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requirements in european directives and with the regulations and requirements defined in the Royal Decree
dated 17/07/2009.

Product type Fuel oil burner

Models ATL F10E2-1

Applied standards Royal Decree dated 17/07/2009
BImSchV 2010
Fire protection VKF
Air protection LRV 92
Standard EN 267
2004/108/EC Electromagnetic Compatibility Directive
Reference Standards: EN 55.014 - EN 61000
2006/95/EC Low Voltage Directive
Reference Standard: EN 60.335

Inspecting organisation GWI - 15705 - 12/02/2007

Measured values
NOx < 81 mg/kWh ; CO < 27 mg/kWh
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Asennusohjeet "1552 - FIN"

Varotoimenpiteet

• Asennus on suoritettava voimassa olevien lakien ja säädösten mukaisesti.
• Voimassa olevia turvallisuussäädöksiä on noudatettava kaikkina aikoina.
• Polttimen kokoaminen, käynnistäminen, toiminta ja ylläpito (tarkastelu, huolto, korjaus) tulevat olla koulutetun ammattilaisen

tekemiä.
• Ainoastaan valmistajalla on oikeus tehdä korjaustoimenpiteitä elektroteknisiin osiin, kuten liekin tunnistimeen sekä muihin

turvalaitteisiin.
• Kaikki muutokset joita ei erikseen mainita tässä ohjeessa, ja muutostyöt, jotka voivat aiheuttaa polttimen  

häiriötoimintaa, ovat ehdottomasti kiellettyjä.
• Kaikki työt, pois lukien polttimen säätäminen, on tehtävä sen jälkeen, kun poltin on sammunut ja virta-   

lähde on irroitettu.
• Emme ota vastuuta mahdollisista vahingoista jotka aiheutuvat  muusta kuin tässä ohjeessa sallituista toimenpiteistä.

! Osat ovat erittäin kuumia! Käsittele varoen. 

Tärkeää tietoa

Huoltotoimenpiteet

Saadaksesi kaiken hyödyn polttimestasi, ja välttääksesi mahdollisia häiriöitä laitteen toiminnassa, anna asiantuntijan tehdä nämä: 
•    Palopään puhdistaminen.
•    Suuttimen vaihtaminen.
•    Sytytyskärkien vaihtaminen (jos tarpeellista).
• Polttimen toiminnan tarkistaminen.
• Kattilan tarkistaminen ja puhdistaminen.
• Savupiipun tarkistaminen ja puhdistaminen.
• Ilmanvaihdon tarkistaminen ja puhdistaminen.

Symbolien merkitys

Varoitus !
Tämä merkki varoittaa vaarasta.

 Tärkeää tietoa.

, , Asennus järjestys.

, , Merkinnät.

Kuluvien osien lista löytyy varaosakuvastosta huolto-ohjeen lopussa.

!

Käyttöohjeen vihjeet polttimen käyttäjälle

• Ohjeessa on kerrottu selvästi ja yksiselitteisesti ne toimenpiteet, jotka polttimen käyttäjä itse saa erityistä huolellisuutta noudattaen
suorittaa (polttimen tointahäiriö, käytöstä poistaminen, käyttöön ottaminen), sekä ne työt ja muutokset, jotka vain viranomaisten
valtuutama asennus- ja huoltoliike saa tehdä.

• Käyttäjän tehtävä on valvoa , että luvanvaraisissa töissä käytetään ainoastaan viranomaisten valtuuttamia luvanvaraisia liikkeitä.
• Tämä poltintoimituksessa  oleva käyttöohje  on säilytettävä näkyvällä paikalla polttimen lähellä.
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Polttimen kuvaus

1 Lyhyt kuvaus

ATL F10E2-1 polttimet ovat kompakteja ja täyttävät kaikki polttimille asetetut yleiset vaatimukset:
• Poltin toimitetaan tarvittavien kaapeleiden kanssa.
• Ne on mitoitettu sopimaan kattilan kanssa täydellisesti.
• Kaikki osat on koottu irroitettavaan huoltokanteen.
• Huoltokansi on helposti irroitettava.
•
•
•    Polttimessa on esilämmitys.

Käyttö vesikiertoisten laitteiden kanssa

ATL F10E2-1 polttimet on suunniteltu toimimaan erityisesti käyttövettä sekä lämmitystä tuottavien laitteiden kanssa.
 

• Öljy: Tavallinen polttoöljy tai matala-rikkinen kevytpolttoöljy (maksimi viskositeetti: 6 mm²/s  20 °C :ssa).

2 Mitat

Mitat (mm)

     

! Jätä vähintään 0.80 m tilaa polttimen taakse, ja pidä huolta, että tila on esteetön huoltotoimenpiteitä varten.

01083

Liekinvalvonta tapahtuu infrapunakennolla.
     Sytytyksen hoitaa elektroninen sytytysyksikkö.
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3 Tekniset tiedot

(1) Teho 400 m merenp. yläpuolella ja  20°C  lämpötilassa . Öljyn teho kaloreissa: LHV = 11.86 kWh/kg.
(2) Öljy: talousöljy (maksimi viskositeetti 6 mm²/s to 20°C).

Tehokäyrät  EN 267 standardin mukaan

 (mbar) Tulipesän vastapaine

Polttimet ATL F10E2-1.33
Toiminta     1-tehonen

Nimell. tuotanto (kW) (1) 27  33

Öljynkierto (Kg/h)(2) 2.3  2.8

Tehonkulutus (W)                                                                                                                            210
Moottorin nimellinen teho (W)                                                                                                           90
Melutaso 1 m korkeudessa (dBA)  63
Netto paino (kg)  12

 14

ATL F10E2-1.33 PRVFFBB

Kg/h

kW

Paino täynnä (kg)
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4 Osat

1 Öljypumppu 13 Liekin tarkkailulasi
2 Moottori 14 Ilmansäätörengas
3 Kuittauspainike 15 Runko
4 Ohjausrele 16
5 Palopään säätöruuvi 17 Öljyletkut
6 Sytytinmuunnin 18 Ilma-aukko
7 Irroitettava huoltokansi 19 Sytytinkärjet
8 Liekkiputki 20 Suutin
9 Kiinnityslaippa 21 Ilmanohjain

10 Uudelleenkierto-aukko 22 Palopää
11 Palopään ilmanmittausyhde 23 Suutinputki
12 Liekintunnistin (liekkivahti) 24 Esilämmitin
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Pumppu  

Pumppu itseilmaava:
- Sisältää suodattimen ja öljyn paineensäätimen.
- Järjestelmä on säädetty kaksoisputkille sopivaksi, mutta voidaan tarvittaessa säätää yksiputkijärjestelmäksi.

! Ilmaa käynnistyksen yhteydessä.

Tekniset ominaisuudet

 Palopää 

 

Pumppu SUNTEC AS 47
Ympäristön lämpötila 50°C
Paineen säätöalue 7 - 15 bar
Maksimi alipaine 0.35 bar

            Maksimi tulopaine 2 bar
              Maksmi paluupaine 2 bar
Pumpun maksimi tuotto 10 barissa 45 l/h

Poltin Palopää
ATL F10E2-1.33 MB 827/22

1 Magneettiventtiili
2 Paineenmittaus yhde 
3 Suutinyhde
4 Imuyhde
5 Paluuyhde 
6 Suodatin ( kannen alla)
7 Alipaineen mittausyhde 
8 Paineensäätöruuvi: 9 :sta 15 :eens
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Releistö

1      Öljyn esilämmitys
2      Liekkitunnistin
3      Häiriövalopainike
4  Moottoriiliitin
5      Magneettiventtiilin liitin

6  Virtajohdin
 Polttimen ja kattilan välinen liitäntä

7
 Vihreä LED: käyntivalmiuden merkkivalo
Päällä Poltin käynnissä
Sammuneena Poltin pois päältä

8      Sytytysmuuntimen liitin
9      Maadoitus
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           Releen toiminta

 Toiminta

F     Liekinvartija
Z     Sytytys
M     Poltinmoottori
FT Ei lukittu lämmitys
V     Magneettiventtiili 

OV    Esilämmitin
SA Ulkoinen häiriölamppu
ta     Esilämmitysaika: 55 -  70 s (400 s max)
tv     Sytytys- ja esituuletusaika: 15 s
tf      Liekin valvonta-aika: 5 s
ts     Turva-aika: 5 s
tn      Syttymisen jälkeinen aika: 7 s
tb   Jälkituuletusaika = 30 s

  Asetusarvoja ja releistön toimintaa ei ole lupa muuttaa . Sähköiset pistokeliitännät  suoritetaan polttimen ollessa virrattomana.
Sokkelin suojakannen avaaminen kielletty. 
 

Tietoa releen toiminnasta (Black Box BB-LEV-P)

•   Jos poltin on häiriössä(punainen valo palaa) : Paina palutuspainiketta releistössä  1 s ajan niin poltin käynnistyy uudelleen.
• Painamalla painiketta 3 s , poltin sammuu.

!
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Asennus

Suositukset uudelleenkiertoaukolle

Mukana toimitettavat liitäntäkaapelit ovat standardin DIN 4791 mukaisia.

      Jos kattilaluukku on eristetty , täytyy kierrätysilman aukot oltava vapaana kaikista eristysmateriaaleista.

Ohjeita polttoaineen kytkemiseen

Poltin on kytketty kaksiputkijärjelmälle : imuputki säiliöstä ja paluuputki takaisin säiliöön
Imuputkeen on asennettava öljysuodatin : Jos käytetään "Flow control" laitetta putkistossa , 
suodatin asennetaan säiliöstä tulevaan imuputkeen .
verkon tiheys 80 ... 150 µm.
 
 

Käyttöönotto

-  Tarkista koko  öljyasennuksen liitokset vuodoista
-   Öljy säiliössä ja suodattimessa

      Suosittelemme käytettävän ilmanpoistinta ( Flow Control)  laitetta.

Sähkökytkentöjen suorittaminen
Polttimen syöttökaapeli on  varustettava kaikkinapaisella turvakytkimellä, jonka kärkien avautumisväli on vähintään 3 mm.
Kytkin ei kuulu poltintoimitukseen .  Poltin on erotettava sähköverkosta aina ennen huolto- ja korjaustöitä.
Poltin yksivainen  230V - 50Hz  järjestelmälle.

 

 Polttimeen ei saa suorittaa toimenpiteitä , jotka eivät ole sähköisesti alkuperäisiä osia. Asennus ja sähköiset kytkennät
tulee tehdä määräysten mukaisesti. Tarkista että maadoitukset ovat kytketty kunnolla !

 Tarkista että nolla ja vaihe ovat kytketty oikeinpäin (tarkista maadoituksen ja nollan välinen jännite on 0 V). 
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Imuputkijärjestelmä ilmanpoistimella Low NOx polttimelle

1 Ilmanpoistin
2 Imuputki
3 Öljysuodatin
4 Öljy
5 Poltin
6 Säiliö

00
18

9

Yksipytkijärjestelmä :
- 1 Putki säiliön ja ilmanpoistimen väliin.
- 2 Öljyletkut polttimesta (meno ja paluu)  ilmanpoistimeen.

Tärkeää tietoa :
-  Jos imuputkessa säiliöön on ilmavuotoja , öljy vähenee ilmanpoistimessa.
-  Ilmanpoistin poistaa ilman polttoaineesta kun poltin on sammunut. Pienentää öljyn virtausta säiliöstä .
- Optimoi öjyn sumuuntumisen suuttimessa.
-   Vähentää öljysuodattimen likaantumista.
-   Öljyn laatu vakaampi  (Ei paluuöljyä säiliöön).
-   Mahdollistaa käyttämään pienempää putkea osineen (virtaa vain poltettava öljymäärä).

       Viranomaissuositus  kehoittaa  käyttämään yksiputkijärjestelmää (Katso viranomaissuositukset).
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1 Huolto

2 Liekkivahdin (IRD 1010) tarkistaminen

01143

01144

    Irroita sähköpistoke.

   Löysää  neljä lukitutusruuvia maks. 2 kierrosta..
   Löysää sivuilta kaksi lukitutusruuvia maks. 2 kierrosta
   Paina oikean puoleinen lukitus luiska alas ja vasemman puoleinen ylös.
   Irroita poltinlevy vetämällä pois rungosta.
   Käännä poltinlevy poikittain ja työnnä levyssä olevat kolot rungon ohjaustappeihin .Poltin on näin huoltoasenossa.

       Varo puhallinpyörän vahingoittamista . Käsittele puhallinpyörää varovasti auki asennossa.

  Kohdista valokennon pää liekkipäässä olevaan lasiin  .

   Avaa ruuvi  .

   Käännä palopäätä asettaaksesi liekkivahti   sekä liekintarkkailuputki  .

    Kiristä ruuvi  .

Huoltoa varten ei tarvitse irrotaa kiinnityslaippaa kattilasta

samanlinjaiseksi
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3   Polttimen säätö vai Suuttimen valinta?

 Tarkista säätöarvot taulukosta sivulla 16.

4  Suuttimen asennus ja vaihto

   Irroita sytytyskaapelit kärjistä.

    Avaa ruuvi . Poista liekkipää.
   Tarkista suttimen koko tarvittavaan tehoon. Vaihda tarvittaessa.
   Kiinnitä suutin.

5   Tarkista palopää ja sytytyskärkien säädöt

   Tarkista mitat esitetyllä tavalla.

    Säädä palopää kuvan mukaisesti.
 Tarkista kärkien mitat : Kärjet    vasemmalle - Kärki   oikealle.

  Tarkista kärjen musta pistet: oikea sijainti  .

   Säädä mitta   käyttäen yhtä tai useampaa  1 mm välirengasta.
   Kierrä sytytyskaapeli öljyputken ympäri . Kiinnitä kaapeli sytytyskärkiin.

      Varo peittämästä valokennon näköyhteyttä lasiin.
Kärkisäädöt ohjeen mukaisesti , optimoit polttimen käynnistyksen. 
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6 Sijoittaminen 

1. Aseta suutinputki varovasti  liekkiputkeen.
2. Liitä huoltokansi runkoon.
3. Siirrä muoviklipsit takaisin. 
4. Kiristä ruuvit (2 kpl).
5. Kiristä 4 pikakiristysruuvia.

7 Öljy- ja sähkökytkennät

   Lukitse öljyletkut poltinrungossa olevalla laippalla.

   Kytke öljyletkut ilmanpoistimeen.
   Johdata sähkökaapeli poltimessa kuva mukaisesti. 
    Liitä sähköpistoke.
     Öljysuodatin.

    Turvallisuussystä, älä liitä polttoainetta ennen käynnistystä.
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Säädöt

                                Säädöt

1 Suositellut asetukset

(1)    mm 1 taakneR 
Harmaalla: tehdasasetukset

Liekkiputken ja palopään etäisyys toisistaan vaikuttaa savukaasuarvoihin. Tämä vaikuttaa suoraan NOx -arvoon. 
Mitä suurempi etäisyys on, sitä matalampi NOx -arvo. Tällöin kuitenkin on huomioitava, että mitä suurempi etäisyys 
on, niin samalla myös liekin epävakaisuus kasvaa ja muut savukaasuarvot muuttuvat. Onkin siis säädettävä etäisyys 
niin, että saadaan mahdollisimman matala NOx -arvo suhteessa muihin savukaasuarvoihin

Poltin
Poltin
teho
(kW)

Suutin
(USG)

Öljyn
paine

(bar)

Palopään
paine
(mbar)

Kierrätys-
aukkorako

(mm)

Palopään 
säädön 

esiasetus-
arvo

CO 2
(%)

ATL F10E2-1.33 PRVFFBB 28 Fluidics
0.65 - 60°SF 10 6.0 90 2 6 4 2.5 12.5

Ilman
asetus

arvo

Mitta

(mm)

Renkaan
 no.  (2)

                       Palamisen säädöt

   Hienosäätö polttimelle tulee suorittaa analyysilaitetta käyttäen.

On tärkeää että polttimen suutinteho on mitoitettu kyseiseen kattilaan suoritusarvojen mukaisesti,
eikä ylitetä kattilan  tehoa.  Käytä poltinta ennen mittausta vähintään::
• 10 min  (lämmin kattila).
• 20 min  (kylmä kattila).

Asenuksen jälkeeen :
•    Tarkista nokiluku
•    Tarkista palamistulos

    Säätöarvot liian pienillä tehoilla tuo ongelmia liekin valvonnalle.
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2 Polttimen asentaminen

Uudelleenkiertoaukon asettaminen käyttäen säätöruuvia, katso kuva.
Tarkista, että uudelleenkierto-aukon ulkoreunat ovat normaalit.
Liitä painemittari ilmanpaineholkkiin.
Kytke painemittari
Kytke alipainemittari
Säädä liekintunnistinen kaikkein herkimmilleen (asentoon 7).
Käynnistä poltin.
Säädä öljyn paine.
Mittaa alipaine, se ei saa olla yli 0.35 baria. 
Säädä ilmamäärä.
Tarkista palopäänpaine.
Mittaa palaminen.
Uudelleenaseta säädöt vastaamaan vaadittua CO  :sta.2
Käännä liekkivahdin potentiometriä kunnes diodi 1 syttyy. Käännä kaksi (2) asetusta taaksepäin niin, että kummatkin valot palavat.
Mikäli diodi 1 ei pala, käännä potentiometri asentoon 3.
Tarkista polttimen käynnistys.

C B

A

01086
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Tarkistukset ja huolto

Tarkistukset

Seuraavat toimenpiteet tulee suorittaa polttimen käyttöönoton yhteydessä:

Lopputarkistus

Käynnistä poltin useita kertoja  ja liekinvalvontareleen  toiminta.
Ennen laitoksen lopullista luovutusta :

•    Varmista ,että lämmityslaitos ja termostaatit toimivat moitteettomasti.
•    Varmista, että termostaatit on säädetty oikeisiin arvoihin.
•    Täytettävä tarkastuspöytäkirja..
•     Annettava vastaanottajalle yhteystietonsa..
•     Annettava riittävä opastus toimintahäiriöiden yhteydessä sallitut toimenpiteet.
•     Luovutettava vastaanottajalle käyttöohjeet.

Huollon toimenpiteet

Poltin tulee huoltaa ja mittauttaa vähintäin kerran vuodessa.
Tämä tehtävät tulee suorituttaa ammattitaitoisella yrityksellä..

  Savukaasujen lämpötilan voimakas kohoaminen tarkoittaa, että kattila on puhdistettava.

Ota liekinvartija ulos ja sulje se käden sisään                           Varmuusajan jälkeen , liekinvalvontareleeseen syttyy merkkilamppu
ja poltin pitää pysähtyä

Normaali käynnistys : poltin toimii, vedetään  liekinvartija ulos Poltin käy , mutta liekki sammuu, hetken päästä liekki syttyy uudestaan,
mutta varmuusajan jälkeen menee häirin ja pysähtyy.

Poltin käynnistetään liekinvartija piilotettuna    Poltin käynnistyy , mutta menee häiritilaan 15 sek kuluttua ,
ja poltin pysähtyy.

1.         Katkaise virta polttimesta  ja irroita pistoke polttimesta. 
2.         Tarkista palopää ja puhdista mahdollinen karsta liekkilevystä. Puhdista kattilan tulipesä tarvittaessa
3.         Laita poltin huoltoasentoon.
4.        Tarkista ja puhdista öljysuodatin . Uusi tarvittaessa. Tarkista suutin. Tarkista sytytyskärjet  (Uusi tarviaessa). 

Tarkista pannuhuoneen ilman saanti
5.         Pura ja puhdista kaikki poltinosat.
6.         Vaihda vialliset osat.
7.          Työnnä poltin takaisin paikoilleen.
8.         Asenna painemittari ja alipainemittari öljypumppuun.
9.         Tarkista polttimen sähköiset kytkennät. Työnnä pistoke polttimeen ja kytke virta poltinkytkimestä.
10.       Käynnistä poltin. Säädä poltin.
11. Mittaa palaminen  (kattilan toiminta).
12.       Kirjaa mittaustulokset , kirjaa huoltovihkoon vaihdetut osat.
13.       Loppu toiminnan tarkistus.
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Sähkökaavio

Huom! Tee maadoitus paikallisten määräysten mukaisesti.

A1      Releistö B4 Tuntimittari Taso 1
B1 Liekintunnistin L1 Sähkökytkennät
E1 Esilämmitin T1 - T2 Kattilan termostaatti
S3       Poltinvika T11 Sytytysmuuntaja
M1 Moottori Y1        Magneettiventtiili
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Toimintahäiriöt

Ennen mitään toimenpiteitä on asentajan tarkistettava seuraavat asiat: 

• Saako poltin ja muu laitteisto virtaa?
• Onko öljyä riittävästi?
• Pyytääkö kattilan säätöautomatiikka lämpöä tai säätö on liian alhainen ?.
• Onko tulipesä puhdas ( tarkista viimeinen nuohouspäivä) ? 

Häiriöt Todennäköinen syy Vian korjaus

Poltin ei käynnisty.
Ei jännitettä Paina rajoitintermostaattia

 Tarkista sulake ja kytkin
 Tarkista säätötermostaatin asetteluarvo ,
(säädä korkeammalle lämpötilalle).

Moottori ei pyöri.
                                                                              akivirottooM  Vaihda moottori

Kondensaattorivika  Vaihda kondensaattori

Mekaanista ääntä
Vioittuneet laakerit.            Vaihda moottori
Puhallin hankaa Tarkista säätö

Sytytyskipinä puuttuu.

Liian pieni kärkiväli.                              Säädä sytytyskärkien kärkiväli.
Liian suuri kärkiväli  Säädä sytytyskärkien kärkiväli.
Likaiset sytytyskärjet.  Puhdista sytytyskärjet
Sytytyskaapelien kytkentä vioittunut Tarkista kytkennät
Vioittuneet sytytyskärjet.                  Vaihda sytytyskärjet
Vioittuneet sytytyskaapelit  Vaihda sytytyskaapelit
Vioittunut sytytysmuuntaja                                                        Vaihda sytytysmuuntaja

Releistö menee häiriöön.
Likainen valovastus. Puhdista valovastus
Liekki irtoaa.     .  Säädä poltin.
Vioittunut valovastus tai sytytyskaapelit Vaihda sytytyskaapelit  tai valovastus.

Pumppu ei nosta polttoainetta.

Pumpun ja moottorin välinen kytkin vioittunut.                         Vaihda kytkin.
Suodatin, putket tai pumpun kansi vuotaa.  Vaihda suodatin

 Tiivistä liitokset.
Imu- ja paluuletkut ristissä. Vaihda kytkennät
Venttiilit kiinni. Avaa venttiilit
Suodattimet tukossa.              Vaihda suodattimet.

Pumppu ääntelee.

Pumpussa on ilmaa. Tarkista tiivisteet .
Pumppu on tyhjä                            Puhdista suodatin.

 Tarkista ,että putkiston koko on oikea, että ei ole
ttukkeutumia tai likaa tai polttoaine ei ole
liian kylmää.

Huono palaminen.

Huono säätö Tarkista polttimen säädöt
Puutteelinen ilmansaanti.                                                          Korjaa ilmansäätölaite
Likainen tai vanha suutin.  Vaihda suutin.
Huono sumutus.   Vaihda magneettiventtiili

Vaihda suutin.
 Vaihda pumppu.

Likainen palopää  Puhdista palopää
                                                       .teettialötääsnamli tesiakiL  Puhdista.

Tulipesässä liian suuri vastapaine.  Puhdista kattila.
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Varaosat - ATL F10E2-1

!  Tilataksesi varaosia, käytä tuotekoodia, joka löytyy jokaisen osan vierestä.

01087
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nro Nimike Koodi Malli

1 698241 
2 730791
3 383051
4 333381

6
162381
262381

7 362381

8
613591
713591

9
431601
531601

10 041231

841231

11 147901
13

984421

14 086471 ATL F10E2-1.33 PRVFFBB
15

580991 ATL F10E2-1.33 PRVFFBB

16 052531

20 352531 ATL F10E2-1.33 PRVFFBB

22 085871 ATL F10E2-1.33 PRVFFBB
26 246891
30 360661
31 270011
34 514591
39 119591
51

194241

Kuluvat osat : 10, 13, 15, 51

Moottorin kytkin
Kondensaattori
90 W moottori

puhallinpyörä
öljyputki Suntec
öljyputki Danfoss
öljyletku 1,6m
pumppusetti Suntec
pumppusetti Danfoss
magneettiventtiili Suntec

pumpunsuodatin Danfoss
pumpunsuodatin Suntec

magneettiventtiili Danfoss

sytytyskaapelit

sytytyskärjet

suutinputki FPHB5

suutin 0,65-60°SF

väliputki + laippa

liekkiputki 5mm reiällä

palopää

releistön pohja
jousi
ilmaläppä

liekkivahti
releistö

tiiviste



23
Asennusohjeet "1552 - FIN"



��Copyright
All technical and technological information contained in these technical instructions, as well as any drawings
and technical descriptions supplied, remain our property and shall not be multiplied without our prior consent
in writing.

Subject to alterations.

www.atlantic.fi
                Atlantic Suomi

             Varastokatu 3 - 45120 KOUVOLA

Oikeudet muutoksiin pidätetään.

                   28022013FI

Käyttöönoton päiväys :

Ota yhteyttä asentajaan tai maahantuojaan mikäli sinulla on kysyttävää.

This appliance is identified by this symbol. It means that all electrical and electronic products must be disposed
of separately from other household waste. A specific processing circuit for this type of product is in place in the
countries of the European Union (*), Norway, Iceland and Liechtenstein.Do not attempt to dismantle this
product yourself; this may have harmful effects on your health and on the environment. The reprocessing of
refrigerant fluid, oil and other parts must be done by a qualified installation engineer pursuant to prevailing local
and national regulations.The recycling of this appliance must be handled by a specialist service and the
appliance must under no circumstances be disposed of with ordinary household waste, bulky waste or in a
waste disposal facility. Please contact your installer or local representative for more information.
* Depending on the national regulations of each Member State

FR

The FSC logo identifies wood which comes from forests managed in an exemplary manner, satisfying rigorous
environmental, social and economic standards

24102014FI


