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KIRJELDUS
Ruumide õhusoojendid BV MODEL on konstrueeritud kasutamiseks väikestes kuni keskmise suurusega ruumides ja ehitistes, 
kus on vajalik paikset või teisaldatavat küttesüsteemi.
Soojus tekitatakse põlemisportsessi tulemusena ning suitsugaaside soojus kantakse värskele õhule üle põlemiskambri metallseinte ja 
soojusvaheti kaudu. Kasutusel on suitsugaaside kahekordse ringlusega põlemiskamber.
Õhk ja suitsugaasid juhitakse läbi eraldi kanalite, mis on mõlemad keevitatud ja hermeetilised. Kui pärast põlemist on suitsugaasid maha 
jahutatud, juhitakse need läbi siutsutoru korstnasse või suitsulõõri. Korsten või suitsulõõr peab olema piisavalt suure ristlõikega, et tagada 
suitsugaaside tõhus ärajuhtimine.
Põlemisel kasutatav õhk imetakse sisse otse köetavast ruumist või ehitisest. Seetõttu on eriti oluline see, et ruumis või ehitises on korralik 
ventilatsioon, et selles ringleks pidevalt värske õhk.

ÜLDISED SOOVITUSED
Need õhusoojendid töötavad õlipõletitega. Õhusoojendi kasutamisel järgida kõiki kohalikke eeskirju ja seadusi.

Hoiatus
Õhusoojendi tuleb ühendada korraliku maandusega ja rikkevoolukaitsmega lülitiga.

• Tagada, et käesolev juhend loetakse läbi ning sellest saadakse aru enne, kui õhusoojendid üritatakse käivitada või hooldada.
• Kasutada ainult kohtades, kus ei ole tuleohtlikke materjale.
• Tulekustutusvahendid peavad olema käepärast.
• Kasutada ainult hästi ventileeritud kohtades ning reguleerida värske õhu juurdepääs vastavalt õhusoojendi vajadustele.
• Õhusoojendi paigutada püsivalt stabiilsele pinnale.
• Kontrollida õhusoojendit enne käivitamist ning regulaarselt selle töötamise ajal.
• Hoida lapsed ja loomad õhusoojendist eemal.
• Kui õhusoojendid ei kasutata, tuleb see alati elektritoitevõrgust lahti ühendada.
• Mitte kunagi ei tohi paigaldada õhusoojendisse selle andmesildil näidatud põletist erinevat põletit või suurema nimiväljundvõimsusega 
põletit.
• Mitte kunagi ei tohi blokeerida õhu sissevooluava ega valjavooluava, sest see võib põhjustada ventilaatori mootori ülekoormust ja sellest 
tulenevalt seadme ülekuumenemist.

Hoiatus
Kasutada tohib ainult põleteid, mis on väljavalitud ja tarnitud tootja poolt. Kui kasutatakse muud tüüpi põletit, ei vasta 
õhusoojendi enam EL normidele.

Seadmes on kolm kaitseseadist, mis rakenduvad tööle tõsise tõrke korral. Põleti juhtseade, mis 
leegi kustumisel automaatselt seiskab põleti, on kinnitatud põletile ja sellel on taaslähtestusnupp. Ülekuumenemistermostaat L2, mis on 
käsitsi taaslähtestatavat tüüpi, rakendub, kui temperatuur põlemiskambris tõuseb üle seatud maksimumpiiri. Siis süttib ka hoiatustuli (9) ja 
õhusoojendi seiskub. Termorelee RM rakendub, kui ventilaatori mootor hakkab tarbima maksimaalsest lubatud piirist suuremat elektrivoolu. 
Siis süttib ka hoiatustuli (10) ning õhusoojendi seiskub.
Kui kasvõi üks neist kaitseseadistest rakendub, tuleb enne taaslähtestamise nupu vajutamist ja õhusoojendi uuesti tööle panemist hoolikalt 
kontrollida, milles tegelikult probleem seisneb (vt TÕRKED, PÕHJUSED JA NENDE KÕRVALDAMINE). Ülekuumenemise kaitsetermostaat 
L1 seiskab õhusoojendi, kui põlemiskambri jahutamise õhuvool ei ole piisav: õhusoojendi hakkab automaatselt uuesti tööle niipea, kui on 
piisavalt maha jahtunud.

PAIGALDAMINE
Hoiatus
Alljärgnevaid operatsioone tohib läbi viia ainult vastava kvalifi katsiooniga personal.

Elektriühendused ja seaded

Ruumide soojendamiseks ettenähtud õhusoojendid tarnitakse kõik koos kaitse- ja juhtseadistega, mis on vältimatud seadme õigeks 
töötamiseks. Elektriline lülituspaneel, põleti, ventilaatori termostaat, ülekuumenemiskaitse termostaat ja käsitsi taaslähtestamisega 
ülekuumenemistermostaat on juba külge ühendatud.

Hoiatus
Õhusoojendi elektritoitejuhe peab olema maandatud ja sellel peab olema magnettermiline rikkevoolukaitselüliti.
Toitejuhe peab olema ühendatud lülituspaneeliga, mis on varustatud väljalülitamislülitiga.

Seejärel tuleb teha järgmised toimingud:
• Pärast elektritoite tehniliste andmete kontrollimist andmesildil (vt kleebis) tuleb ühendada toitejuhe elektritoite pistikupessa.
Lisaseadised (ruumi temperatuuri termostaat või taimer) ühendada seadme elektrilise lülituspaneeliga: elektrijuhe tuleb kontaktidega 
7 ja 8 ühendada juhtmefi ksaatori (8) abil.

Pärast kõikide nende operatsioonide teostamist kontrollida hoolikalt, et kõik elektrilised ühendused vastavad elektriskeemile ja kontrollida 
termostaadi F seadistust (vt Tehnilised andmed). Õhusoojendi esmakordsel käivitamisel tuleb kontrollida, et ventilaatori mootor ei tarbi 
lubatud maksimaalsest piirist rohkem voolu. Lõpuks reguleerida põletit vastavalt Põleti kasutusjuhendile.



KUUMA ÕHU KANALITEGA ÜHENDAMINE
Õhusoojendi võidakse tarnida järgmiste lisaseadistega: õhu nelja väljumiskoonusega (kasutamisel ei tohi ühtegi nendest 
väljumisavadest blokeerida), jaotuspeaga (kasutamisel peab alati vähemalt üks suur ja üks väike külg olema avatud).

Mudel M–M/C Mudel T–T/C

Faaside arv 1 3

Pinge [V] 230 230/400

Sagedus 50 50

Tabel 1

Tabel 2

Jaotuspea asemel võib soovi korral tellija erivajaduste lahendamiseks ühendada teistsuguse õhukanali. Sellisel juhul, eriti kui 
kanalite läbimõõtu ja pikkust on muudetud või kui käänakute arvu on muudetud, võib väljuva õhu kogus muutuda. Seetõttu on eriti 
oluline kontrollida ja reguleerida väljuva õhu kogust, kui õhu jaotuspeasid või õhukanaleid on muudetud. Kõikidel juhtudel tuleb 
tagada, et:
• ventilaatori mootor ei tarbi maksimaalsest lubatavast piirist rohkem voolu
• õhuvoolu hulk vastab soovitatavale tasemele.

LÕÕRIGA ÜHENDAMINE
Soojuslik kasutegur ja korralik töötamine on otseselt sõltuvuses korstna õige tõmbega.
• Tagada, et õhusoojendi ja korstna vaheline kaugus on võimalikult väike, mitte tekitada suletud nurki ega korstna ristlõike ahendusi.
• Kui õhusoojendi ei ole ühendatud välise korstnaga, tuleb see varustada vertikaalse terasest lõõriga ja tõmberegulaatoriga.

ÕHUSOOJENDI KASUTAMINE
Õhusoojendi käivitamine
Käivitada ei tohi mittekomplektset õhusoojendit!
• Seada lüliti (2) väljalülitatud asendisse “0”, ning ühendada õhusoojendi toitevõrku (elektritoite tehnilised andmed on toodud mudeli 
andmesildil).
Kui õhusoojendit kavatsetakse kasutada käsitsireguleerimisega, seada lüliti (2) asendisse , põleti käivitub ning põlemiskambri 
soojendamiseks kuluva lühikese aja möödumisel käivitub ventilaator.
Kui õhusoojendit kavatsetakse kasutada automaatreguleerimisega, seada valida reguleerseadmel soovitud väärtus, seada lüliti (2) 
asendisse 
Kui õhusoojendit kavatsetakse kasutada automaatreguleerimisega, seada valida reguleerseadmel soovitud väärtus, seada lüliti (2) 

ning seejärel käivitub ja seiskub õhusoojendi automaatselt.
• Kui nende operatsioonide järel õhusoojendi ei tööta õigesti, pöörduda osa “TÕRKED, PÕHJUSED, NENDE KÕRVALDAMINE” 
poole ning leida tõrke põhjus.

Õhusoojendi seiskamine
• Käsitsirežiimis töötamisel seada lüliti (2) asendisse “O” või lülitada automaatrežiimis töötamise korral reguleerseade välja.
• Põleti lakkab töötamast ning peaventilaator seiskub hiljem, kui põlemiskamber on maha jahtunud.



Hoiatus
Õhusoojendi seiskamiseks ei tohi mitte kunagi tõmmata välja toitepistikut. Mitte tõmmata toitepistikut välja enne, kui 
õhusoojendi on ise seiskunud.

Puhur
Et kasutada õhusoojendit ainult puhurina, tuleb seada lüliti (2) asendisse .

HOOLDUS
Õhusoojendi probleemideta töötamiseks on vajalik selle regulaarne hooldamine. Enne mis tahes hooldustöö läbiviimist tuleb 
õhusoojendi toitevõrgust lahti ühendada.

Põlemiskambri ja soojusvaheti puhastamine
Seda tuleb teha vähemalt kord aastas kütteperioodi lõppemisel. Liigne tahm on peamiselt põhjustatud valest tõmbest lõõris, põleti 
valest reguleeringust või madala kvaliteediga kütusest. Liigsest tahmumisest annab märku õhusoojendi raske käivitumine.

Ligipääs soojusvahetile on võimalik läbi kahe hooldusluugi (üks läbi õhu väljumisava, teine pärast põleti vastas oleva kerepaneeli 
eemaldamist). Põlemiskambrisse ligipääsemiseks tuleb eemaldada põleti.
Tahma ja prügi saab eemaldada tolmuimejaga.

Ventilaatori puhastamine
Ventilaator puhastada suruõhuga pärast kaitsevõrede eemaldamist.

Põleti puhastamine
Põleti puhastamiseks pöörduda volitatud edasimüüja poole, sest see tuleb läbi viia ranges vastavuses põleti tootja soovitustega.

ÕHUSOOJENDI TRANSPORTIMINE JA TEISALDAMINE
Õhusoojendit tuleb teisaldada kasutades selleks esimest käepidet ja veeretades õhusoojendit selle kahel rattal.
Need õhusoojendid on kettide või trosside abil üles riputatavad. Selleks tuleb kasutada õhusoojendi ülaosale paigutatud nelja 
tõsteaasa. Enne sellise paigaldusviisi valimist veenduda, et ehitise riputuspunktid on piisavalt tugevad kandmaks õhusoojendi 
raskust (vt tootja andmesilti).

Hoiatus
Enne õhusoojendi teisaldamist tuleb see vastavalt juhendile seisata ja elektritoitevõrgust lahti ühendada. Mitte kunagi ei 
tohi teisaldada õhusoojendit siis, kui see on kuum. Mitte kunagi ei tohi tõsta ega teisaldada õhusoojendit ilma asjakohaste 
abivahenditeta, sest see võib põhjustada tõsiseid vigastusi.



Töötõrge Võimalik põhjus Kõrvaldamine

•Õhusoojendi ei käivitu. •Viga elektritoites. •Kontrollida toitelüliti asendit ja selle funktsioneerimist.
•Kontrollida elektritoitevõrku.
•Kontrollida elektrilisi ühendusi.
•Kontrollida kaitsmeid.

•Toitelüliti vale asend. •Seada lüliti õigesse asendisse.

•Termostaat L rakendub. •Vt termostaati L puudutavaid juhiseid.
•Kontrollida kütteõli juurdevoolu.
•Veenduda, et täiendavad õhukanalid ei takista õhuvoolu.
•Eemaldada õhu valjavooluavast, kaitsevõredest, 

ventilatsiooniavadest või –kanalitest mustus ja 
võõrosakesed.

•Ruumitermostaadi vale seade. •Kontrollida termostaadi seadeväärtust ja seada see 
õigeks.
•Kontrollida termostaadi õiget töötamist.

•Termorelee RM rakendub 
(hoiatustuli (10) süttib).

•Ventilaatori mootori voolutarve 
liialt suur.

•Helikoidventilaatoriga õhusoojendi: eemaldada ilmne 
prügi, mis takistab õhu vaba voolamist sissevooluavas ja 
valjavooluavas. Kontrollida õhukanalite pikkusi, vajadusel 
teha ümberkorraldusi.
•Tsentrifugaalventilaatoriga õhusoojendi: kontrollida 

ülekanderihma vastavalt osas KUUMA ÕHU KANALITEGA 
ÜHENDAMINE toodud juhistele.
•Alati kontrollida, et mootori voolutarve jääks väiksemaks 

mootori tootja andmesildil toodud suurusest.

•Termostaat L2 rakendub 
(hoiatustuli (9) süttib).

•Põlemiskambri liigne 
ülekuumenemine.

•Kontrollida vastavalt eespool toodud juhistele.
•Kui viga ei ole võimalik kõrvaldada, pöörduda 

hoolduskeskuse poole.

•Põleti mootor käivitub, ent 
põleti ei sütti.

•Põleti ei tööta õigesti. •Lugeda põleti kasutusjuhendit.

•Ventilaator ei käivitu või 
käivitub hilja.

•Puudub elektrivool. •Kontrollida kaitsmeid.
•Taaslähtestada termorelee.

•Termostaat F ei ole korras. •Kontrollida, reguleerida või vahetada termostaat välja.

•Mootori mähis on kahjustatud. •Vahetada ventilaatori mootor välja.

•Kondensaator on läbi põlenud. •Vahetada kondensaator välja.

•Mootori laagrid on kinni kiildunud. •Vahetada laagrid välja.

•Ventilaatorid teevad müra 
ja vibreerivad.

•Ventilaatori labadel on 
võõrosakesi või mustust.

•Eemaldada võõrosakesed.

•Õhu ringlus on takistatud. •Vt eelmisi juhiseid.

•Soojust ei ole piisavalt. •Vale põleti. •Lugeda põleti kasutusjuhendit.


