta teostada katla ülevaatus. 
Vastava teenuse pakkujatega on kõigi katla jaoks vajalike hooldetööde jaoks soovitatav 
sõlmida aastahooldusleping. 
Info saamiseks palun pöörduda seadme paigaldaja või maaletooja poole. 
Tootja garantii hõlmab tootmisdefekte, mitte aga hooldetöid. 
 

12  Gaasi juurdevoolu ohutusotstarbeline katkestamine 

See B11BS tüüpi katel on varustatud anduriga (asub tagasitõmbamist vältivas 
tõmbekuplis), mis katkestab gaasi juurdevoolu, kui põlemisproduktide eemaldamine on 
tõkestatud. 
See seadis lülitab katla ooteseisundisse, mida näitab märgutulede 40 ja 80 vilkumine 
märgutulede plokis 22. 
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Automaatne taaslülitumine töörežiimile toimub umbes 15 minuti pärast. 

NB! Kui katel korduvalt välja lülitub, on vaja äratõmbeteedes esinev viga kõrvaldada. 
Spetsialistil tuleb lasta üle kontrollida, ega suitsutoru pole kas täielikult või osaliselt 
ummistunud. Samuti tuleb kindlaks teha, et tagatud on põlemiseks vajaliku värske õhu 
juurdevool. 

Tähelepanu! Seda põlemisproduktide eemaldamise kontrollseadist ei tohi välja lülitada 
ega selle funktsioneerimisse sekkuda. Selle väljavahetamisel tohib kasutada ainult 
originaaldetaile. 

 

13  Garantii 

Teie katlal on olemas garantii. Garantiitunnistus täpsustab selle tingimusi. Selle 
garantiitunnistuse ärarebitav talong tuleb kindlasti Chaffoteaux & Maury’le tagasi saata. 
Et garantiiga antud õigused kehtiksid, peab seadme olema paigaldanud, reguleerinud 
ja ekspluatatsiooni andnud vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. See tagab, et tööd on 
teostatud vastavalt paigaldusjuhendile ning kõik ettenähtud tingimused ja 
ohutusnõuded on täidetud. 
Katla esmakordse tehnilise ülevaatuse võib Chaffoteaux & Maury tehnilise keskuse 
kvalifitseeritud spetsialist Teie palvel tasuta teostada. 
 

14  Praktilisi nõuandeid 
Ettevaatusabinõud külma korral 
Soovitame Teil konsulteerida seadme paigaldaja või müügijärgse teenindajaga, kes 
oskavad konkreetse olukorra jaoks anda sobivaimat nõu. 

? Tarbeveesüsteem 
Enne katla tarbeveekontuuri tühjendamist tuleb sulgeda veearvesti ja süsteemi 
külmaveeventiil. 
- Avada soojaveeventiil; 
- keerata lahti külma tarbevee ühendusliitmiku mutter. 

? Küttesüsteem 
Valida tuleb üks järgmistest võimalustest: 
1) Tühjendada küttesüsteem. 
2) Kaitsta küttesüsteemi külmumisvastase vahendi abil. Sel juhul tuleb tagada selle 

vahendi poolt tekitatava kaitsetaseme regulaarne kontrollimine. 
3) Lasta seadmel töötada minimaaltasemel, seades ruumitermostaadi külmumiskaitse 

asendisse (5 ja 10 °C vahel). 
 

15  Üleminek teisele gaasitüübile 

Hakates kasutama gaasi, millega töötamiseks katel ei ole varustatud, tuleb välja 
vahetada järgmised osad: 
- kollektor ja selle tihendid 
- gaasidiafragma, magnetventiili komplekt ja vastavad tihendid (vt. tehniliste andmete 

tabelit). 
Seda tööd peab teostama vastava kvalifikatsiooniga spetsialist. 
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16  Tehnilised andmed 

 
Mudel Elexia comfort 

24 CF 
Elexia comfort 

28 CF 
Kütmisvõimsus 7,75 – 24 kW 7,75 – 26 kW 
Max võimsus sooja tarbevee tootmiseks 24 kW 26 kW 
Jõudlusaste: kõrge tootlikkus B 500 B 500 
Kaod seiskumisel: vähem kui 500 W 500 W 
Klass I – Tüüp B11BS 
(loomulik tõmme – suitsutoru – gaasi 
juurdevoolu kaitse) 

  

Kategooria II 2E+3+ II 2E+3+ 
Põlemiseks vajaliku värske õhu vooluhulk 57 m³/h 60 m³/h 
Põlemisproduktide massvooluhulk 20 g/s 23 g/s 
Põlemisproduktide keskmine temperatuur 110° C 120° C 
Sooja tarbevee erikulu (? T: 30 K) 11,4 l/min 12,4 l/min 
Sooja tarbevee kulu süütamiseks 2 l/min 2 l/min 
Minimaalne vee vooluhulk keskküttesüsteemis 100 l/h 100 l/h 
Minimaalne eelrõhk tarbeveesüsteemis 0,5 bar 0,5 bar 
Maksimaalne rõhk tarbeveesüsteemis 10 bar 10 bar 
Maksimaalne rõhk küttesüsteemis 3 bar 3 bar 
Katlast pealevoolutemperatuuri 
reguleerimisvahemik 35 – 85° C 35 – 85° C 

Sooja tarbevee temperatuuri 
reguleerimisvahemik 40 – 60° C 40 – 60° C 

Elektritoide 230 V,1-faasiline, 
50 Hz 

230 V, 1-faasiline, 
50 Hz 

Elektriline tarbimisvõimsus 90 W 90 W 
Kaitstuse aste IP 44 IP 44 

 
Gaasi nominaalne vooluhulk  
(15 °C, 1013 mbar) 

Max 

27,02 kW 

Min 

9,5 kW 

Max 

29,2 kW 

Min 

9,5 kW 
G 20 (kõrge klassi maagaas)  
34,02 MJ/m³ rõhul 20 mbar 2,86 m³/h 1,0 m³/h 1,0 m³/h 1,0 m³/h 

G 25 (madala klassi maagaas)  
29,25 MJ/m³ rõhul 25 mbar 3,03 m³/h 1,06 m³/h 3,28 m³/h 1,06 m³/h 

G 30 (butaan) 
45,6 MJ/kg rõhul 28 - 30 mbar 2,13 kg/h 0,74 kg/h 2,30 kg/h 0,74 kg/h 

G 31 (propaan) 
46,4 MJ/kg rõhul 37 mbar 2,10 kg/h 0,72 kg/h 2,27 kg/h 0,72 kg/h 

 Maagaas Propaan Maagaas Propaan 
Kollektori andmed G20-G25 G30-G31 G20-G25 G30-G31 
Tähistus 1010030 

NAT 
1010175 

PRO 
1010030 

NAT 
1011617 

PRO 
Pihustusdüüsid (1/100 mm) 118 70 118 72 
Düüside arv 16 16 16 16 
Diafragma 
Läbimõõt/tähistus 8 8 puudub puudub 

Magnetventiili sõlm 
Tähistus GAZ NAT BUT/ 

PROP GAZ NAT BUT/ 
PROP 

Ventiilipesa värvus must kollane must kollane 
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17 Rikkepõhjused 
 
Rikke tunnus Põhjused Meetmed kõrvaldamiseks 
Katel ei käivitu Gaasi puudumine 

Elektrivoolu puudumine 
Kontrollida (gaasitoidet, vee 
olemasolu, kaitselüliteid, kaitsmeid 
jne). 

 Õhk gaasisüsteemis  Võib esineda pärast pikaajalist 
seismist. Korrata töölerakendamise 
käiku (vt ptk 7). 

 Katkestamine 
ruumitermostaadi poolt 

Reguleerida ruumitermostaati 

Niipea kui katel registreerib mingi kõrvalekalde, 
lülitub see ohutusseisundisse ja punane 
märgutuli 25 süttib. Kui ohutusseisundisse 
lülitumine kordub, tuleb appi kutsuda vastava 
kvalifikatsiooniga spetsialist. 

Oodata mõne minuti. 
Vajutada taaslähtestamisnupule 26 
(joonis 20): punane märgutuli 
kustub, süütamise tsükkel algab 
uuesti. 

Müra küttesüsteemis 
 
 
 
Radiaatoreid 
köetakse suverežiimil 

Süsteemis on õhku või 
on rõhk ebapiisav. 
 
 
Termosifooni efekt 
küttesüsteemi väljundil 

Kõrvaldada küttesüsteemist õhk või 
taastada rõhk (vt ptk 7). 
 
Suvel sulgeda ventiil küttesüsteemi 
väljundil või esimene radiaator. Kuid 
ei tohi unustada nende taasavamist 
kütmisperioodi alguses. 

Kui need lahendused tulemusi ei anna, tuleb välja kutsuda vastava 
kvalifikatsiooniga spetsialist. 
Kui seadme funktsioneerimises esineb kõrvalekaldeid, annab sellest märku ühe või 
mitme valgusdioodi (22) vilkuma hakkamine vastavalt allolevas tabelis nimetatud 
töötõrgete tüüpidele. 

MÄRGUTULI 
30 40 50 60 70 80 

RIKE INFORMATSIOON 

O O O O O X 
Ohutusrežiimile lülitumine 
ülekuumenemise tõttu 

 

O O O O X O Ülekuumenemine ilma ohutusrežiimile 
lülitumiseta 

 

O O O O X X Ohutusrežiimile lülitumine süütamise 
vea tõttu (leeki ei tuvastatud) 

 

O O O X O O Süütamise trükkplaat defektne  

O O O X O X 
 Külmumisvastane režiim 

sisse lülitatud (pump 
töötab) 

O O O X X O 
 Külmumisvastane režiim 

sisse lülitatud (põleti ja 
pump töötavad) 

O O X O O X Rike tarbevee soojendamisel  
(ahelas katkestus) 

 

O O X O O O Rike tarbevee soojendamisel  
(ahelas lühis) 

 

O O X O X X Küttekontuuri pealevoolul  termistori 
rike (ahelas katkestus) 

 

O O X X O O Küttekontuuri pealevoolul  termistori 
rike (ahelas lühis) 

 

O X O O O X Seiskumine suitsugaaside kõrge 
kontsentratsiooni tõttu 

 

O X O O X X Ülekuumenemisanduri või juhtmestiku 
defekt (ahelas katkestus) 

 

O = märgutuli on kustunud  X = märgutuli vilgub 


