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Juhised paigaldajale 
1. Kirjeldus 
 

 
 
1. – terasplekist korpus 
2. – paisupaak 
3. – tõmbekapp 
4. – vasest põhisoojusvaheti 
5. – veekindel kast 
6. –roostevabast terasest gaasipõleti, 

  mis koosneb: 
• demonteeritavast düüsidega 

pihustustorust 
• kahest süüteelektroodist 
• ühest leegiandurist 

7. – gaasijaotusüksus, mis koosneb: 
• kahest elektrilisest ohutusventiilist 
• ühest elektrilisest 

reguleerimisventiilist 
 

 
8. automaatne õhueraldi 
9. sooja tarbevee boiler 
10. ringluspump 
11. elektroonikaplokk 
12. süütamisseadis 
13. ülekuumenemise ohutusrelee 
14. relee põlemisproduktide surve 

kontrollimiseks 
15. boileri termistor 
16. küttekontuuri pealevoolu termistor  
17. küttekontuuri tagasivoolu termistor  
18. jaotusventiil 
19. tarbeveekontuuri roostevabast  

 terasest plaatsoojusvaheti 
20. tarbeveekontuuri reguleerventiil 
21. tarbeveekontuuri termistor 
 
 

Joonis 1 
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Joonis 2 

22. – küttekontuuri valikulüliti: suletud / min / max 
23. – tarbeveekontuuri valikulüliti: suletud / min / sääst (eco) / mugavus (confort) 
24. – toite märgutuli, roheline  
25. – põleti funktsioneerimise märgutuli, oranž  
26. – kütmisrežiimi märgutuli, roheline  
27. – tarbevee soojendamise režiimi märgutuli, roheline  
28. – ohutusrežiimi sisselülitumise märgutuli, punane  
29. – nullimise nupp 
30. – küttekontuuri manomeeter 
31. – näidik 
32. – seadistamise nupud 
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2. Mõõtmed 
 

195 

 
Joonis 3 

 
3 lahendust ühe
vastavalt oma är

• tüüp C 12
• tüüp C 32

 
 
 

tü

 

 

Minimaalselt 450 mm hoolduse 
võimaldamiseks
 

nduste tegemiseks  
anägemisele:  
 või C 42 
xx 

 

39 - Gaasi sissevool 
40 - Küttekontuuri tagasivool 
41 - Küttekontuuri pealevool 
42 - Külma vee sissevool 
43 - Soojaveeboileri väljavool 
38 - Boileri ventiil 
44 - Küttekontuuri ventiil 

Kaal tühjalt 
• 24 kW: 59 kg 
• 28 kW: 60 kg 

üp C 12  tüüp C 32xx 

5



 

3. Hüdraulilised karakteristikud 
 
See katel on automaatse möödavooluga ja ringluspumba kahe töökiirusega mudel. 
Diagramm joonisel 4 esitab vooluhulgast sõltuva rõhukõvera (väljavoolul). 
Minimaalne vajalik vooluhulk süsteemis küttekontuuri õige funktsioneerimise 
tagamiseks on 300 l/h (suletud termostaatventiilide korral). 
Süsteemi veemahutavus. 
Katel on varustatud surve all oleva paisupaagiga. 
Paisupaagi maksimaalne maht: 7,1 l. 
Eelrõhk: 0,7 bar. 
Märkus: - Pf = paisupaagi rõhk, baarides; 

- C = süsteemi maht liitrites. 
Rõhu all oleva süsteemi maht muutub sõltuvalt (joonis 5): 
-  keskmisest töötemperatuurist ºC; 
- staatilisest kõrgusest, mis vastab süsteemi kõige kõrgema punkti ja paisupaagi telje  

kõrguste vahele meetrites. 

 
Süsteemi külmalt täitmise minimaalne rõhk on 0,7 bar (soovitatav on vahemik  
1 – 1,5 bar). See rõhk peab alati olema suurem kui 1/10 staatilist kõrgust (väljendatud 
meetrites). 
 
Manomeetri näit 
mCE (meetrit veesammast) Minimaalne vooluhulk (termostaatventiilid suletud) 

4 

 

 

 

 
l/h (liitrit tunnis) 
Joonis 

 

 
Pf (rõhk)
 
C (mahutavus) 

Veemahutavuse diagramm   Joonis 5 

6



 

4. Paigaldamise tingimused 
 
4.1. PIIRANGUTE MEELESPEA 
 
ELUMAJAD 
NÕUDED PAIGALDAMISEL JA HOOLDAMISEL 
Katla tohib paigaldada ja seda hooldada ainult kvalifitseeritud spetsialist kehtivate 
normide ja reeglite kohaselt: 
vastavad Prantsuse normid 
- 1977. a. 2. augusti määrus 
Tehnilised ja ohutusreeglid ehitiste ja nende kõrvalhoonete sees paiknevatele põlevate 
ja vedeldatud süsivesinike toitel töötavatele gaasiseadmetele. 
Nõuded ruumile: 
- maht vähemalt 8 m³; 
- sissepääsuava vähemalt 0,40 m²; 
- kohustuslikud on kergesti käsitsetavad õhutusavad. 
- 1977. a. 2. augusti määrust muutev 1999. a. 5. veebruari määrus 
Katla väljavahetamisel samasuguse kata vastu (esialgse seadme telg ja kinnitused), 
peab paigaldaja välja andma “mudel 4” kohase vastavussertifikaadi. 
- norm DTU P 45-204 – Gaasiseadmed (varem DTU nr. 61-1 – Gaasiseadmed – aprill 
1982 + 1984. a. juuli lisa). 
- Prantsuse Riiklik Sanitaareeskiri 
Joogiveevõrgu kaitse 
• Riikliku Sanitaareeskirja artiklid 16-7 ja 16-8 nõuavad CB tüüpi tagasilöögiklapi 

olemasolu süsteemi erinevates mittekontrollitava survega tsoonides. 
Tagasilöögiklapp peab vastama normi NF P 43-011 nõuetele ja on ette nähtud 
küttevee tagasivoolu vältimiseks joogiveevõrku. 

• Katla gaasitorustikule paigaldatakse kaitseklapp NF. 
• Norm NF C 15-100 – Madalpinge elektriseadmed – Eeskirjad. 
 
ÜHISKONDLIKUD HOONED 
NÕUDED PAIGALDAMISEL 
Katla tohib paigaldada ja seda hooldada ainult kvalifitseeritud spetsialist kehtivate 
normide ja reeglite kohaselt: 
vastavad Prantsuse normid 

- ohutuseeskirjad tulekahju ja paanika korral ühiskondlikes hoonetes: 
a) üldised eeskirjad 
kõikidele seadmetele: 
• artiklid GZ 
Põlevate ja vedeldatud süsivesinike toitel töötavad gaasiseadmed. 
• Artiklid CH 
Küte, ventilatsioon, külmutamine, õhu ja sooja tarbevee aurude konditsioneerimine. 
b) Erieeskirjad avalike asutuste kõikidele tüüpidele (haiglad, kauplused, jne...). 
Soovitus: 
Kui piirkonnas on kõrgendatud äikeseoht, tuleb paigaldada piksekaitse. 
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4.2. SOOVITUSED PAIGALDAMISEKS 
Katla paigaldamine 
- õhuklapi välimine telg tuleb paigaldada vähemalt 0,40 m kaugusele kõigist ukse- ja 

aknaavadest ja vähemalt 0,60 m kaugusele kõikidest ventilatsiooniavadest 
(vaadata valitud väljavoolutüübile vastava detailide komplekti juures olevat 
juhendit); 

- boileri paigaldamisel veega ruumi tuleb järgida normi NF C 15-100 vastavaid 
ohutusreegleid (peatükk 7). 

- katelt ei tohi paigaldada keeduplaatide, ahju ega üldiselt mistahes seadmete 
kohale, millest eraldub rasvaseid aure ja mis võivad katelt saastada ja mõjutada 
selle funktsioneerimist; 

- sein ja kinnitused peavad suutma kanda katla raskust (umbes 130 kg); 
- võtta tarvitusele müravastased meetmed. 

Sooja tarbevee kontuur 
Vältida suuri rõhulangusid. 
Vee kareduse korral üle 25ºTH on vajalik vee töötlemine. 

Küttekontuur 
Ringlusvooluhulk: dimensioneerimisel jälgida hoolikalt minimaalse vooluhulga nõuet: 
300 l/h suletud termostaatventiilide korral. 

Korrosioonivastased meetmed 
Korrosioonist tingitud funktsioneerimishäired on kerged ilmnema, kui paigaldamisel on 
kasutatud kokkusobimatutest materjalidest detaile. 
Nende probleemide vältimiseks on soovitatav kasutada korrosiooniinhibiitoreid. 
Vee töötlemise korral tuleb võtta tarvitusele kõik ettevaatusabinõud takistamaks 
töödeldud vee muutumist agressiivseks. 
Vanade süsteemide korral tuleb paigutada tagasivoolu alumisele punktile paisupaak, et 
tagada kontuurile sobiv töötlemine. 
Soovitus: paigaldada õhueraldid kõigile radiaatoritele ja süsteemi kõrgematesse 
punktidesse, samuti ka tühjenduskraanid madalamatesse punktidesse. 

Põlemisgaaside eemaldamine 
Vt. tehnilisi eeskirju DTU 24-6. 
Selle katla tohib ühendada ainult loomuliku tõmbega lõõriga. 
Ühendus on ette nähtud Ø125 mm üleminekudetaili (võimsuse 24 kW korral) või Ø139 
mm üleminekudetaili (võimsuse 28 kW korral) jaoks surveklapi väljumisava sees. 
Torus tekkida võiva kondensaadi katla sisse tilkumise vältimiseks tuleb ette näha 
kondensaadi kogumise ja väljalaskmise võimalus. 
 
 

5. Katla paigaldamine 
- asetada eelmontaažiks kaasa pandud paberist šabloon väljavalitud kohta ja järgida 

sellel olevaid juhiseid. 
- pidada silmas juhiseid, mis on antud ptk. 4 (Paigaldamise tingimused). 
 
ÜHENDUSED KANALISATSIOONIGA 
Ühendusliitmikud on kaasas katla tarnekomplekti kuuluvas pakis. 
Erinevad ühendusdetailide komplektid on saadaval hulgimüüjate käest. 

- esimene paigaldamine; 
- Chaffoteaux & Maury katelde asendamine; 
- teist marki katelde asendamine; 
- detailide komplekt katla paigaldamiseks seinast kaugemale (juhul, kui torud 

lähevad katla tagant läbi). 
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- asetada kohale (joonis 6): 

- kõik ventiilid, gaasiventiil (kollase hoovaga ¾“ ventiil), küttekontuuri peale- ja 
tagasivoolu sulgeventiil, külma tarbevee ½“ ventiilid ja boileri väljavoolu voolik 
46; 

- ühendusdetailid ja -liitmikud, ¾“ gaasiliitmikud, küttekontuuri peale- ja 
tagasivool, külma ja sooja tarbevee ½“ liitmikud; 

- liitfilter F1 gaasiventiilile, veefilter F2 külma tarbevee juurdevoolule ja 
kütusefilter F3 põletile; 

- ohutusventiili tühjendusvoolik 44 (poolläbipaistev), boileri ventiili tühjendusvoolik 
38 ja sulgeventiili tühjendusvoolik 45, mis tuleb kindlasti ühendada 
kanalisatsiooniga. 

 
- lõpetada evakuatsiooniseadme montaažiga vastavuses valitud ühenduse 

tüübile, järgida detailide komplektiga kaasas olevat montaažijuhendit 
(horisontaalne kontsentriline väljavool või vertikaalne kontsentriline väljavool) 

 
 

SÜSTEEMI PUHASTAMINE 
Pärast veetorustikuga ühenduste tegemise lõpetamist on süsteem vaja puhastada 
selleks ette nähtud (dispergeeriva) vahendiga, et kõrvaldada metallipuru, valmistamisel 
külgejäänud õlid ja mitmesugused rasvad. Eemaldada kõik lahusti või aromaatsete 
süsivesinike (bensiin, petrooleum) abil. 
 
Katla paigaldamisel ei ole vaja katet ära võtta. 
Korpuse paigaldamine on katla korralikuks funktsioneerimiseks hädavajalik. 
 

 

Joonis 6  
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6. Katte paigaldamine ja eemaldamine. Hooldamine 

 
 

Joonis 7 
 
 
 
 
 
 

Katte paigaldamine 
Eemaldada kaitsekile katte eest ja tagan
- panna kate oma kohale (joonis 8); 
- paigutada 2 klambrit kattesse  

(vt. detailjoonist); 
- keerata esiküljel kinni 4 kinnituskruvi 
 
 
 
 

Hooldamine 
Seadme hooldamiseks on olemas võima
elektrikilpi, selle ühendusi lahti võtmata. E
kinnitatud küttekontuuri pealevoolutoru k
põhjaplaadile – (joonis 9). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Katte eemaldamine 
- keerata lahti katte 4 kinnituskruvi A (joonis 7); 
- vabastada klambrid; 
- eemaldada kate. 

 

detailjoonis 

Joonis 8 

t 

A. 

lus nihutada  
lektrikilp on  

ülge või raami  

joonis 9 
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7. Elektriühendused 
Ühenduste paiknemine: 
- elektriühendused teostatakse katla all paikneval põhjaplekil; 
- avad seinas sissetoodavate jäikade võrgutoite ja ümbritseva keskkonna 

termostaadi kaablite jaoks peavad olema šablooniga määratud kõrgusel; 
- katla elektritoite jaoks on seadmega kaasas 3-sooneline kaabel (230 V ühefaasiline 

toide: faas, neutraal ja maandus). 
Märkus: elektritoitekaabel ja ümbritseva keskkonna termostaadi kaabel peavad olema 
eraldi kaablid. 
Tähtis: eeskirjade kohaselt peab katla toitesüsteemis olema ette nähtud 
kahepooluseline lüliti, mille kontaktide vahekaugus avanemisel on vähemalt 3 mm. 
 

Elektritoitevõrguga ühendamine 
3-sooneline kaabel C ühendatakse kõigepealt katla elektrikilbiga. Seejärel ühendatakse 
see kaabel elektritoitevõrguga (joonis 10). 

 
Joonis 10 

 
 
Ümbritseva keskkonna termostaadi ühendamine 
Avada liides B kruvikeeraja abil (joonis 11). 
Ümbritseva keskkonna termostaadi ühendamine 
toimub liidese kaudu B (joonis 12). 

Joonis 11 

- eemaldada sild S; 
- ühendada termostaat silla S asemele. 
 
 
 
 
 

 11



 
Ümbritseva keskkonna termostaadi ühendamine 
Liides B 

 

8. Kasu
SURVES
Tarbeve
- avada k
- pesta b

Küttekon
- kontroll
- avada s
- sulgeda
- õhutada

Gaasitor
- avada g
- õhutada
- kontroll
 
 

 

Ühenduse külgvaade 
 
Eelnevalt ühendatud 
elektroonikaplokk 
 

Joonis 12

 

 

tuselevõtmine 
(joonis 13) TAMINE 

ekontuur: 
ülmaveekraan 36; 
oiler ja süsteem läbi, lastes vett voolata erinevatest soojaveekraanidest. 

tuur: 
ida, kas küttekontuuri pealevoolu ventiil 35 ja tagasivoolu ventiil 34 on lahti; 
üsteemi täitmise ventiil 37; 
 ventiilid, kui manomeetri 30 näit ületab ptk. 3 määratud rõhu; 
 süsteem ja taastada rõhk 1,5 bar. 

ustik 
aasiventiil 33; 
 gaasitorustik; 

ida lekete puudumist katla gaasitorustikus. 
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9. Reguleerimine 
Seade on tehases juba reguleeritud. Seadistuste väärtused on esitatud menüüdes  
3 ja 4. 
Paigaldaja või kvalifitseeritud spetsialist võivad kõiki seadistusi muuta. Infot katla 
seadistuste kohta saab vaadata ja seadistusi muuta, kui avada elektrikilbi uks P ja 
eemaldada kate D (joonis 14). 

 

 
NÄIDIK 

 

 
  Menüü nupp   “-“ nupp   “+” nupp  Reguleerimisnupp 

Positsioon 3 

Positsioon 1 Positsioon 2 

Joonis 14 

Näidik 

Joonis 15 

Menüüdesse sisenemiseks tuleb umbes 10 sekundi vältel vajutada üheaegselt 
nuppudele “-“ ja “+” (joonis 15). 

Menüü valimine: 
Vajutada menüü nupule (joonis 15).  
Menüü number ilmub nähtavale 3 sekundiks -2-. Järgmiste menüüde juurde 
pääsemiseks vajutada uuesti menüü nupule. 

Menüüpunktide valimine menüü sees: 
Menüüpunkte mööda üles või alla liikumiseks vajutada nupule “+” või “-“. 
Märkus: “+” nupule vajutamine viimasel menüüpunktil olles viib 1. menüüpunktile ja “-“ 
nupule vajutamine esimesel menüüpunktil olles viib viimasele menüüpunktile. 

Menüüpunkti parameetrite muutmine: 
Reguleerimisrežiimile minekuks vajutada reguleerimisnupule – positsioonid 2 ja 3 
hakkavad vilkuma. Seadistatud parameetrite muutmiseks vajutada seejärel “+” või “-“. 
Muudatuste salvestamiseks vajutada reguleerimisnupule ja väljuda 
reguleerimisrežiimist – positsioonid 2 ja 3 hakkavad vilkuma. 
Märkus: SEE KEHTIB AINULT MENÜÜDE 3 JA 4 KOHTA. 
Näidik näitab väljumist menüüst kasutajarežiimi umbes 30 sekundi pärast. 

Tehaseseadistuste taastamine: 
Minna menüüsse 3 või 4 ja vajutada umbes 10 sekundi vältel nupule “+” ja 
reguleerimisnupule. Näidik näitab CM ja vilgub mõne hetke vältel, kuni operatsioon 
saab lõpetatud. 
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Töötõrgete ajaloo nullimine: 
Minna menüüsse 1 ja vajutada umbes 10 sekundi vältel nupule “+” ja 
reguleerimisnupule. Näidik näitab CM ja vilgub mõne hetke vältel, kuni operatsioon 
saab lõpetatud. 
 
 

TEGEVUS OLUKORD NÄIDIK 
Menüü - 1 - Töötõrgete ajalugu 
Esitatakse 10 viimast töötõrget 

Menüüpunkt Positsioon 1 Positsioonid 2 ja 3 
Viimane ilmnenud töötõrge 0. Kood “–“ kuni 99 
Eelviimane ilmnenud töötõrge 1. Kood “–“ kuni 99 
... ... 

 
Kood “–“ kuni 99 

10’’ 

 
 

x korda 

 
 

Viimane salvestatud töötõrge 9. Kood “–“ kuni 99 

 
 

 

Menüü - 2 - Katla olukord 
Esitatakse katla olukord või kehtiv seadistus 

Menüüpunkt Positsioon 1 Positsioonid 2 ja 3 
Katla nimivõimsus (kW) 1. 

1. 
1. 
 

1. 

18 
24 
28 
 
30 

Suitsugaaside eemaldamise 
viis 

2. 
2. 
 

2. 
 

2. 
 

0 : CF 
1 : FF 
muutuv kiirus 
2 : VMC 
 
3 : FF 
fikseeritud kiirus 

Ümbritseva keskkonna 
termostaadi kasutamine 

3. 
 

3. 

0 : ei 
 
1 : jah 

Jaotusventiili teoreetiline 
asend 

4. 
 

4. 

0 : tarbevesi 
 
1 : kütmine 

Tarbeveekontuuri pealevoolu 
temperatuur ( °C) 

5. 0 - 99 

Boileri temperatuur ( °C) 6. 0 - 99 
Küttekontuuri pealevoolu 
temperatuur ( °C) 

7. 0 - 99 

1 kord 

 
 

x korda 

 

Küttekontuuri tagasivoolu 
temperatuur ( °C) 

8. 0 - 99 
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TEGEVUS OLUKORD NÄIDIK 

 
Menüü - 3 - Katla seadistused 

 
 

Menüüpunkt Positsioon 
1 

Positsioonid 2 ja 3 

Mõõduka soojuse moodul 0 0 : ei 
1 : jah 

Termostaatjuhtimine  
1 
1 

 
0 : ei 
1 : jah 

Taimerjuhtimine  
2 
2 
 

2 
2 

 
0 : mõlemal 
1 : boileri 
soojendamisel 
 
2 : kütmisel 
3 : mitte kummalgi 
 
 

1 kord 

 
 

x korda 

 

Katla maksimaalne 
võimsus sammuga 1 kW 

3 Võimsuse arvväärtus 
13 - 18 kW 
18 - 24 kW 
21 - 28 kW 
22 - 30 kW 

 
 

 
 

 
 

Menüü - 4 – Küttekontuuri seadistused 
 
 

1 kord 

 
x korda 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
√ 

√ 

√ 

√ 

 

 
Menüüpunkt Positsioon 

1 
Positsioonid 2 ja 3 

Pumba funktsioneerimine 0 
 
 

0 : ei 
 
1 : jah 

Pumba kiirus 1 
 
1 

0 : suur 
 
1 : väike 

Pumba väljalülitumise 
viivituse aeg 0 kuni 5 
minutit sammuga ½ minutit 

2 
 
2 
 
2 
 

2 

0 min 
 
0,5 min 
 
1,0 min 
 

5 min 
 
Küttekontuuri maksimaalne  
temperatuur 
2 seadistust: 85 või 90 °C 

4 
 
4 

85 °C 
 
90 °C 

   

 

 

Töörežiim: Normaalne 
   Kõik või mitte 

midagi 

7 
 
7 

0 : ei 
 
1 : jah 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
√ 
 
√ 
 
 
 
 
 
√ 
 
 
 
√ 
 
 
 

√ 
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Küttekontuuri 
taimerjuhtimine 
0 kuni 7 minutit sammuga 
½ minutit 

8 
8 

8 
8 

0 min 
0,5 min 

2,5 min 
5 min 

Katla maksimaalne 
võimsus soojendamisel 
sammuga 1 kW 
 
MÄRKUS: Pmax vt 3. 
menüü punkti 3. 

9 Võimsuse 
arvväärtus 
7 kW Pmax korral 
8 kW Pmax korral 
9 kW Pmax korral 
10 kW Pmax korral 

 
 
 

  
 
 

√ 
 
 
 
√ 

√ 

√ 
 
√ 
 

 
√ - tehaseseadistus 
 
 

Reguleerimise näited (järg) 
 
Taimerjuhtimise reguleerimine: 
Taimerjuhtimise seadistuse muutmine 3 minutile (meeldetuletus: tehaseseadistus on 3 
min 30 s – vt. tabelist 4. menüü 8. punkti). 
 
Talitada järgnevalt: 
 
1) valida seadistamisrežiim: vajutada 

nuppu “+” ja “-“ 10 sekundi vältel; 
näidik näitab kõigepealt  

-1- ja seejärel 0.-, kui ei ole töötõrget 
või viimasele töötõrkele vastavat koodi. 
 
 
2) menüüsse -4- minemiseks vajutada 

kolm korda menüü nupule, näidik 
näitab -4- ja seejärel punkti 0 
seadistust: kas 0 0 või 0 1. 

 
 
 
3) minna 8. menüüpunkti 

(taimerjuhtimise reguleerimine), 
vajutades 8 korda nuppu “+”; 
näidik näitab 82.5 (see vastab 
tehaseseadistusele 2 min 30 s). 
8 = menüüpunkt 8 
2.5 = 2,5 min ehk 2 min 30 s. 
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Näidik
 



 
4) vajutada üks kord 

reguleerimisnupule - positsioonid 2 
ja 3 hakkavad vilkuma; seejärel 
vajutada nuppu “+”, kuni 
positsioonidele 2 ja 3 ilmub 3.0 ja 
näidik näitab 83.0; salvestada 
seadistus ühe vajutusega 
reguleerimisnupule. Positsioonid 2 
ja 3 ei vilgu enam. Reguleerimine 
on lõppenud. 

 
Näidik läheb tagasi kasutajarežiimi 
umbes 30 sekundi pärast. 
Pärast reguleerimise lõpetamist 
panna tagasi kate D ja sulgeda uks 
P (joonis 14). 

 

 

 
 

10. Rikked 
Tõrgete korral seadme funktsioneerimises või informatsiooni esitamises, ilmub 
näidikule vilkuv kahekohaline kood. Probleemi põhjuse aitab välja selgitada allolev 
tabel. 
Töötõrgete 1, 3 ja 19 korral lülitub seade ise ohutusrežiimile ja süttib punane märgutuli 
28 (joonis 16). 
 
Näide: pump külmumiskaitserežiimil 
 

 

TÖÖTÕRGE 

Joonis 16 

 
 
Kood 

näidikul Töötõrke nimetus Informatsioon 
01 Lülitumine ohutusrežiimile ülekuumenemise tõttu  
03 Lülitumine ohutusrežiimile süütamise tõrke tõttu  
05  Pump külmumiskaitserežiimil 
06  Põleti külmumiskaitserežiimil 
07 Veeringluse puudumine  
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Kood 

näidikul Töötõrke nimetus Informatsioon 
08 Vee juurdevoolu tõrge  
09 Tarbeveekontuuri termistori ahelas katkestus  
10 Tarbeveekontuuri termistori ahelas lühis  

11 Küttekontuuri pealevoolu termistori ahelas 
katkestus 

 

12 Küttekontuuri pealevoolu termistori ahelas lühis  

13 Küttekontuuri tagasivoolu termistori ahelas 
katkestus 

 

14 Küttekontuuri tagasivoolu termistori ahelas lühis  

17 Seiskumine suitsugaaside liigse koguse tõttu 
(Spott) (CF) 

 

18  Taassüütamise üritamine 

19 Lülitumine ohutusrežiimile suitsugaaside liigse 
koguse tõttu (VMC) 

 

21 Tõmbe puudumine (FF)  
22 Tõmbe anduri tõrge (FF)  
23  Tõmme väike (FF) 
24 Tõmbe kontrollifunktsiooni tõrge (FF)  
25 Boileri termistori ahelas katkestus  
26 Boileri termistori ahelas lühis  

27  Boileri temperatuur lubatust 
kõrgem 

32 Tõrge ühendustes elektroonikaplokiga  
 

Gaasi võimsuse reguleerimine põletis 
Alltoodud tabelis esitatud väärtused on orienteeruvad, näitamaks gaasi nominaalset 
jaotumisrõhku ja aitamaks reguleerida katla kütmisvõimsust sõltuvalt süsteemi 
vajadustest. Nende abil ei saa arvutada katla täpset reguleeritud võimsust. 
 

Niagara Delta 24 FF 
Gaas G20 G25 PROPAAN BUTAAN 

Kasulik võimsus 
(kW) 

Toiterõhk 
(mm 

veesammast) 

Toiterõhk 
(mm 

veesammast) 

Toiterõhk 
(mm 

veesammast) 

Toiterõhk 
(mm 

veesammast) 
8 9 13 71 56 

10 20 25 100 78 
12 28 34 153 115 
14 34 43 182 140 
16 43 53 217 152 
18 53 65 269 168 
20 60 74 295 213 
22 61 75 299 231 
24 62 76 302 235 
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Niagara Delta 28 FF 

Gaas G20 G25 PROPAAN BUTAAN 
Kasulik võimsus 

(kW) 
Toiterõhk 

(mm 
veesammast) 

Toiterõhk 
(mm 

veesammast) 

Toiterõhk 
(mm 

veesammast) 

Toiterõhk 
(mm 

veesammast) 
8 9 13 71 56 

10 20 25 100 78 
12 28 34 153 115 
14 34 43 182 140 
16 43 53 217 152 
18 53 65 269 168 
20 60 74 295 213 
22 61 75 299 231 
24 62 76 302 235 
26     
28     

 
 

11. Gaasitüübi muutmine 
Hakates kasutama gaasi, millega katel ei ole reguleeritud töötama, peab asendama 
järgmised osad: 
- pihustustoru ja selle ühendusosad; 
- magnetventiili süsteem ja vastavad ühendusosad. 
(vt. ptk. 19, tehniliste andmete tabel). 
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Juhised kasutajale 
 

12. Käsud 
 

 

 

 
Joonis 17 

 
Paneel (joonis 17) 

22. Küttekontuuri valikulüliti: suletud/min/max 27. 
Tarbevee soojendamise režiimi 
märgutuli, roheline 

23. 
Tarbeveekontuuri valikulüliti 
suletud/min/sääst/mugavus 28. 

Ohutusrežiimi sisselülitumise 
märgutuli, punane 

24. Toite märgutuli, roheline  29. Nullimise nupp 

25. 
Põleti funktsioneerimise märgutuli, 
oranž  

30. Küttekontuuri manomeeter 

26. Kütmisrežiimi märgutuli, roheline  31. Näidik 

 

 20



 

13. Juhtimine 
Sisselülitamine  
(joonis 17) 
1. Kontrollida, et rõhk küttekontuuris on piisav: manomeetri näit peab olema 

vahemikus 0,8 – 1,5 bar; vastasel juhul vt. ptk. 3. 
2. Veenduda, et gaasiarvesti ventiil on avatud ja et katla toitepinge on sisse lülitatud; 

roheline märgutuli 24  põleb. 
3. Avada gaasiventiil 33 (joonis 13). 
Katel on funktsioneerimiseks valmis. 
Tähelepanu: sisselülitamisel pärast pikaajalist kasutamata seismist, võib 
gaasitorustikus olev õhk takistada esimesi süütamisi. Vt. ptk. 20 “Rikked”. 
 

Ooterežiim 

  Näidiku keskmine positsioon on liikumatu ja toite märgutuli 24 põleb. 
 

Lubatud on ainult kütmisrežiim 

Märgutuli 26 põleb ja näidik näitab temperatuuri küttekontuuri pealevoolul, näit.  
 
Valikulüliti 22 võimaldab reguleerida vee temperatuuri küttekontuuri 
pealevoolul vastavalt välistemperatuurile: 
 - külma ilmaga maksimaalse suunas, 

- soojema ilmaga minimaalse suunas. 
Ümbritseva keskkonna termostaadi kasutamine on nähtav punktina 

näidiku alumises parempoolses nurgas  
 

Lubatud on ainult tarbevee soojendamise režiim 
Märgutuli 27 põleb ja: 
1. juhtum: vee tarbimist ei toimu ja boilerit ei köeta  

kujutised  näidikul on liikumatult. 
 
2. juhtum: boileri taassoojendamine 
kujutised näidikul liiguvad  päripäeva.  
 
3. juhtum: toimub vee tarbimine 
kujutised näidikul liiguvad päripäeva.  

 
 
Valikulüliti 23 võimaldab reguleerida tarbevee temperatuuri valikulüliti 
asendite mini ja confort vahel. Sellise reguleerimise ajal näidik vilgub 
ja näitab olemasoleva sooja tarbevee keskmist temperatuuri. 
 

 

Lubatud on nii tarbevee soojendamise režiim kui kütmisrežiim 
Märgutuled 26 ja 27 põlevad ja: 
1. juhtum: vee tarbimist ei toimu ja boilerit ei köeta  

näidik näitab temperatuuri küttekontuuri pealevoolul, näit.  
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2. juhtum: boileri taassoojendamine 
kujutised näidikul liiguvad päripäeva.  
 
3. juhtum: toimub vee tarbimine 
kujutised näidikul liiguvad päripäeva.  
 
 

Katla seadmine ooterežiimile ja külmumiskaitserežiimile 
Seada küttekontuuri valikulüliti 22 ja tarbeveekontuuri valikulüliti 23 asendisse O. 
Rohelised märgutuled 26 ja 27 kustuvad. 
 
Selles režiimis töötamise korral funktsioneerib ringluspump 1 minuti ja 
jaotusventiil avaneb ühe korra iga 23 tunni jooksul. 
Tähelepanu: selles režiimis ümbritseva keskkonna termostaadi 
külmumiskaitsefunktsioon ei toimi. 
 
Katla külmumiskaitserežiim: 7 °C juures rakendub ringluspump 
    3 °C juures rakendub põleti. 
 
Ümbritseva keskkonna termostaadi külmumiskaitsefunktsiooni tagamiseks tuleb jätta 
katel kütmisasendisse. 
 

Katla täielik väljalülitamine 

- seada valikulülitid 22 ja 23 asendisse O, rohelised märgutuled 26 ja 27 kustuvad; 
- katkestada seadme elektritoide; 
- sulgeda gaasiventiil 33 (joonis 13). 
Märkus: selles asendis ei ole külmumiskaitse tagatud. 
 

14. Hooldus 
Kehtivate seaduste kohaselt on katla iga-aastane hooldus kohustuslik. 
Kvalifitseeritud spetsialistil tuleb kord aastas lasta teostada katla ülevaatus. 
Kõigi katla jaoks vajalike hooldusoperatsioonide jaoks võivad seadme maaletoojad 
pakkuda hoolduslepingut. Küsige infot katla paigaldajalt või tootja esindajalt. 
Tootja garantii, mis katab valmistamise defekte, ei hõlma hooldustöid. 

 

15. Ohutus põlemisproduktide eemaldamisel 
See boiler on varustatud väljatõmmatavate põlemisgaaside hulga määramise 
süsteemiga. Nimetatud süsteemi kontrolli all on ka põleti funktsioneerimine. Juhul kui 
gaaside hulk on pikema aja vältel ebapiisav, lülitub boiler ohutuse tagamiseks välja; 
ekraanil süttib defekti kood 21. 
 
Tähelepanu: seda suitsugaaside eemaldamise kontrolli seadist ei tohi välja lülitada 
ega valesti käsitseda. Remontimisel tohib kasutada ainult originaalvaruosi. 
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16. Garantii 
Katla garantii kehtib garantiitunnistusel fikseeritud perioodil ja tingimustel: 
garantiitunnistuse ärarebitav talong tuleb kindlasti saata tagasi Chaffoteaux & Maury’le. 
Garantiiteeninduse saamiseks peab seade olema paigaldatud, reguleeritud ja tööle 
pandud kvalifitseeritud spetsialisti poolt. See tagab, et kõik vastab 
paigaldamisjuhendile ning kõik eeskirjadega ette nähtud tingimused ja ohutusnõuded 
on täidetud. 
Katla esimese tehnilise kontrolli võib Chaffoteaux & Maury tehnilise teenistuse poolt 
volitatud kvalifitseeritud spetsialist teha Teie palvel tasuta. 

 

17. Praktilised nõuanded 
Ettevaatusabinõud külma korral 
Soovitame konsulteerida katla paigaldajaga või tootja esinduse müügijärgse 
teenindusega, kes pakuvad vastavalt olukorrale sobivaimaid tegevusjuhiseid. 

• Tarbeveekontuur 
Enne katla tarbeveekontuuri tühjendamist peab sulgema veearvesti ja süsteemi külma 
vee ventiili. 
- avada sooja vee kraan; 
- avada katla tühjendusventiil 38 (joonis 18). Vesi voolab tühjendusava kaudu välja. 

• Küttekontuur 
Valida üks järgmistest võimalustest: 
-1) tühjendada süsteemi küttekontuur; 
-2) kaitsta süsteemi küttekontuur külmumisvastase vahendi lisamise teel. Selle 

külmumisvastase vahendi poolt tagatud kaitsetaseme regulaarne kontrollimine 
annab täiendava kindlustunde; 

-3) lasta seadmel töötada väiksemal koormusel, reguleerides ümbritseva keskkonna 
termostaadi külmumiskaitserežiimile (5 ja 10 °C vahel). 

Tähelepanu: katel tuleb jätta kütmisasendisse. 
 

 

 
 

18.
Nee
Gaa

 

joonis 18

 

 Gaasitüübi muutmine 
d seadmed on ette nähtud töötamiseks maagaasi, butaani või propaaniga. 
sitüübi muutmise peab teostama kvalifitseeritud spetsialist. 
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19. Tehnilised andmed 
 

Mudel Niagara Delta 24 FF 
Kütmisvõimsus 8,2 – 24 kW 
Max võimsus sooja tarbevee tootmiseks 24 kW 
Tehniline lahendus RT 2000 Madal temperatuur 
Kategooria II 2E+3+ 
Tüüp: sundtsirkulatsiooniga veekindel. 
- C12 horisontaalsel kontsentrilisel väljavoolul  

Ø 100/60 mm  
- C32 “xx” vertikaalsel kontsentrilisel väljavoolul  

Ø 125/80 mm  
- C42 3CE evakuatsioonitorustike jaoks:  
• SPIRAL GAZ 3CE 
• ROLUX 3CE 
 

 

Vajalik õhukogus põlemisel 46 m³/h 
Sooja tarbevee toodang (∆T: 30 K) 17 l/min 
Sooja tarbevee toodang süütamiseks 1,9 l/min 
Küttesüsteemi min veekogus 300 l/h 
Tarbeveekontuuri min rõhk 0,5 bar 
Tarbeveekontuuri max rõhk 7 bar 
Küttekontuuri max rõhk 3 bar 
Temperatuuri reguleerimisulatus katla väljundil 40 – 85 °C 
Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimisulatus   45 – 70 °C 
Tarbeveekontuuri mahutavus 60 liitrit 
Elektritoide ühefaasiline, 230 V - 50 Hz 
Tarbitav elektrivõimsus 150 W 
Kaitseaste IP 44 
Gaasi nimikulu (15 °C – 1013 mbar) Max kulu Min kulu 
 27,0 kW 9,5 kW 
G 20 (GN H – Lacq)...34,02 MJ/m³ rõhul 20 mbar 2,86 m³/h 1,00 m³/h 
G 25 (GN L – Groningue) 29,25 MJ/m³ rõhul 25 mbar 3,04 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 
G 30 (propaan)...46,4 MJ/kg rõhul 37 mbar 2,09 kg/h 0,72 kg/h 
 Nat Prop 
Toitesüsteemi märgistus G20-G25 G30-G31 

Tähistus 1305249 
NAT 

1305248 
PRO 

Düüsid 1/100 mm 123 68 
Düüside arv 18 18 
Diafragma 
Diameeter/tähistus  

 
4,8 

 
4 

Magnetventiili süsteem 
Tähistus 

 
GAZ NAT 

 
BUT/PROP 

Ventiili asukoha värvus must kollane 
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Mudel Niagara Delta 28 FF 

Kütmisvõimsus 8,2 – 28 kW 
Max võimsus sooja tarbevee tootmiseks 28 kW 
Tehniline lahendus RT 2000 Madal temperatuur 
Kategooria II 2E+3+ 
Tüüp: sundtsirkulatsiooniga veekindel. 
- C12 horisontaalsel kontsentrilisel väljavoolul  

Ø 100/60 mm  
- C32 “xx” vertikaalsel kontsentrilisel väljavoolul  

Ø 125/80 mm  
- C42 3CE evakuatsioonitorustike jaoks: 
• SPIRAL GAZ 3CE 
• ROLUX 3CE 
 

 

Vajalik õhukogus põlemisel 56 m³/h 
Sooja tarbevee toodang (∆T: 30 K) 20,0 l/min 
Sooja tarbevee toodang süütamiseks 1,9 l/min 
Küttesüsteemi min veekogus 300 l/h 
Tarbeveekontuuri min rõhk 0,5 bar 
Tarbeveekontuuri max rõhk 7 bar 
Küttekontuuri max rõhk 3 bar 
Temperatuuri reguleerimisulatus katla väljundil 40 – 85 °C 
Sooja tarbevee temperatuuri reguleerimisulatus   45 – 70 °C 
Tarbeveekontuuri mahutavus 60 liitrit 
Elektritoide ühefaasiline, 230 V - 50 Hz 
Tarbitav elektrivõimsus 150 W 
Kaitseaste IP 44 
Gaasi nimikulu (15 °C – 1013 mbar) Max kulu Min kulu 
 31,1 kW 9,5 kW 
G 20 (GN H – Lacq)...34,02 MJ/m³ rõhul 20 mbar 3,29 m³/h 1,00 m³/h 
G 25 (GN L – Groningue) 29,25 MJ/m³ rõhul 25 mbar 3,50 m³/h 1,06 m³/h 
G 30 (butaan)...45,6 MJ/kg rõhul 28 - 30 mbar 2,46 kg/h 0,74 kg/h 
G 30 (propaan)...46,4 MJ/kg rõhul 37 mbar 2,41 kg/h 0,72 kg/h 
 Nat Prop 
Toitesüsteemi märgistus G20-G25 G30-G31 

Tähistus 1303601 
NAT 

1305247 
PRO 

Düüsid 1/100 mm 123 72 
Düüside arv 18 18 
Diafragma 
Diameeter/tähistus  

 
6,2 

 
7,0 

Magnetventiili süsteem 
Tähistus 

 
GAZ NAT 

 
BUT/PROP 

Ventiili asukoha värvus must kollane 
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20. Rikkeotsing 
 

Häired Põhjused Lahendused 
Katel ei käivitu Gaasi puudumine 

Elektritoite puudumine 
Kontrollida vastavaid funktsioone ja sõlmi 
(gaasi juurdevoolu, vee olemasolu, lüliteid, 
kaitsmeid...) 

 Õhk gaasitorustikus Võib ilmneda pärast pikaajalist seismist. 
Alustada tegevusi käivitamisest (vt. ptk. 8). 

 Välja lülitatud ümbritseva 
keskkonna termostaadi 
poolt 

Reguleerida ümbritseva keskkonna 
termostaati. 

Punane märgutuli põleb; 
lülitumine 
ohutusrežiimile 

 Oodata mõni minut. 
Vajutada nullimise nupule 29 (joonis 17): 
punane märgutuli kustub, süütamise tsükkel 
algab uuesti. 
Kui ohutusrežiimile lülitumine toimub 
korduvalt, kutsuda appi kvalifitseeritud 
spetsialist. 

Müra küttesüsteemis Süsteemis on õhku või 
on rõhk ebapiisav 

Puhastada kütteseade või taastada rõhk  
(vt. ptk. 8). 

 
Radiaatorite 
soojenemine režiimis 
ETE (suvi) 

 
Soojusülekanne 
küttekontuuri pealevoolul  

 
Suvel sulgeda ventiil küttesüsteemi 
pealevoolul (joonis 18). Ei tohi unustada seda 
taasavada kütmisperioodi alguses. 

 
Kui need lahendused tulemusi ei anna, tuleb kutsuda kvalifitseeritud spetsialist. 
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