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- 2 - Käyttöohje "1401" 

1 Käyttöohjeet 
1.1 Tärkeää 
" Noudata tämän oppaan ohjeita. 
" Kattilan liittäminen savupiippuun (sovittimella 

073295). Noudata paikallisia  
turvallisuusvaatimuksia, älä tee mitään 
muutoksia (tuuletus, savu putki, aukko, jne.) 
itse. Vältä liiallista pölyn tuottoa huoneessa, 
kun laite on käytössä. 
Polttoaine: Kattila on varustettu polttimella joka 
käyttää polttoaineena lämmitysöljyä (polttoöljy). 
Polttoaineen on oltava vapaa epäpuhtauksista 
ja vedestä. 

1.2 Varoitus: 
Tätä laitetta voivat käyttää yli 8 vuotiaat lapset ja 
liikuntarajoitteiset tai henkilöt, joilla on alentunut 
henkinen kyky tai alentunut tietoisuus, mikäli heitä 
valvotaan ja ohjeistetaan laitteen käyttöön ja 
turvallisuuteen liittyen. Lapset eivät saa leikkiä laitteella. 
Puhdistusta ja ylläpitoa ei tule antaa lasten tehtäväksi 
ilman valvontaa. 

1.3 Käyttöliittymä 

kuva 47 - Käyttöliittymä, kaukosäädin T55 / T58 (optio), termostaatti T75 / T78 (optio) 
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Nro. Toiminto - Toiminnon kuvaus 
1

DHW-toimintatilan valinta 
(Lämmin käyttövesi)  

Päällä 

Pois

Jos järjestelmä on varustettu lämpimän käyttöveden säiliöllä: 
- ON: Lämpimän käyttöveden (DHW) tuotanto aikaohjelman mukaan. 
- OFF: Ei lämpimän käyttöveden lämmitystä, sulatustoiminto aktiivinen. 
- Tehostus (Boost): Paina DHW -painiketta 3 sekuntia. Lämpimän 
käyttöveden 
tuotanto käynnistyy heti, säiliön sähköisellä varalämmityksellä 
- ja jatkuu kunnes lämmintä käyttövettä on riittävästi saatavilla.

2 Digitaalinäyttö - Toiminnan ohjaus. Nykyisen lämpötilan, lämmitystilan ja mahdollisten 
virheiden lukeminen 

- Näytä asetukset  

3 Poistu ”ESC” - Valikosta poistuminen

4 Navigointi ja asetukset - Valikon valinta  
- Parametrien säätäminen 
- Lämpötilan asetusarvon säätäminen 

5 Lämmitystilan valinta Auto 

Lämmitystoimintoohjelmoinnin mukaisesti 
(kesä/talvi-tilan vaihdos automaattinen 

- Jatkuva mukavuuslämpötila 
- Jatkuva alennettu lämpötila 
- Valmiustila jäätymisenestosuojalla (edellyttäen että sähkönsyöttö ei 

keskeydy) 

6 Tiedonnäyttö - Useita tietoja 
- Virhekoodin lukeminen  
- huoltoon liittyviä tietoja, erikoistila

7 Vahvista ”OK” - Entrée dans le menu sélectionné  
- Validation du réglage des paramètres  
- Validation du réglage de la consigne de température confort 

8 ja 9 - Vain asentaja 

10 Lämmitystilan valinta
Auto 

- Lämmitystoimintoohjelmoinnin mukaisesti 
(kesä/talvi-tilan vaihdos automaattinen 

- Jatkuva mukavuuslämpötila  
- Jatkuva alennettu lämpötila 
- Valmiustila jäätymisenestosuojalla (edellyttäen että sähkönsyöttö ei 

keskeydy) 

11 Näyttö Lämpötila, lämmitystila ja mahdollisten vikojen näyttö 

12 Säätönuppi - Lämpötilan asetusarvon säätäminen 

13 Läsnäolopainike - Oleskelu- / lämpötilanpudotuksen vaihtotoiminto 
14 Ei sovellettavissa -
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1    Käyttövesivaraajan sähköinen anodi 
Normaalikäytössä vilkkuu, järjestelmä on kytketty päälle  
2    Käyttäjän ympäristö 
3    Painemittari 
4    On / off-kytkin 
5    Polttimen häiriövalo (punainen) 
6     Kattilan ylikuumenemissuojan häiriövalo 
(punainen)  
7     Savukaasun häiriövalo (punainen) 
8     Nollauspainike (ylikuumeneminen - 110°C) 
9     Nollauspainike (savukaasujen lämpötila - 
110°C) 

1 

8 

2 

9 

3 

4 5 6 7 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Aika ja päivämäärä 
Käyttäjän valikko 

Valitse valikko 
tunnit ja 
päiväys 

Paina OK 

Heure et date 

Heures / minutes 

Valitse jokin 
seuraavista: 
tunnit / minuutit 
tai päivä/ 
kuukausi tai 
vuodet 

Paina OK 

Paina OK 

Tee tarvittavat 
asetukset 

Heure et date 

Heures / minutes Paina OK 
vahvistaaksesi 
asetukset

Paina päätoimipainiketta 
palataksesi 
perusnäyttöön.

4 

1.4 Laitteiston käynnistys. 
• Valtuutetun kylmäurakoitsijan tulee suorittaa asennus
ja ensimmäinen käynnistys. Häneltä saat myös 
arvokasta tietoa edellä mainittuihin toimenpiteisiin 
liittyen. 
• Varmistu, että laite on täytetty vedellä ja ilmattu
huolellisesti. Varmista että vesiverkon paine on riittävä 
(1,5 bar- ia)

• Sulje järjestelmän sähkönsyötön pääkytkin.
Talvella, kompressorin kampikammio on 
esilämmitettävä, sulje sähkönsyötön pääkytkin 
(ulkoyksikösähkönsyötössä) 
muutamia tunteja ennen kuin käynnistät laitteiston sen 
On/Off -painikkeella.   

1.5 Pikakäynnistys 
Kun asentaja on käynnistänyt laitteiston ensimmäisellä 
kerralla: 
• Käynnistä On/Off painikkeella.
Ohjaussäätimen käynnistyessä se näyttää kaikki 
symbolit yhtäaikaa, sitten “tietovalikon”, “päiväyksen” 
ja sitten laitteen tilan  
• Valitse lämmitystila "AUTO" (kuva 49)
• Mikäli laite on varustettu käyttövesisäiliöllä, valitse

"ECS" (kuva 49)
• Aseta päivämäärä ja aika (kuva 50)

kuva - Valitse lämmitystila ( AUTO) ja valitse 
samalla DHW-toiminto (kuuma käyttövesi) 

 
 

 
 

  

kuva 48 – Valvonta ja säätötaulukko kuva 50 – Kellonajan ja päivämäärän asettaminen 

0 

2 
1           3 
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1.6 Ohjelmointiesimerkki 
Kellonajan asetus 

Painikkeet Näyttö Kuvaus 

1 AUTO 

Temperature ambiante 

0 4 8 12       16       20          24 

2 AUTO 

Perusnäyttö. 

Ellei perusnäyttö ole näkyvissä, paina 

ESC palataksesi siihen  

Paina OK 

Kierrä valitsinta, valitse Aika ja 
päivämäärä (Time/date)  

Heure et date 
Interface utilisateur 
0 4 8 12       16          20        24 

3 AUTO 

Paina OK vahvistaaksesi valinta. 

Kierrä valitsinta, valitse rivi 1 tunnit / 
minuutit  

Heure et date 

Heures / minutes 

0 4 8 12       16          20      24 

4 AUTO 

Heure et date 
Heures / minutes 

0 4 8 12       16       20          24 

5 AUTO 

Heure et date 

Heures / minutes 

0 4 8 12       16          20          24 

6 AUTO 

 Paina OK vahvistaaksesi valinta. 

Tunnit vilkkuvat. 

Kierrä valitsinta, valitse 
tunnit  

Paina OK  

Minuutit vilkkuvat. 

Kierrä valitsinta, valitse minuutit 

Paina OK 

Asetukset on tallennettu 

Heure et date 
Heures / minutes 

0 4 8 12       16      20       24 

Kierrä valitsinta tehdäksesi muita 
asetuksia   
tai  
paina päätoimipainiketta palataksesi perusnäyttöön 

kuva 51 - 
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1.7 Laitteiston loppukäyttäjän valikko 

kuva 52 -

1
2
3

20

500
501
502
503
504
505
506
516

641
642
643
648

710

712

714

6711

714 1

841 0

8412

841 3

870 1

8702

8703

...

9037

Alennettu lämpöt   .. . 35 °CTallennettu mukav.  161 0Käyttövesi (DH W)

Tunnit/ min
Päivä/ Kuukausi
Vuosi

Tunnit 1...24 h
Minuutit 0...60 min

LaitevalmistajaAsentajaKäy ttöönottoLoppukäyttäjä

Kieli .. .E nglanti, Saksa

Esivalinta
1. vaihe päällä (alku)
1. vaihe pois (loppu)
2. vaihe päällä (alku)
2. vaihe pois (loppu)
3. vaihe päällä (alku)
3. vaihe pois (loppu)
Normaalit arvot

Ma-Su
Ma-Pe
La-Su
Maanantai
Tiistai

Sunnuntai
...

Jakson valinta
1. vaihe päällä (alku)
1. vaihe pois (loppu)
Hallinta-aste

Jakso
Jakso

Jakso

1
2

...
8

Alennettu lämpöt    ... 35 °C

Jäätymisenesto .. . mukavuus

4 °C ...alennettu lämpöt.

Mukavuusasetus

Alennettu lämpötila

Jäätymisenesto

Ei, KylläLP uudelleenkäyn.

Pois, päälläHätäohjelma

LP paluulämpötila

LP kiertolämpötila

Kompressori

Time and date

Käyttöliittymä

CC1 aikaohjelma

CC2 aikaohjelma

Ohjelma 4/DHW

Loma-aika lämmityspiiri 1

Loma-aika lämmityspiiri 2

Lämmityspiiri
Lämmityspiiri

1
2

Virhe

Huolto / erityisohjelma

Yleinen diagnoosi

Kuluttajadiagnosiikka

Pois, Päällä

Ulkolämpötila

Reset min. ulkol. t.

Reset max . ulkoläm.t.

Relelähtö

...

QX7

Lyhyt
painallus

Perus-
näyttö
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Loppukäyttäjä 

1.8 Parametrit ja asetukset 

1.8.1 Yleistä 
• Tasot joista löytyy tasokohtaiset parametrit:
- Loppukäyttäjä (End user) 
toimenpiteet kuvataan tässä dokumentissa. 
• Muita tasoja parametreineen:
- Ensikäynnistys (Start-up) 
- Ammattilainen (Specialist) 
… kuvataan kylmäalan ammattihenkilöille varatussa
kappaleessa. Älä tee koskaan mitään muutoksia 
näihin parametreihin, ilman asianomaisen 
ammattihenkilön suostumusta. 

1.8.2 Parametrien asettaminen 
Perusnäytössä 
- Paina painiketta... 
yhden kerran, päästäksesi “End user" -tasolle 
- Selaa avautuvaa valikkolistaa 
- Valitse haluamasi valikko. 
- Selaa toimintorivejä. 
- Valitse haluamasi toimintorivi. 
- Säädä parametriarvoa 
- Varmista asetuksesi, paina "OK" 
- Palaa taaksepäin valikkoon aina "ESC" 
Jos mitään asetuksia ei tehdä 8 minuuttiin, näyttö 
palaa automaattisesti perusnäyttöön.. 

Perusnä
yttö 

OK     Lyhyt 
painal
-lus 

1.8.3 Lista käyttäjän asetuksista 

Rivi Toiminto   Asetusalue 
tai näyttö 

  Lukuarvon 
lisäys/kerta 

Perus 
asetus 

Aika ja päivä 
1 Tunnit / minuutit 00:00   23:59 1

2 Pvä / kk 01 01   31 12 1

3 Vuosi 1900  2099 1

Käyttäjän ympäristö 

20 Kieli English, Français, Italiano, 
Nederlands 

Suomi 

Lämmityksen aikaohjelma, piiri-1 (CC1 time programme) 
500  Esivalinta, päivä/viikko  

Ma-Su (Mon-Sun), Ma-Pe, La-Su, Ma Ti Ma-Su

501 1 vaihe, käynnistys (en service) 00:00   --:-- 10 min 6:00 

502 1 vaihe, pysäytys (hors service) 00:00   --:-- 10 min 22:00 

503 2 vaihe, käynnistys (en service) 00:00   --:-- 10 min --:-- 

504 2 vaihe, pysäytys (hors service) 00:00   --:-- 10 min --:-- 

505 3 vaihe, käynnistys (en service) 00:00   --:-- 10 min --:-- 

506 3 vaihe, pysäytys (hors service) 00:00   --:-- 10 min --:-- 

516 Vakioarvot (Standard values) Ei, kyllä Ei 

Yes + OK: Ohjaussäätimen muistiin tallennetut vakioarvot korvaavat käyttäjän omat lämmitysohjelmat, 
jolloin omat asetukset pyyhkiytyvät pois.  

OK OK OK 

Aika ja päivämäärä 
Käyttäjän ympäristö 
Aikaohjelma CC1 

Tunnit / minuutit 
Pvä / kk 
vuosi 

1 
2
3

Tunnit 
Minuutit 

1   24 h 
0   60 min 
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Aikaohjelma 2 / CC2 

Jos laitos sisältää 2 lämmityspiiriä (2-piiri on lisävarusteoptio) 
520 Esivalinta, päivä/viikko  

Ma-Su (Mon-Sun), Ma-Pe, La-Su, Ma Ti…
Ma-Su

521 1 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min 6:00

522 1 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min 22:00

523 2 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min --:--

524 2 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min --:--

525 3 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min --:--

526 3 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min --:--

536 Vakioarvot ei, kyllä Ei
Yes + OK: Ohjaussäätimen muistiin tallennetut vakioarvot korvaavat käyttäjän omat lämmitysohjelmat, 
jolloin omat asetukset pyyhkiytyvät pois.  

Aikaohjelma 3 / CCP 

Jos laitos sisältää 2 lämmityspiiriä (2-piiri on lisävarusteoptio) 

540 Esivalinta, päivä/viikko 
Ma-Su (Mon-Sun), Ma-Pe, La-Su, Ma Ti … Ma-Su

541 1 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min 6:00

542 1 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min 22:00

543 1 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min --:--

544 2 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min --:--

545 1 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min --:--

546 3 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min --:--

556 Vakioarvot ei, kyllä Ei
Yes + OK: Ohjaussäätimen muistiin tallennetut vakioarvot korvaavat käyttäjän omat lämmitysohjelmat, 
jolloin omat asetukset pyyhkiytyvät pois. 

Aikaohjelma 4 / DHW (Käyttövesi) 

Mikäli kokoonpano sisältää käyttövesisäiliön (Käyttövesisarja optiona) 

560 Esivalinta, päivä/viikko  
Ma-Su (Mon-Sun), Ma-Pe, La-Su, Ma Ti … Ma-Su

561 1 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min 00:00

562 1 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min 06:00

563 2 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min 16:00

564 2 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min 20:00

565 3 vaihe, käynnistys 00:00   --:-- 10 min --:--

566 3 vaihe, pysäytys 00:00   --:-- 10 min --:--

576 Vakioarvot ei, kyllä Ei
Yes + OK: Ohjaussäätimen muistiin tallennetut vakioarvot korvaavat käyttäjän omat lämmitysohjelmat, 
jolloin omat asetukset pyyhkiytyvät pois. 

   Lomaohjelma, piiri-1 

642 Loman alku, pvä/kk 01 01   31 12 1

643 Lomapäivät loppu (pvä / kk). 01 01   31 12 1

648 Lämmitysohjelman taso loman aikana Huurtumis suojaus, alennettu Huurtumis
-suojaus

Rivi Toiminto Asetusalue 
tai näyttö 

Lukuarvon  Perus 
lisäys/kerta asetus 
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Lomaohjelma, piiri 2 / CC2 

Jos asennus sisältää 2 lämmityspiiriä (2-piiri on lisävarusteoptio) 

652 Lomapäivät (pvä / kk) 01 01   31 12 1

653 Lomapäivät loppu (pvä / kk). 01 01   31 12 1

658 Lämmitysohjelman taso loman aikana Huurtumis suojaus, alennettu Huurtumis
-suojaus

Lomaohjelma, piiri P / CCP 

Jos asennus sisältää 2 lämmityspiiriä (2-piiri on lisävarusteoptio) 

652 Lomapäivät (pvä / kk) 01 01   31 12 1

653 Lomapäivät loppu (pvä / kk). 01 01   31 12 1

658 Lämmitysohjelman taso loman aikana Huurtumis suojaus, alennettu Huurtumis-
suojaus

Lämmityksen säätö, piiri 1 
710 Mukavuuskäytön asetusarvo alennetusta lämpötilasta… 35 °C 0,5 °C 20 °C

712 Alennettu asetusarvo Huurteettomasta lämpötilasta 
ympäristölämpötilaan

0,5 °C 17 °C

714 Suojakäytön asetusarvo 4°C:sta alennettuun lämpötilaan 0,5 °C 8 °C

Lämmityksen säätö, piiri 2 / CC2 

Jos asennus sisältää 2 lämmityspiiriä (2-piiri on lisävarusteoptio) 

1010 Mukavuuskäytön asetusarvo alennetusta lämpötilasta… 
maksimi mukavuus

0,5 °C 20 °C

1012 Alennettu asetusarvo Huurteettomasta lämpötilasta 
ympäristölämpötilaan

0,5 °C 17 °C

1014 Suojakäytön asetusarvo 4°C:sta alennettuun lämpötilaan 0,5 °C 8 °C

Lämmityksen säätö, piiri P / CCP 

Jos asennus sisältää 2 lämmityspiiriä (2-piiri on lisävarusteoptio) 

1300 Järjestelmä Suojaus, Automaattinen  
alennus, mukavuus

Automaat.

1310 Mukavuuskäytön asetusarvo alennetusta lämpötilasta… 35 °C 0,5 °C 20 °C

1312 Alennettu asetusarvo Huurteettomasta lämpötilasta 
ympäristölämpötilaan

0,5 °C 17 °C

1314 Suojakäytön asetusarvo 4°C:sta alennettuun lämpötilaan 0,5 °C 8 °C

Käyttövesi käyttötapa 
Jos asennus sisältää käyttövesivaraajan (optio) 

1610 Lämpötila asetus (alennetusta lämpötilasta 1 55 °C 
rivi 1612)… 80 °C 

Huoltotila 
7130 Hätäkäyttö Pois, päällä Pois

Lämmönkuluttajien tilatiedot 

8700 Ulkolämpötila -50   50 °C 

8703 Alin ulkolämpötila A s e t a ( ei / 
kyllä) Nollaa (ei / kyllä) 

-50   50 °C 

Tämä on keskimääräinen ulkolämpötila ajan 24 tunnin Tätä arvoa käytetään automaattisen kesä / talvi (rivi 730) 

8704 Ylin ulkolämpötila -50   50 °C 

Rivi
 

Toiminto 
 

Asetusalue 
tai näyttö 
 

Lukuarvon  Perus 
lisäys/kerta asetus 
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Rivi    Toiminto 
   Asetusalue 
  tai näyttö 

Lukuarvon 

lisäys/kerta
Perus 
asetus

Lämmönkuluttajan tilatiedot 

8740 Huonelämpötila 1 0   50 °C 20 °C

8741 Huoneasetusarvo 1 4   35 °C 20 °C

8743 Menoveden lämpötila 1 0   140 °C 60 °C

8744 Menoveden lämpötilan asetusarvo 1 0   140 °C 60 °C

8770 Huonelämpötila 2 0   50 °C 20 °C

8771 Huoneasetusarvo 2 4   35 °C 20 °C

8773 Menoveden lämpötila 2 0   140 °C 60 °C

8774 Menoveden lämpötilan asetusarvo 2 0   140 °C 60 °C

8800 Huoneasetusarvo P 0   140 °C 20 °C

8801 Huoneasetusarvo P 4   35 °C 20 °C

8803 Menoveden lämpötila P 0   140 °C 60 °C

8830 Lämpötila Käyttövesi (DHW) 0   140 °C

8831 Käyttövedenlämpötilan asetusarvo (DHW) 5   80 °C 55 °C
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kuva 53 - Merkkivalojen merkitykset

1.9 Putkiasennus 
Noudata asentajan antamia ohjeita ja tarkista 
lämmityspiirin vedenpaine säännöllisesti (1 - 2 bar)  
( kuva 54)  
" “Mikäli paine vaihtelee, ota yhteys huoltoon. 

1.10 Tietojen tarkasteleminen 
Painike Info    avaa erilaisia tietoja, riippuen laitteen 
tyypistä, konfiguraatiosta jne, muutaman rivin tiedot 
eivät välttämättä ole käytettävissä  
- Mahdolliset häiriöviestit (error) häiriöviestilistalla: 

Ilmaistaan symbolilla 
" ”Ota yhteys huoltoon. 

-  Huoltoviestit ; Erikoistilaviestit : 
Tällaiset viestit ilmaistaan työkalukuvakkeella 
" Ota yhteys huoltoon. 

-  Erilaiset ilmaistavat tiedot (katso alla) 

1.11 Kierto 

  LED-valo sammunut: 
Pumppu ei toimi, ei saa virtaa. 

Vihreä LED-valo palaa: 
Pumppu toimii normaalisti

Vihreä LED-valo vilkkuu: 
Ilmauksen toiminta-tila (10 
minuuttia).. 

  Vihreä/punainen LED-valo vilkkuu: 
Toimintavirhe,automaattinen 
uudelleenkäynnistys. 

   Punainen LED-valo vilkkuu. 
   Toimintavirhe. 

1.12 Modeemi (jos asennettu laajennuskortti 
AVS 5) 

Modeemiyhteyden avulla voit säätää lämmityksen 
päälle tai pois päältä 
Puhelinkomento vaihtaa ohjausta normaalitoiminnan 
ja alennetun lämpötilan ja jäätymissuojauksen välillä. 
Kaikki säätökomennot lämmityksen ja käyttöveden 
osalta otetaan/ei oteta huomioon halutusti. 
Jäätymissuojaus tai alennettu lämpötila ei saa olla 
valittuna laitteesta eikä kauko-ohjaimesta. 
Kysy toiminnosta lisää asentajaltasi 

Nimitys Rivi 
Ympäristön lämpötila 
Kattilan tila 
Käyttöveden tila 
Tila lämmityspiiri 1 
Tila lämmityspiiri 2 
Tila lämmityspiiri P  
kattilalämpötila 8310 
ulkolämpötila 8700 
huonelämpötilan asetusarvo 1 8741 
alkulämpötila 1 8743 
virtaus asetusarvo 1 8744 
huonelämpötilan asetusarvo 2 8771 
alkulämpötila 2 8773 
virtaus asetusarvo 2 8774 
huonelämpötilan asetusarvo P  8801 
alkulämpötila P  8803 
LKV lämpötila 8830 
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1.13 Kattilan turvallisuus 
Mikäli lämpötila ylittää 110 °C, kattila pysäytetään 
lämpötila turvalaite (LED kattilaturvallisuus: , kuva 
54)  
Kierrä nuppia (1 kuva 54) ja kuittaa kun veden lämpötila 
palautuu normaaliksi.  Jos ongelma toistuu, ota yhteys 
huoltoon. 

1.14 Polttimon turvallisuus 
Kun polttimen merkkivalo palaa (    ,  kuva 54) pol t in  
pysyy samm ute t tuna tu rva la i t t eensa  
ans ios ta .  Pa ina  no l lauspa in ike t ta  (kuva 55) j a  
vapauta  po l t in .  (axeo condens 5025: nollauspainike 
ja merkkivalo)  
Jos ongelma toistuu, tarkista: 
- Onko öljysäiliössä öljyä 
- Ovatko öljysäiliön sulkuventtiilit auki 
- Ovatko öljynsuodattimet tukkeuuneet 
Jos poltin ei vieläkään toimi kuittauksen jälkeen, ota 
yhteys huoltoon 

1.15 Savunrajoittimet 
Kun savukaasujen lämpötila on yli 120°C, savun 
lämpötila turvalaite pysäyttää kattilan (kuva 54 
turvallisuus valo on päällä) 
Kierrä nuppia (kohta 2 kuva 54) ja kuittaa kun 
savukaasujenlämpötila on laskeut normaalitasolle. Jos 
tapaus toistuu, ota yhteys huoltoon. 

kuva 54 - Painikkeet ja valot 

 

 
 

kuva 55 - Nollauspainike 
(poltinturvallisuus) 

2 
1          3 
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1.16 Kattilan tyhjennys 
Kattilantyhjennys lämpöjohtoverkoston vedestä: 
- Avaa kattilan tyhjennyshana  
- Anna korvausilmaa kattilan korkeimmalla olevasta 

venttiilistä, esim. ilmanpoisto 

1.17 Käyttöehdot ja varastointi 
• Polttoaine
Käytä vain laadukkaita polttoaineita toiminnan 
varmistamiseksi. Tämä boileri ja sen poltin ovat 
yhteensopivia uuden FAMEa (fatty acid methyl ester) 
sisältävän polttoaineen kanssa. Määräyksiä on 
ehdottomasti noudatettava sen säilytyksessä ja 
käytössä. 

Säännölliset tarkistukset 
Huolehdi riittävästä korvausilman saannista kattilalle.  
Tarkista ettei savua tule kattilahuoneeseen polttimen 
käydessä.  
Seuraa polttoaineen kulutusta jotta mahdolliset vuodot 

havaitaan öljysäiliössä ja putkistossa.  
Tarkista öljynsuodattimien kunto säiliön täytön jälkeen. 
Jos havaitset poikkeavaa näissä, sammuta päävirta, 
sulje polttoaineventtiili ja ota yhteys huoltoon. 

1.18 Huolto 
Huolto tulee tehdä säännöllisesti jotta varmistetaan 
yksikön turvallinen toiminta.  
Kattila ja poltin on puhdistettava ja tarkistettava 1 tai 2 
kertaa vuodessa riippuen käyttöolosuhteissa 
Savupiippu on tarkistettava ja nuohottava säännöllisesti 
asianmukaisten lupien omaavan asentajan toimesta. 
Kaikki osat voidaan puhdistaa pehmeällä kuivalla tai 
kostealla liinalla.  
Älä käytä hankaavia puhdistusaineita. 

1.19 Laitteen loppusijoitus 
Laitetta ei saa hävittää kotitalousjätteen mukana. 

Kun laite poistetaan käytöstä, ota yhteys 
jälleenmyyjään tai asentajaan.  
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10 Suorituskyky ERP 

10.1 ERP määritelmä 

"ErP" pitää sisällään kaksi direktiiviä jotka ovat osa kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisohjelmaa: 
- Eco-suunnitteludirektiivi asettaa energiatehokkuus raja-arvot ja kieltää kaikkien niiden tuotteiden myymisen, jotka ylittävät nämä arvot. 

- Energiamerkintädirektiivin mukaan energiatehokkuus tulee olla tuotteissa merkittynä, jotta kuluttaja ostaisi energiatehokkaampia tuotteita. 

10.2 ERP seloste 

Myyntinimi / Mallit : atlantic / axeo condens... 5025 (V) IR 5032 (V) IR 
Tuotenumero 026 628 026 629 
Kondenssikattila Kyllä 
Huonelämmitys 
Energialuokka - - B A

Nimellinen lämpöteho P 
rated kW 25 33

Kausittainen energiatehokkuus ƞ 
s % 89 90

Kausittainen teho ulkolämpötila-anturilla (1) ƞ 
s % 91 92

Kausittainen teho huoneyksiköllä (1) ƞ 
s % 93 94

Vuotuinen energiankulutus Q 
HE kWh 62676 74921

Akustiset arvot 
Äänitaso L 

WA dBa 51 54

Lämpöteho 
Nimellisteho, korkean lämpötilan järjestelmä (2) P 

4 kW 25 32,5
30%: n nimellistehosta, matalan lämpötilan järjestelmä (3) P 

1 kW 7,5 9,8

Hyötysuhde 
Tällä nimellisteho, korkean lämpötilan järjestelmää (2) ƞ 

4 % 89,2 90,2
30%: n nimellistehosta, matalan lämpötilan järjestelmä (3) ƞ 

1 % 95,8 95,4

 Sähkönkulutus 
Täydellä kuormalla elmax kW 0,158 0,154

Osakuormalla elmin kW 0,056 0,054

Valmiustilassa P 
SB kW 0,0046

Muut ominaisuudet 
lämpöhäviöiden vakionopeuksilla P 

stby kW 0,258

Sähkön kulutus sytytyspolttimelle P 
ign kW 0 0

Typen oksidien päästöt NOx mg/kWh 271 260
(1) yksityiskohtaiset laskelmat on saatavilla pin paketti. Huoneyksikkö tarkoittaa: anturit, säätimet karkottaa 
tai eivät sisälly sarjat 
(2) korkean lämpötilan järjestelmä merkitsee paluuta 60 ° C sisäänmenossa lämmityslaitteen ja syötön lämpötila 
80 ° C: n lämmitystehon 
(3) alhaisen lämpötilan tarkoitetaan paluulämpötila (suulla lämmityslaite), 30 ° C kondenssikattiloille, 
37 ° C matalan lämpötilan kattiloiden ja 50 ° C muiden lämmityslaitteiden
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10.3 Pakkaus 

Tuotenimi Nro
Kausiluonteinen 

kattilan hyötysuhde 
tilojen lämmitykseen

Asetuksen tyyppi Bonus
kausiluonteinen tehoa 

sekä tuote * tilojen 
lämmitykseen

Energia luokitus 
yhdistetyn tuotteen

axeo condens 5025 (V) IR 026 628 89 %
Ulkoanturi, luokka III 1,5 % 91 % 

A
Huoneyksikkö**, luokka VII 3,5 % 93 % 

axeo condens 5032 (V) IR 026 629 90 %
Ulkoanturi, luokka III 1,5 % 92 % 
Huoneyksikkö**, luokka VII 3,5 % 94 % 

* Energiatehokkuuden tässä annetut arvot eivät välttämättä vastaa todellisia arvoja, sillä tehokkuuteen vaikuttavat useat seikat kuten rakennuksen mitat, piirteet ja
mahdollinen lämmönhukka.  

**  Huoneyksikkö tarkoittaa: anturit, ohjaimet tai jätetään karkottaa sarjat. 

G F E D C B A A+ A++ A+++ 

< 30%    ≥ 30%    ≥ 34%    ≥ 36%    ≥ 75%    ≥ 82%    ≥ 90%    ≥ 98%   ≥ 125%  ≥ 150% 

Ulkoanturi, sis. toimitukseen 
Säätimen luokka III 
Osuus vuodenaikojen tehokkuus 1,5 % 

Viitteet huoneyksikköjä
073951 
075313 
073954 
074061

Säätimen luokka VII 
Osuus vuodenaikojen tehokkuus 4,0 % 
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Cet appareil est conforme : 

- à la directive rendement 92/42/CEE selon les normes EN 303-1, EN 303-2, EN 303-3, EN 15034 et EN 15035 (version ventouse, France), 
- à la directive basse tension 2006/95/CE  selon la norme EN 60335-1 et EN 60335-2-102 et ses amendements, 
- à la directive compatibilité électromagnétique 2004/108/CE, 

- à la directive éco-conception 2009/125/CE, 
- à la directive étiquetage 2010/30/CE  

Cet appareil est identifié par ce symbole. Il signifie que tous les produits électriques et électroniques doivent être impérativement séparés des déchets ménagers. 

Un circuit spécifique de récupération pour ce type de produits est mis en place dans les pays de l’Union Européenne (*), en Norvège, Islande et au Liechtenstein. 
N’essayez pas de démonter ce produit vous-même  Cela peut avoir des effets nocifs sur votre santé et sur l’environnement  

Le retraitement du liquide réfrigérant, de l’huile et des autres pièces doit être réalisé par un installateur qualifié conformément aux législations locales et nationales en vigueur. 
Pour son recyclage, cet appareil doit être pris en charge par un service spécialisé et ne doit être en aucun cas jeté avec les ordures ménagères, avec les encombrants ou dans 

une décharge  

Veuillez contacter votre installateur ou le représentant local pour plus d’informations  

* En fonction des règlements nationaux de chaque état membre

www.atlantic.fr 
Société Industrielle de Chauffage 

SATC - BP 64 - 59660 MERVILLE - FRANCE 
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Käyttöönottoajankohta: 

http://www.atlantic.fr/
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