
 

 

TUUBIKATTILA 

T80, T125, T185, T250, T350 ja T450 

KÄYTTÖOHJEET 

 



YLEISET ASENNUSOHJEET 

- Asenna kattila vaakasuoraan vesivaakaa apuna käyttäen, palamattomalle alustalle, kuivaan 

kattilahuoneeseen. Kattiloissa T80 ja T125 tarvitaan edessä 90 cm ja muissa 120 cm 

huoltotilaa. Kattilan oikealle tai vasemmalle sivulle on myös oltava esteetön pääsy. 

Poltinluukku voidaan asentaa vaihtoehtoisesti joko vasemmalle tai oikealle aukeavaksi. 

- Kattilan liitokset tehdään siten, ettei putkiin kohdistu murtoa. Verkostoon on asennettava 

sekoitusventtiili sekä tarpeelliset sulku- ja varoventtiilit. Koeponnistuksen aikana ei kattilan 

paine saa ylittää 4 Bar. 

- Täytön jälkeen putkiliitokset ja tiivistykset tarkistetaan huolellisesti, ettei mahdollinen 

vuoto vahingoita kattilaa ja sähkölaitteita. 

POLTIN 

- Kattila toimii parhaiten kaksiliekkipolttimella. Suuttimiksi suositellaan 45° umpikartion antavia. 

- Turbulenssilevy kattilaan valitaan sellaiseksi, että savukaasujen lämpötilaksi saadaan n. 170 °C.  

- Lämpötilan noustessa 200 °C on kattila nuohottava. Poltinta käytettäessä vain yhdellä suuttimella 

on kattilan lämpötila pidettävä vähintään 70 °C. 

- Polttimen saa asentaa ainoastaan tähän työhön oikeutettu henkilö. Jokaisen polttimen mukana 

tulee käyttö- ja asennusohje, jota tulee noudattaa. 

KATTILAN RAKENNE 

Kattila on ylipaineinen öljy/kaasukattila. Tulipesä on sylinteri, josta palokaasut kulkeutuvat pesän 

ympärillä olevien tuubiputkien kautta savutorveen. Tuubiputkissa on lämmönsiirtoa tehostava 

turbulenssielin. Poltinluukun avaamalla nämä osat ovat esillä. 

ENSIMMÄINEN LÄMMITYS 

Tarkista seuraavat kohdat: 

- Verkosto on täynnä vettä ja kaikki ilma on poistettu 

- Putkistossa ei ole vuotoja 

- Poltinluukku on tiivis 

- Kattilahuoneessa on riittävä raitisilman saanti 

- Ammattilainen säätää polttimen (Tämä on erittäin tärkeää, koska väärin säädetty poltin nokeaa 

kattilan nopeasti!). 

- Savupelti on auki 

Nosta kattilan täyttöpaine 0.5 – 1.0 Bar 



YLEISTÄ HUOMIOITAVAA 

Kattilan lämpötila on ehdottomasti pidettävä yli 70 °C, jotta kondenssivesi ei pääse tiivistymään 

kattilaan ja syövyttämään tulipintoja. Järjestelmän paine on tarkistettava säännöllisesti ja 

tarvittaessa järjestelmään on lisättävä vettä. Luukun tiiveyttä on myös seurattava ja tarvittaessa 

luukkua on kiristettävä säätöruuveista tasaisesti, liian suurta voimaa käyttämättä. 

NUOHOUS 

Kattila on nuohottava vähintään kerran vuodessa. Jos savukaasujen lämpötila nousee liian suureksi 

tai poltin nokeaa, on nuohous suoritettava välittömästi. Jos kattilan pinnassa on huomattavasti 

nokea, on polttimen säätöarvot syytä tarkistaa ammattilaisen toimesta. 

Kattilaa nuohottaessa avataan poltinluukku. Turbulenssielimet poistetaan nuohouksen ajaksi. 

Tuubiputken läpi työnnetään tuubiharjalla muutaman kerran. Palokammio puhdistetaan 

teräsharjalla. Kertynyt lika poistetaan myös kattilan sivulla olevasta puhdistusluukusta. Nuohouksen 

jälkeen luukun tiiveys on huolellisesti tarkistettava. 

TUUBIKATTILAN RAKENNE 





 








