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KATLA MUDEL L-20

Võimsus 20 kW

Köetav pind 80 - 200 m2

Kütuse kogus 0,19 m3

Küttepuid 48 kg

Küttepuude pikkus 35-45 cm

Soojakandja kogus katlas 45 l

Ühekordne puude põlemise aeg 6-31 (h)~

Kasutegur 91 %

Soojuskandja surve katlas, mitte rohkem 2 bar

Rõhukaitse klapp 1,5 bar

Kuuma vee voolu hulk 0,6 m3/h

Soojuskandja ülemine töötemperatuur katlas 70 Cº

Kütuse laadimisava mõõdud 250 x 210 mm

Katla tühjendusava mõõdud 250 x 210 mm

Pealeande toru läbimõõt 1 ¼ ´´

Tagastustoru läbimõõt 1 ¼ ´´

Põranda ja suitsulõõri vahe 1500 mm

Suitsulõõri välimine läbimõõt 180 mm

Suitsulõõri sisemine läbimõõt 170 mm

Suitsulõõri kõrgus põrandast 1500 mm

Korstna läbimõõt 250 cm

Katla kaal 198 kg

Gabariitmõõdud: kõrgus 1900 mm

Gabariitmõõdud: läbimõõt 560 mm

1 .  T EHNIL INE ISE LOOMUS T US



2.  OTS TA R V E

Liepsnele tahkekütte katel L20 on ette nähtud elu-, olme- ja tootmisruumide 
soojendamiseks. Selle katla ühendamisel keskküttesüsteemi võib süsteemi monteerida 
radiaatoreid, kalorifeere, köetavaid põrandaid, veeboilereid ja ka teisi paralleelselt 
kasutatavaid katlaid (vedelkütte, gaasi ja elektri).

Keskküttesüsteem võib olla nii lahtise kui ka kinnise kontuuriga. Lubatud on soojuskandja 
nii loomulik kui ka sundtsirkulatsioon.

3.  KOMP L EK TSUS

* Katel Liepsnele L20
* Katla ülemise osa külge kinnitatav õhuklapp
* Avariiventiil rõhuni kuni 1,5 bar
* Termomeeter
* Tõmberegulaator Honeywell FR-124

Peale katla lahtipakkimist soovitame kontrollida kauba terviklikkust ja komplektsust.

Elektrikatkestustest tulenevate probleemide vältimiseks soovitame tsirkulatsioonipumba 
töös hoidmiseks soetada reservelektrigeneraator või puhvertoiteallikas (UPS).

Nii enne katla paigaldamist kui ka selle ekspluateerimise ajal on vaja määrida õhujaoturi 
tõstemehhanismi trossi ja kõikide uste hingi.

4 .  KONS T RUK TSIOON (Joonis  1)

Katel koosneb kahest metallsilindrist, nendevahelises tühimikus tsirkuleerib soojuskandja. 
Soojuskandja soojakadude vähendamiseks, katla väliskihi ülekuumenemise ja sellest 
tulenevate põletushaavade vältimiseks, on eelnimetatud konstruktsioon kaetud 
soojusisolatsiooni materjaliga. Konstruktsioonis on avad kütte manustamiseks ja 
tuha ning suitsugaaside eemaldamiseks. Katla konstruktsiooni on sisse ehitatud nii 
soojuskandja pealeandmise kui ka tagastamise torud. Selleks, et katlas toimuks parem 
põlemine ning sooja äraandmine soojuskandjale, on seadme ülaossa paigaldatud õhu 
eelsoojendamise kamber. Õhu eelsoojendamise kambri ja küttekolde seintevahelise 
optimaalse soojusvahetuse saavutamiseks  läbib kogu perimeetrit pilu, mille kaudu suits, 
läbides kambri, sattub gaaside (suitsu) väljutamisavasse. Põlemiskambrisse lastakse õhu 
etteandmistoru (15), mille otsa on kinnitatud õhujaotaja. (10)

Katla eesmises ülaosas asub tõmberegulaator (1), mis on õhuklapiga (3) ühendatud ja mis 
reguleerivad õhu juurdevoolu läbi ülal asuva  avause. Katla paremal küljel  on õhujaoturi  
rõngaga tõstetross (8) ja seda fikseeriv kinnis (12).



Joonis  1 .  Kat la  ehi tus .

Õhujaotaja on ette nähtud õhu õigeks jaotamiseks põlemiskihis. See toetub puude 
ülemisele kihile ja laskub omaenese raskuse mõjul alla sedavõrd,  kuivõrd kütus ära põleb.

Õhujaotajat ei soovitata  kütuse põlemise ajal üles tõsta: üles tõstetud ja uuesti alla 
lastud õhujaotaja asend muutub. See võib kukkuda sügavale küttekolde põlevkihti  ning 
sellega saab katla tööpõhimõte rikutud. Selle tulemusel põleb kütus ebaefektiivselt ning 
jaotaja muutub kiiresti töökõlbmatuks.

1. Tõmberegulaator

2. Trossi juhttoru

3. Õhuklapp

4. Tõmberegulaatori ketiga 
hoob

5. Soojuskandja sisendtoru 
(süsteemi)

6. Õhu eelsoojendamise 
kamber

7. Suitsugaaside väljaviik

8. Õhujaoturi rõngaga 
tõstetross

9. Kütuse sisselaadimise 
uks

10. Õhujaotur

11. Kütus

12. Tuha väljavõtmise uks

13. Soojuskandja 
süsteemist tagastuse toru

14. Õhu etteandmise toru 
(teleskoop)

15. Katla ülerõhu 
kaitseklapp

16. Paigaldamisel valatav 
betoonist põhi

17. Betoonpõrand
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15 mm



Joonis  2

1. Suitsugaaside 
tõmberegulaator

2. Korstna 
puhastusluuk

3. Roostevabast 
terasest suitsutoru

4. Katlast tulev 
T-kujuline torukolmik

5. Suitsugaaside 
tõmberegulaatori 
T-kujuline torukolmik

6. Kondensaadi 
kogumise nõu

7. Kondensaadi 
kanalisatsiooni 
juhtimise toru

8. Katel

5.  PA IG A L DA MISE JUHEND

5.1 .   Nõuded kat la r uumile

Katel L20 paigaldatakse ruumi, mis on vastavuses  paigaldamisnõuete ja reeglitega. Katla 
paigaldamiseks sobib vähemalt 200 cm kõrge ruum, mille põrand on üleni või osaliselt 
(katla paiknemise kohas) betooniga kaetud. Ruumi soovitatav pindala on 4 m2. Katlaruum 
peab olema teistest ruumidest isoleeritud. Et põlemisprotsessi toetada, on vajalik  õhu 
vaba juurdepääs. Selle tingimuse täitmiseks peaks lahti hoidma akent või vähemalt 10x10 
cm (100 cm2) suurust avaust.

Katel tuleb paigaldada vahetult betoonpõrandale. Katla ja põranda vahele jäävad vahed 
tuleb täita väljastpoolt kuumakindla silikooniga, seestpoolt aga lubja ja tsemendi seguga. 
Katlamaja põranda betoonist aluskiht täidabki katlapõhja funktsiooni.



5.2 .  Nõuded korstnale  /  sui tsulõõr i le

Suitsutoru avause ristlõige ei tohi ületada 10% tehnilises iseloomustuses toodud 
suurusest. Kui puuküttel oleval katlal jääb tõmbest  vajaka, on võimalik täiendavalt 
paigaldada  suruõhukollektor (universaalkatelde komplektis  on suruõhukollektor). Üldjuhul 
peab igal katlal olema eraldi suitsutoru. Suitsutorus võib põlemise käigus  moodustuda 
kondensaat, mille katlasse valgumise vältimiseks on vajalik jälgida, et suitsutoru 
horisontaalosa paikneks rangelt horisontaalselt. Suitsukäigu selle osa  pikkus peab olema 
vahemikus 20–150 cm. Suitsutoru ühenduskohad peavad olema  täiesti hermeetilised. Hea 
tõmbe kindlustamiseks ja tuleohutuseeskirjade täitmiseks peab suitsutoru perioodiliselt 
puhastama.

Tõmbe reguleerimiseks ja vibratsiooni ärahoidmiseks  (vibratsiooni võib täheldada 
tugeva tõmbe korral) tuleb kasutada automaatset suitsugaaside tõmberegulaatorit, 
mis komplekti ei kuulu. Kui tellistest korstnasse  paigaldatakse  roostevabast terasest  
toru, siis sellesse  torusse monteeritakse täiendav torukolmik. Sellisesse T-kujulisse 
torukolmikusse (5) pannaksegi suitsugaaside tõmberegulaator 1  (joonis 2).

5 .3 .  T õmberegulaator i  paigaldamine ( joonis  3)

Honeywell FR-124 tõmberegulaatori tööpõhimõte seisneb selles, et soojuskandja 
temperatuuri tõustes kuni seadistatud temperatuurini, vähendab see tõmmet või sulgeb 
õhuklapi abil õhu juurdevoolu katla põlemiskambrisse täielikult ning temperatuuri langedes 
suurendab õhuklapi avamise abil tõmmet. Peale pakendi eemaldamist kontrollige, et 
tõmberegulaatori ja õhuklapi detailid ei oleks vigastatud. Monteerige tõmberegulaator katla 
vastavasse keermestatud avasse ning seejärel kinnitage külge metallist varras.

Ketikese abil ühendage tõmberegulaatori küljes olev metallist varras ja õhuklapi küljes olev 
kangike nii, et vajaliku temperatuuri saavutamisel oleks siiber täielikult avatud. Seejärel 
võite alustada kütmist.

Põlemise ajal katlas soojuskandja soojeneb ning saavutanud etteantud temperatuuri 
(70ºC) tõmberegulaator, reageerides etteantud temperatuuri saavutamisele, vähendab 
siibri abil tõmmet.

Kui katla veesärgis vee temperatuur langeb alla etteantud temperatuuri, avab 
tõmberegulaator õhuklapi ning aktiivne põlemisprotsess algab uuesti. See võimaldab 
soojuskandja temperatuuril taas tõusma hakata.

Avariilise tule kustutamise korral katlas keerake tõmberegulaatorit võimalikult kiiresti 
õhuklapi sulgemise suunas kuni selle täieliku sulgumiseni. Teise võimalusena eraldage 
õhuklapi küljes olev ketike õhuklapi küljest, õhuklapp sulgub ja sellega  katkestate 
koheselt õhu juurdevoolu põlemiskambrisse.



5. 4.  Kat la  keskk ü t tesüsteemiga ühendamise nõuded

Liepsnele katel erineb teistest katlakonstruktsioonidest ning seepärast tulebki katel 
küttesüsteemi ühendada kvalifitseeritud spetsialistil, kellele on teada kõik nendele 
töödele, seadmetele ja süsteemidele esitatud nõuded, küttesüsteemide töö põhimõtted ja 
nende seadmete erisused, tagades teostatud töödele garantii.

Katla küttesüsteemiga ühendamise peamised nõuded: seoses sellega, et põlemise kõrgus 
küttekoldes pidevalt muutub, peab soojuskandja liikumine katlas olema ühesuunaline 
ja selle läbivoolutus katlas vastama ettenähtud normatiividele (L-20: 600 l/h). Katla 
ülekuumenemise vältimiseks soovitame paigaldada kolmekäigulised automaatsed 
segistavad klapid ning tsirkulaarpump küttesüsteemi suure ringi tagastustorule. Ei soovita 
paigaldada neljakäigulisi segistavaid klappe ja teisi käsitsireguleeritavaid segistusklappe.

Tähelepanu tuleb pöörata sellele, et automaatselt segistavad klapid (lahknevate või 
ühinevate voolude omad) võivad pumpade seiskumise ja katla ülekuumenemise korral 
soojuskandja ringlemine katlas täielikult peatada ning seepärast soovitame paigaldada 
klappide tundlikud osad soojuskandja tagastustorule, temperatuuri korrigeerimist aga 
teostada katla temperatuuri näitudest tulenevalt.

Katla soojuskandja sisendi ette paigaldage 25 mm läbimõõduga reguleerimisventiil. 
Meie poolt soovitatav variant on firma Watts SRV-IG DN 25 reguleerimisventiil koos 
kulumõõdikuga (sobib ka mõni teine analoogne toode). Sellisel juhul võite te kindlad olla, 
et soojuskandja voolutus läbi täielikult avatud kütteseadmete ei ole puudulik ega ületa ka 
ettenätud norme.

Pumpasid paigaldage võimalikult vähe, kui see aga pole võimalik, siis jälgige, et katla 
töö korral pumbad ei rikuks soojuskandja ühesuunalise liikumise põhimõtet. Seda saab 
saavutada tagasivoolu klappide ja tasakaalustavate ventiilide abil.

Selleks, et vältida soojuskandja liigsuurt voolutust ja müra küttesüsteemis ning liialt suurt 
elektrienergia kulu, arvestage välja tsirkulaarpumpade optimaalne võimsus.

Tasakaalustage kõik kütteseadmed (boilerid, patareid, soojendusspiraalid jne). Iga seade 
küttesüsteemis peab olema tasakaalustatud. Isegi üks valesti reguleeritud seade võib 
rikkuda nii katla kui ka kogu küttesüsteemi töö.

Joonis  4 .  L ühik i r je ldus

Soojaveeboileri küttesüsteemi järjestikusel ühendamisel väldime me selle 
tasakaalustamise vajadust ja saame alati palju sooja vett. Kuid alati sellist ühendamise 
võimalust pole. Kolmekäiguline segistav klapp (4) võib olla nii mehaaniline, automaatne 
kui ka hüdrauliline. Suvisel perioodil võime siibri (8) abil sulgeda üldise küttesüsteemi ja 
soojendada vaid sooja tarbevett. Teised ventiilid ja siibrid paigaldatakse teenindamise 
eesmärgil monteerija äranägemisel.

Peale kogu küttesüsteemi montaaži tuleb soojuskandja voog läbi katla välja reguleerida. 
Reguleerimiskraani (1) ja kulumeeriku abil seadistame katlale sellise soojuskandja 



süsteemist 
tagastus

süsteemi

1. Kulumeerikuga 
reguleerimiskraan

2. Paisupaak

3. Kraan (suve)

4. Kolmik

5. Kaitseklapp

6. Õhueraldaja

7. Boiler

8. Pump

Joonis  4

voolutuse, mis ei ületaks maksimaalset kehtestatud normi (L20: 600 l/h). Selle juures 
peab kolmekäiguline segistav klapp olema täielikult avatud. Kõik kütteseadmed peavad 
olema avatud ning tsirkulatsioonipump töötama.

Joonis  5.  L ühik i r je ldus

Soojaveeboileri küttesüsteemi paralleelsel ühendamisel tehakse kõik samamoodi nagu 
järjestikusel ühendamisel, ainult enne reguleerimise algust peab kolmekäiguline segistav 
klapp (4) olema ½ pööret avatud. Olenevalt sooja tarbevee koguse vajadusest tuleb 
reguleerimiskraani kas sulgeda või avada. Reguleerimisel tuleb saavutada olukord, kus 
soojuskandja minimaalse boilerist läbivoolutusega saadakse vajalik kogus sooja tarbevett.

süsteemist 
tagastus

süsteemi

Joonis  5

1. Kulumeerikuga 
reguleerimiskraan

2. Paisupaak

3. Kraan (suve)

4. Kolmik

5. Kaitseklapp

6. Õhueraldaja

7. Boiler

8. Pump

9. Tagasilöögiklapp

10. Reguleerimiskraan



6.  K AT L A TÄ I T MINE K Ü T T EM AT E RJ A L IG A J A  SÜÜ TA MINE (Joonis  1)

Katla küttega täitmisel tuleb üles tõsta õhujaotur (10). Selleks tuleb võtta kindlalt kinni 
trossi otsas olevast õhujaoturi tõstetrossi rõngast (12), mis ripub katla täiteuksest 
paremal ning tõmmata alla, kuni saab selle kinnitada tõsterossi rõnga fikseerimise konksu 
taha.

Paigutage puud horisontaalselt, pikemad keskemale ja lühemad ääre poole. Ei ole 
soovitatav, et keskele satuks vertikaalasendisse jäänud jäme halg. Halgude vahed võib 
täita saepuru, laastude või väikeste puidujääkidega. Teadke, et mida tihedamalt te katla 
puudega täidate, seda kauem ja efektiivsemalt see töötab.

Katla küttepuudega täitmisel kontrollige, et alumine uks oleks tihedalt sulgunud. Tõmbe 
olemasolul alumise ukse kaudu võivad katlas olevad küttepuud süttida alt eelmisest 
kütmisest jäänud sütest. Enne katla kütte panemist tutvuge tõmbereguleerimise 
kasutusjuhendiga. Veenduge, et tõmberegulaator oleks seadistatud õige temperatuuri 
peale. Süüdake kõige peale pandud puud. Pange katla ülemine uks peaaegu kinni, jättes 
väikse, 2-5 cm pilu. Peale seda, kui hakatus on korralikult süttinud, sulgege ka ülemine uks 
täielikult ning vabastades õhujaoturi rõngaga tõstetross (joonis 1) (8) ning laske õhujaotur 
(10) sujuvalt alla. Katlas oleva küttematerjali süütamiseks võib kasutada kõiki selleks ette 
nähtud süütematerjale.

Tähtis on meeles pidada, et mingil juhul ei tohi võimaldada õhu juurdevoolu alumise, tuha 
eemaldamisks mõeldud ukseava kaudu.

Selleks, et katel saaks põlemisprotsessiks piisava koguse vajalikku õhku, tuleb kütmise 
ajal hoida katlaruumi õhutusava, aken või akna õhutusosa natuke avatuna. 

Joonis 6

Joonis 7

Kütmise ajal kütuse lisamine katlasse on 
rangelt keelatud!

Kui te kasutate kütmiseks liigniiskeid puid 
või muud niisket küttematerjali, soovitame 
kasutada õhu etteandmise ventilaatorit. 
Stabiilse põlemise parandamiseks 
soovitame panna liigniiske küttematerjali 
vaheliti kuivaga. Kütmiseks vajaliku 
õhu aktiivse etteandmise ventilaator 
lülitatakse vooluvõrku alles peale kütuse 
süütamist katlas ja peale ülemise ning ka 
alumise ukse kindlat sulgemist.

Tungiva vajaduseta katla uksi kütmise ajal 
mitte avada.

Juhul, kui teil siiski on vaja avada ülemine 
uks, veenduge, et õhuklapp (joonis 1) (3) 



oleks avatud. Et te ennast ei põletaks, tuleb ülemine uks avada aeglaselt ja ettevaatlikult, 
olles ise väljasirutatud käe kaugusel.

7.  K AT L A TÖÖ HINDA MINE

• Kui peale süütamist töötab katel hästi, kuid varsti katla võimsus ja korstna tõmme 
hakkavad vähenema, võib see tähendada, et rikutud on suitsutoru hermeetilisus. 
Võimalik, et korstna teenindamise luuk pole suletud või on pilud muudes suitsutoru 
kohtades. Likvideerige defekt.

• Kui küdemise ajal kostub katlast rütmilist müra ja õhuklapp hüpleb, on suitsutoru 
tõmme liiga tugev. Selle tulemusel kaotab katel võimsust ja see töötab äärmiselt 
ebaökonoomselt. Sellisel juhul tuleb läbi tõmberegulaatori (joonis 2) (1) lasta rohkem 
õhku (vaata peatükki „Nõuded korstnale/suitsutorule“).

• Kui küte põleb hästi, kuid termomeetri näitude järgi tõuseb temperatuur aeglaselt, 
samas suitsutoru kondensaadi kanalisatsiooni juhtimise toru (joonis 2) (7) kaudu 
voolab kondensaati, tähendab see seda, et soojuskandja voolutus läbi katla on 
liiga suur (vaata peatükki „Katla küttesüsteemiga ühendamise nõuded“). Lülitage 
tsirkulatsioonipump kõige väiksemasse asendisse või vähendage soojuskandja voogu 
läbi katla soojusvahetuselemendis reguleerimiskraani ja kulumeeriku abil seni, kuni 
korstna kondensaadikogujast lakkab kondensaadi väljavool ja termomeetri näit tõuseb 
70º C.

8.  K AT L A P UH A S TA MINE J A  HOOL DA MINE

Kasutades küttematerjalina puitu, tuleb katlast tuhka eemaldada mitte tihedamini kui üks 
kord kuus. Vaegtõmbe korral tuleb kontrollida ja võimalik, et ka puhastada õhusoojenemise 
kambri ja katla siseseina vaheline vahe. Seda tuleb teha paindliku terasharjaga nii katla 
ülemise ukse kohal oleva sisemise ava kui ka suitsugaaside väljaviigu (joonis 1) (7) kaudu.

Katel ei ummistu, kui küttesüsteem on konstrueeritud ja reguleeritud õigesti, suitsutoru ja 
korsten on korras ja puhtad ning järgitakse kõiki käesoleva instruktsiooni ettekirjutisi.

Õhujaoturisse võib alla laskudes sattuda tuhka. Seepärast tuleb aeg-ajalt kontrollida ja 
puhastada selle avasid. Kui ava on vähenenud (vähem kui 10 mm) või hoopis kadunud, tuleb 
õhujaotur maha võtta ja taastada ava suurus (10 mm).

Õhujaoturi õhu etteandmise teleskooptoru tõstemehhanismi trossi kulumise 
vältimiseks soovitame seda aeg ajalt määrida. Samuti soovitame määrida ka katla uste 
sulgurmehhanisme ja hingesid.

Perioodiliselt (vähemalt enne kütteperioodi algust) on vaja kontrollida katla uste ja 
katla põhja ning betoonpõranda hermeetilisust. Mittehermeetilised kohad tuleb eelpool 
nimetatud kuumakindlate materjalidega (kuumakindel hermeetik, lubi-tsement) abil muuta 



taas hermeetilisteks. Juhul, kui uste tihendid on muutunud mittehermeetilisteks, tuleb 
need välja vahetada.

9 .  AVA R I I J A HU T USE SÜS T EEM

Selleks, et vältida katla ülekuumenemist, peab küttesüsteemi olema paigaldatud 
termostaat-jahutusklapp. Soovitame kasutada firma REGULUS spol. S.r.o. „Regulus“ DBV1 
(joonis 8) termostaat-jahutusklappi. Klapi paigaldamisel tuleb järgida tootja instruktsioone 
ja skeeme.

Termostaatklapi „Regulus“ DBV1 tehnilised näitajad on:

• Avanemistemperatuur – 100 ºC (±5 °C)
• Maksimaalne lubatud temperatuur – 120 ºC
• Maksimaalne katlapoolne rõhk – 4 bar (Liepsnele kateldel on 1,5 bar)
• Külmaveepoolene maksimaalne rõhk – 6 bar

Termostaatklapp tuleb paigaldada maksimaalselt lähedale katla korpusele ning katlast 
väljuvale kuumaveetorule. Klapi võib paigaldada nii horisontaal- kui ka vertikaalasendisse, 
kuid ainult klapi peaga üles. Rangelt on keelatud paigaldada klappi peaga allapoole.

Termostaatklapi ühenduse A külge ühendatakse veesüsteemist tulev külmaveetoru (joonis 
8).

Külmaveesüsteemis ei peaks surve ületama maksimaalselt 6 bar´i, kuid soovituslik surve 
süsteemis peaks siiski olema umbes 2 korda kõrgem kui katlas, kuid mitte vähem kui 2 
bar´i.

Klapp B ühendatakse katlasse tagastuva soojuskandja toruga (joonis 8). 

Katla temperatuuri tõusmisel kriitilise piirini ja avariijahutussüsteemi termostaatklapi 
jahutusklapi avanemisel, hakkab külmaveesüsteemist peale tulev vesi katlasse 
tagastuva toru kaudu jahutama katlas kuumenenud vedelikku. Sel viisil välditakse katla 
ülekuumenemist. Üleliigne rõhk katlas likvideeritakse termostaatklapi ühenduse C kaudu 
(joonis 8). See torujupp on vaja kindlasti viia otsapidi kanalisatsiooni. 

Oluline on, et paigalduse teostaks kvalifitseeritud spetsialist tootja skeemi järgi (joonis 8).
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10.  OHU T USNÕUDED

Katlaruum on kõrgendatud ohu tsoon ning vastutustundetu käitumine, ohutusnõuete ja 
keeldude eiramine võib viia traumade, mürgistuste, tulekahju, katla või küttesüsteemi ja/
või nende osade hävinemiseni.

Hoia tused ja  enimlev inud  vead kat la  ekspluateer imisel

1. Ärge laske soojuskandjal katlas keema minna! Keema läinud soojuskandja viib katla 
sissevajumiseni. Kui soojuskandja teile teadmata põhjusel siiski keema on läinud, 
sulgege esiteks õhuklapp (joonis 1) (3) ja alles seejärel paotage ettevaatlikult katla 
ülemist ust. Valades koldesse ettevaatlikult vett, kaitske oma nägu ja käsi põletuse 
eest.

2. Ärge kütke katelt ilma soojuskandjata, ärge laske rõhku katlas tõusta üle 1,5 bar´i ning 
ärge laske soojuskandjat katlas ja küttesüsteemis ära külmuda.

3. Katlaruumi peab tulema õhk väljastpoolt. Vaegpõlemise tagajärjel tekib suitsugaasi 
asemel vingugaas ning seda sisse hingates võite te saada tõsise mürgistuse. 
Vaegpõlemise tagajärjel ei tööta ka katel korralikult. Avage aken või laske  muul moel 
katlaruumi värsket õhku.

4. Hoidke katla alumine uks tihedalt suletuna. Ärge laske õhku katlasse alumise ukseava 
kaudu ning ärge laadige alumise ukseava kaudu katlasse küttematerjale.

5. Ärge tõstke õhujaotusmehhanismi kütmise ajal. Kuumusest pehme 
õhujaotusmehhanism võib põleva küttematerjali peale kukkudes ära painduda aga 
sügavamale põlevkihti sukeldununa kulub see liigse kuumuse tõttu kiiremini.

Enimlev inud  vead kat la  paigaldamisel

• Katel paigaldatakse teiste katlatootjate skeemide alusel, milles nähakse ette suurt 
kogust tagastuvat soojuskandjat, mis nagu sel moel likvideeriks kondensaadi tekke 
negatiivse mõju. Kuigi soojenedes kuivab kodensaat ära, jahutab liialt suur kogus 
tagastuvat soojuskandjat liigselt põlemiskambri seinu, tekitades siiski niiskuse 
kondenseerumist põlemiskambri seintel. Selle tagajärjel tekib põlemiskambri seintele, 
suitsukäikudesse ja korstnasse pidevalt pigi, mis neid perioodiliselt ummistab. Vea 
kõrvaldamiseks tuleb seadistada tagastuva soojuskandja soovitatud koguseni ja katel, 
suitsukäigud ja korsten jäävad puhtaks.

• Vanasse isevoolu teel töötavasse küttesüsteemi, ilma süsteemi seadistamata, 
paigaldatakse koos uue katlaga ka tsirkulatsiooni pump. Liigsuure läbivoolutuse 
tagajärjeks on suure koguse kondensaadi tekkimine, mille tulemusena kogu 
katlaruum imbub läbi kondensaadi mürgisest haisust, katel aga töötab seejuures 
niivõrd ebaökonoomselt, et katla võimsusest jääb ilmselgelt puudu. Sellise puuduse 
kõrvaldamiseks paigaldage reguleerimiskraan ja monteerige katlaruum vastavalt 
skeemile.



• Liigtugeva tõmbe tõttu toimub põlemine suitsukäikudes. Katlast kostub pulseerivat 
heli ja õhuklapp hüpleb aegajalt. Katel töötab väga ebaefektiivselt, kondensaati voolab 
ja katlal ei jagu võimsust. Kui katel osteti ilma korstna slepe e. suitsutoru ühenduseta, 
tuleb puuduste kõrvaldamiseks paigaldada korstna tõmberegulaator (joonis 2) (1). 
Teine võimalus on pöörata ja fikseerida õhuklapi regulaatori käepidet nii, et tõmbe jõul 
õhuklapp natuke avaneks. Piisab U kujulise sisselõike tegemisest suitsuslepe põhja. 
Tekkinud keelekest tuleb eemale painutada ja sisselõiget suurendada seni, kuni katel 
hakkab tööle ühtlaselt.

• Õhujaoturi teleskooptoru tõuseb raskelt ja õhujaoturi tõstetross kulub kiiresti. Puuduse 
kõrvaldamiseks tuleb trossi määrida solidooliga.

• Plastikpakendi ja kiletatud kartongi põletamine katlas segab põlemist ja on ohtlik, 
kuna põlemisel tekkiv suitsugaas sisaldab suures koguses põlemata tahmaosakesi, 
mis kleepuvad katla põlemisruumi, suitsukäikude ja korstna seintele, ahendades ja 
lõhkudes neid ning tekitades tahma järelsüttimisel tulekahju tekkimise ohu.

11 .  R ISK IDE HINDA MINE

11 .1 .  Kuumusega seondu vad r isk id

Katla välispind kuumeneb mitte rohkem kui 40º C. Ka muud detailid isoleeritakse 
vastavalt tehnilistele võimalustele soojaisolatsiooni materjalidega. Kuid jäävad sellised 
detailid nagu katla uksed ja käepidemed, mis kuumenevad rohkem ning kujutavad seeläbi 
inimestele suuremat ohtu. Puudutades kuumi uksi, käepidemeid või muid kuumi osasid, 
võib saada termilisi põletusi. Peale survestuskatsete tegemist tuleb kuumaveetorud 
soojusisolatsiooni materjalidega kuni katlani isoleerida. Ülesurveklapi äravoolutoru peab 
olema viidud kanalisatsiooni või vastavasse nõusse ja isoleeritud soojusisolatsiooni 
materjalidega. Jälgimise jaoks soovitame ülesurveklapi äravoolutoru ja kanalisatsiooni 
vahele jätta 5 cm laiune vahe.

11 .2 .  Rõhuga seondu vad r isk id

Elektrikatkestuse korral peatub tsirkulatsiooni pump ja katel ei täitu enam 
küttesüsteemist tuleva jahtunud soojuskandjaga ning seeläbi võivad temperatuur ja 
rõhk katlas tõusta kriitiliseni. Siis hakkab tööle tõmberegulaator, mis sulgeb õhuklapi 
(joonis 1) (3). Õhu juurdevool katlasse lakkab ja katel kustub. Inertsi tõttu võib katla 
temperatuur küll tõusta 100° C, kuid soojuskandja ei hakka keema, kuna põlemise 
eripärast tingituna see vähene kogus puid, mis põleb, kustub tänu õhuklapi automaatsele 
sulgumisele kiiresti. Kui õhuklapp on deformeerunud või katla alumine uks on avatud või 
eiratakse teisi kasutusjuhendi eeskirju, võib vesi katlas keema minna. Sellisel juhul avaneb 
katla tagaosasse paigaldatud ülerõhuklapp (joonis 8), lastes 1,5 bar´i juures auru välja, 
laskmata rõhul katlas tõusta üle kriitilise piiri ning täidab ja jahutab katelt tagastuva 
jahtunud soojuskandjaga. Vale ekspluatatsiooni korral (näiteks on põlemine katlas ületanud 
mitmeid kordi katla enda võimsuse), läheb soojuskandja katlas keema ja ülekuumenenud 



katel võib sissepoole kokku langeda.

Kui rõhusäilitamiseregulaator on seadistatud lubatust palju kõrgemale rõhule, on 
eemaldatud või üldse paigaldamata, võib katel sissepoole kokku langeda.

Läbiviidud katsetuste tulemusena on tõestatud, et see katel ei plahvata kunagi, vaid vajub 
sissepoole kokku ja seetõttu ei kujuta endast ohtu inimeste tervisele ja elule.

11 .3  Võimalik ud  mürgis tused

Korstna, slepe või katla suitsukäikude ummistumise või tuha eemaldamisega seoses võib 
katlaruumi sattuda vingugaasi. Seepärast on vaja loomuliku väljatõmbe ja sissepuhkega 
(kas ava välisseinas või aken) ventilatsiooni. Välise õhu vaba sissepuhke ventilatsiooni 
kindlustamiseta ei saa töötada ka katel. Katlaruumi uksed peavad olema tihedalt suletud, 
et sundventilatsiooni sisselülimisel majas ei tuleks siseruumidesse tuhka, suitsu- või 
vingugaasi.

1 2 .  TOOT E G A R A N T I I  T INGIMUSED

Tootja garanteerib, et toode vastab tehnilise dokumentatsiooni nõuetele ja kohustub 
kõrvaldama kõik garantiiaja jooksul ilmnenud valmistus- ja materjalivead. Müümisel 
on katla müüja kohustatud ostjale selgitama toote ekspluateerimise, paigaldamise ja 
tootjagarantii tingimusi.

Ostmisel on ostja kohustatud:

1. põhjalikult tutvuma toote paigaldamise, ekspluateerimise, tootjagarantii tingimuste, 
hoolduse ja montaaži instruktsiooniga;

2. katla paigaldama ja kasutama seda vastavalt sellele instruktsioonile.

Tootja ei võta enda kanda mingeid katla tööst tulenevaid kohustusi ega ka sellest 
tulenevaid tagajärgi järmistel juhtudel:

1. katla võimsus ei vasta hoone energiavajadustele;

2. katla paigaldamisel ja seadistamisel pole järgitud antud instruktsiooni juhiseid;

3. katelt kasutatakse antud instruktsiooni juhiseid järgimata.

NB! Tootegarantii kehtib 100% tasutud müügiarve ja katlal oleva tootenumbri olemasolul!




