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Mudel HK 10 

 HK 12 

 HK 15 

 

 

 

 

 



OLULINE 

 

Enne kütteseadme kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi. Hoidke see juhend 

edaspidiseks kasutamiseks alles. 

 

1. ÜLDISED HOIATUSED 

 

Kütteseadmega töötamist puudutavate ettevaatusabinõude ja kasutusjuhiste 

mittejärgimine võib tulekahju, plahvatuse, põletuse, hapnikupuuduse, vingugaasi 

ja/või elektrilöögi tekkimise kaudu põhjustada surma, tõsiseid kehavigastusi ning 

majanduslikku kahju. 

 

Seda kütteseadet võivad kasutada ja hooldada üksnes isikud, kes mõistavad ja 

järgivad neid kasutusjuhiseid. 

 

Kui vajate kasutusjuhiste, märgiste jm kohta lisateavet, võtke ühendust seadme 

valmistajaga. 

 

OLULINE 

 

Seade ei ole mõeldud koduseks kasutamiseks! Avatud ehitistes kasutamisel järgige 

asjakohaseid riiklikke ja kohalikke juhiseid ning eeskirju! 

 

HOIATUS 

 

Tulekahju, põletuse, hingamiskahjustuse ja plahvatuse oht! Hoidke kergsüttivad 

materjalid, nagu ehitusmaterjalid, paber ja kartong, kütteseadmest ohutul 

kaugusel. Ärge kunagi kasutage kütteseadet ruumides, kus leidub või võib leiduda 

selliseid lenduvaid või kergsüttivaid aineid nagu näiteks bensiin, lahustid, 

värvivedeldid, tolmuosakesed või tundmatud kemikaalid. 

 

 



2. VENTILATSIOON 

 

HOIATUS 

 

Veenduge, et kütteseadet kasutataks üksnes piisava ventilatsiooni olemasolu korral. 

 

 Hapnikupuudus. Propaani põlemisel kulutatakse palju hapnikku (butaani puhul 

kulub hapnikku veelgi rohkem). Väljapoolse õhu sissevõtuava suurus peaks 

soovitatavalt olema minimaalselt 30 cm2/kw. Köetava ruumi suuruse arvutamisel 

tuleks lähtuda kulust 100 W/m3 ja ruumi suurus ei tohi mingil juhul olla alla 100 m3. 

Ärge kunagi kasutage kütteseadet suletud ruumis. 

 Süsinikmonooksiidi e vingugaasi (CO) mürgitus. Kuigi tänu otseküttesüsteemile 

on kütteseadme põlemisefektiivsus peaaegu täielik, tekib selle töötamisel siiski 

väheses koguses vingugaasi. Osa inimestest on vingugaasi suhtes tundlikumad kui 

teised. Vingugaasi mürgituse sümptomid on peavalu, iiveldus, kipitavad silmad ja 

nina, kuiv suu, valutav kurk jne. Veenduge, et ventilatsiooni puudutavad nõuded 

oleksid täidetud. 

 Ärge ummistage kütteseadme sissevõtu- (tagaosas) või väljalaskeava (eesosas). 

 Laske ventilaatori mootoril vähemalt 30 sekundit enne gaasi süütamist ja pärast töö 

lõpetamist töötada. 

 

 

3. JUHISED GAASKÜTUSTE KOHTA 

 

 See kütteseade on mõeldud ehitusjärgus olevate, ümberehitatavate või 

renoveeritavate ehitiste ajutiseks kütmiseks vastavalt gaasiseadmete direktiivile 

90/396/EMÜ. Lisaks võib olla antud välja kohalikke gaaskütuste ja kütteseadmete 

kasutamist käsitlevaid standardeid või eeskirju, mille kohta saate infot kohalikust 

omavalitsusest. 

 Propaan ja butaan on lõhnatud gaaskütused. Tavaliselt lisavad gaasitarnijad 

gaasilekke tuvastamiseks gaasi sisse spetsiaalseid lõhnaaineid. Siiski võib lisatud 

lõhnaaine aja möödudes oma toime kaotada. Gaasiaurud võivad ruumis olla isegi 

siis, kui lõhna pole tunda. 

 Propaani ja butaani lekete tuvastamiseks kasutage spetsiaalset lekkedetektorit või 

tavalist seebiveelahust. Ärge kunagi kontrollige leket lahtise leegiga! 

 Propaan ja butaan on õhust raskemad. Lekke korral vajub gaas ruumi kõige 

madalamasse kohta ja moodustab seal õhuga segunedes potentsiaalselt 

plahvatusohtliku segu. Seetõttu on kütteseadme kasutamine keldris või maapinnast 

madalamal keelatud. 

 



4. TÖÖTAMINE 

 

TOITELÜLITI GAASIKLAPI NUPP
(KOLLANE)

GAASIVOOLIKU 
KINNITAMISE KRUVI

PIESOELEKTRILISE SÜÜTURI
NUPP (PUNANE)  

 

 Kontrollige kütteseadet hoolikalt võimalike kahjustuste olemasolu suhtes. Ärge 

töötage kahjustatud kütteseadmega. 

 Veenduge, et köetav ruum oleks piisavalt ventileeritud, vaba liigsest niiskusest ja 

tolmust ning eemal mis tahes kergsüttivatest materjalidest. 

 Asetage gaasiballoon kütteseadme tagaossa (täpsemat teavet saate gaasi 

edasimüüjalt). Ärge kunagi asetage gaasiballooni kütteseadme ette. 

 Esmalt kontrollige gaasiregulaatori väljundrõhku ja gaasivoolikut, lähtudes 

andmesildil toodud spetsifikatsioonidest. (Nii gaasiregulaator kui ka voolik kuuluvad 

lisavarustusse; kasutage üksnes BS 3016 tüübikinnitusega gaasiregulaatorit ja BS 

3212 tüübikinnitusega gaasivoolikut.) Gaasivoolik peab olema loomulikul, 

väändumata kujul. Vooliku soovituslik pikkus on 1,5 meetrit. 

 Kinnitage gaasivoolik kruvi abil ballooni klapi küljes oleva regulaatori külge. 

Veenduge, et ühendus oleks korralik. 

 Kinnitage gaasivoolik kruvi abil kütteseadme külge. Veenduge, et ühendus oleks 

korralik. 

 Ühendage pikendusjuhe seinakontakti. 

 Vajutage toitelülitit. Ventilaatori töö kontrollimiseks ja selleks, et väljutada pärast 

viimast kasutust seadmesse jäänud gaaskütust, laske ventilaatoril vähemalt 30 

sekundit töötada. 

 Avage ballooni gaasiklapp ettevaatlikult. Veenduge, et gaasi ei lekiks. 

 Vajutage automaatset gaasi juhtklappi ja hoidke seda all. Vajutage piesoelektrilise 

süüturi nuppu korduvalt senikaua, kuni põleti süttib. 

 Pärast põleti süttimist hoidke gaasiklapi nuppu veel vähemalt viie sekundi jooksul 

all, seejärel vabastage nupp ja kütteseade jätkab töötamist. 



5. SEISKAMINE 

 

 Kütteseadme väljalülitamiseks sulgege alati esmalt gaasiballooni klapp. 

 Laske mootori ventilaatoril töötada vähemalt kaks minutit seni, kuni kütteseade on 

piisavalt maha jahtunud. 

 Lülitage mootor välja ja eemaldage toitejuhe vooluvõrgust. 

 Kui kütteseadet ei kasutata lühikest aega, ühendage esmalt kütteseadme küljest ning 

seejärel gaasiballooni regulaatori ja klapi vahel olev gaasivoolik lahti. 

 

HOIATUS: veenduge, et gaasiballooni klapp oleks enne lahtiühendamist 

korralikult suletud! Ballooni vahetamisel tuleb veenduda, et läheduses 

poleks ühtegi lahtist leeki! Kui töötamise käigus leiate gaasilekke, 

sulgege kohe gaasiballooni klapp, avage kõik aknad ja vajaduse korral 

varustage end tulekustutiga. 

 

OLULINE: ajavahemik iga korratava toimingu vahel peab olema vähemalt kolm 

minutit! 

 

6. HOOLDAMINE JA HOIUSTAMINE 

 Hoidke kütteseade, eriti mootori võre ja ventilaatori labad puhtana. 

 Hoiustage kütteseadet kuivas, puhtas ja lastele kättesaamatus kohas. 

 Vähemalt kord aastas peab kütteseadme üle kontrollima vastavat väljaõpet omav 

isik. 

 Kontrollige pidevalt gaasivoolikut ja selle kinnituskruvi seisukorda. 

 Seadet võivad remontida üksnes vastava väljaõppe saanud isikud. 

 

7. SPETSIFIKATSIOONID 

 

Mudel HK 10 HK 12 HK 15 

Nimivõimsus 9,8 kW 11,9 kW 14,8 kW 

Kütusetüüp I3P I3P I3P 

Kütusekulu 0,70 kg/tund 0,85 kg/tund 1,06 kg/tund 

Regulaatori 

väljundrõhk 

0,3 baari 0,3 baari 0,5 baari 

Kuuma õhu 

väljavool 

(ligikaudu) 

500 m3/tund 500 m3/tund 500 m3tund 

Mootor 28 W; 1300 p/min 28 W; 1300 p/min 28 W; 1300 p/min 

Kaitseklass IP 44 IP 44 IP 44 

Toide 220–240 V / 50 Hz 220–240 V / 50 Hz 220–240 V / 50 Hz 

 



 

8. VEAOTSING 

 

Probleem Võimalik põhjus Abinõu 

Ventilaator ei tööta. -- Toide puudub. 

-- Labad on ummistunud. 

-- Kontrollige toidet. 

-- Reguleerige mootori 

võret või taga asuvat 

kruvi. 

Piesoelektriline süütur ei 

tööta. 

-- Süütekaabel on 

kulunud. 

-- Süütekaabel pole 

ühendatud. 

-- Elektroodi ja põleti 

vaheline kaugus on 

liiga suur. 

-- Üksnes kvalifitseeritud 

isik. 

-- Üksnes kvalifitseeritud 

isik. 

-- Reguleerige kaugus 

väärtusele 3–8 mm. 

 

Gaasi pole. -- Gaasiballoon on tühi. 

 

-- Gaasiklapp on suletud. 

-- Kütteseadme 

gaasiklapp pole avatud. 

-- Vahetage gaasiballoon 

välja. 

-- Avage klapp. 

 

-- Vajutage gaasiklapi 

nuppu. 

Leek kustub kütteseadme 

töötamisel. 

-- Termoelement pole 

piisavalt soojenenud. 

 

 

-- Termostaat lülitub 

välja. 

 

-- Õhuvoolu hulk on 

piiratud. 

-- Korrake 

süütamistoimingut ja 

hoidke gaasiklappi 

vähemalt viie sekundi 

jooksul all. 

-- Laske kütteseadmel 

paar minutit jahtuda. 

-- Kontrollige õhu 

sissevõtu- ja 

väljalaskeava ning 

eemaldage võimalikud 

ummistused. 

 

 



9) Joonisel on toodud seadme detailid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

10. VARUOSADE NIMEKIRI   

    

Detaili nr Kirjeldus Detaili nr Kirjeldus 

1 Mootori võre 15 Toitejuhe 

2 Plastkamber 16 Gaasi ohutus-juhtklapp 

3 Süüturi nupp 17 Solenoidklapp 

4 Käepide 18 Ühendusmutter 

5 Kruvi kate 19 Düüs 

6 Positsioneerimiskate 20 Põleti alus 

7 Kaitsekate 21 Termostaat 

8 
Toitejuhtme kinnitamise 

detail 
22 Termoelement 

9 Mootor 23 Süüteelektrood 

10 Ventilaator 24 Põleti komplekt 

11 Ketasseib 25 Korpus 

12 Vedruseib 26 Gaasivoolik (valikuline) 

13 Kruvimutter 27 Regulaator (valikuline) 

14 Toitelüliti 28 Piesoelektriline süütur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Õigus teha tehnilisi muudatusi. 


