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ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

• AXON pellettipoltin
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 YLEISTÄ SISÄLLYSLUETTELO

 Yleistä 
Axon-pellettipoltin on suunniteltu asennettavaksi keskuslämmityskattilaan ja lämmit-
tämään puupelleteillä. Sen vankkarakenteinen valurautainen palopää takaa polttimelle 
pitkän käyttöiän sekä vähäiset huoltokustannukset. Tarkemmat tekniset tiedot on an-
nettu sivulla 3. Polttimen toimintavarmuuden sekä kaikkien ominaisuuksien hyödyntä-
miseksi on tärkeää noudattaa näitä ohjeita.

 Tärkeää tietoa
Säilytä tätä ohjekirjaa niin, että se on helposti saatavilla tarpeen tullen. Lue ohjekirja 
tarkkaan ennenkuin otat käyttöön Axon-pellettipolttimesi. Pellettipolttimen teho on 
laskettu sen mukaan, kuinka paljon pellettejä voidaan enintään syöttää ja polttaa palo-
päässä yhden tunnin aikana (tavallisia puupellettejä, jotka ovat keskimäärin polttoaine-
spesifikaation mukaisia).

HUOM! Polttimen päällä olevaa suojakupua ei saa poistaa, ellei laitteen päävirtaa ole 
katkaistu. Noudata ohjekirjan neuvoja ja huolla poltinta ja kattilaa suositusten mukaisesti.

 Kuljetus, varastointi ja pakkauksen avaaminen

Vastaanotto 

Tehdas on vakuuttanut polttimen kuljetusvaurioiden varalta koskien kuljetusta teh-
taalta ensimmäiseen välivarastointipaikkaan. Polttimen vastaanottajan on tärkeä todeta 
polttimen kunto ennen vastaanottamista. Vauriotapauksissa on otettava viipymättä 
yhteys myyjään.

Varastointi
Poltin voidaan varastoida lyhyeksi aikaa ulos sateelta suojattuna. Suositeltavinta on säi-
lytys sisätiloissa.

Pakkauksen hävittäminen
Pahvilaatikko kierrätykseen. Muovipussit sekajätteisiin.
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 TOIMINNAN KUVAUS

Axon-pellettipolttimella lämmittäminen muistuttaa monin tavoin öljylämmitystä. Suu-
rin ero on se, että kiinteällä polttoaineella lämmittämisessä muodostuu tietty määrä 
tuhkaa, joka on poistettava tietyin väliajoin. Muutoin hyötysuhde heikkenee ja polttimen 
toimintaan voi tulla häiriöitä.

Axon polttimessa on automaattisytytys.•	
Poltin ja siihen kuuluva syöttöjärjestelmä on automatisoitu.  Polttimen syöttöjärjes-•	
telmä syöttää polttoaineen erillisestä varastosta. Polttimen toiminta ohjautuu katti-
lan lämpötila-anturin avulla, joka käynnistää ja sammuttaa polttimen aina tarvitta-
essa. 
Polttimessa on suositeltavaa käyttää puupellettejä, joiden halkaisija on kahdeksan •	
millimetriä.
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 KYTKENTÄKAAVIO JA YLILÄMPÖSUOJA

TEKNISET TIEDOT

Polttimen teho 10 – 20 kW

Sähköteho maks. 430 W

Palamishyötysuhde n. 92 %

Paino 12 kg

Liitäntäjännite 230 VAC

Pituus (kattilan ulkopuolella) 300 mm

Leveys (kattilan ulkopuolella) 240 mm

Korkeus (kattilan ulkopuolella) 240 mm

Pituus (kattilan sisäpuolella ilman asennuslaippaa) 205 mm

Vapaa tila (palopään ja kattilan seinämän välissä) min. 200 mm

Asennusaukko Ø 156

Kotelon väri Harmaa

 Ylilämpösuojan kytkeminen
Polttimen jännitesyöttöön tulee asentaa ylilämpösuoja, joka katkaisee jännitteen 
polttimelta kattilaveden noustessa liian korkeaksi. Ylilämpösuojan lämpötila-
anturi tulee asentaa samaan taskuun kuin polttimen lämpötila-anturin. Lisäksi 
jännitesyöttöön tulee asentaa poltinkytkin kattilahuoneen ovenpieleen. Kytkennän saa 
tehdä ainoastaan sähköpätyvyydet omaava ammattitaitoinen asentaja.

Polttimen virtakaapeli

Ylilämpösuoja

Poltinkytkin

Jännitteensyöttö
230 VAC

T

L N PE

Huom! Ylilämpösuoja ei sisälly poltintoimitukseen
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 SÄÄTÖPANEELI  ASENNUS

1. Irrota kuljetuksessa käytettävä kuljetustuki 
joka pitää sisäputkea paikoillaan.

2. Säästä kuljetustuki. Sitä voidaan käyttää 
pysäytyspeltinä polttimen palopäässä.

Perusasetukset
Poltin toimitetaan ilman perusasetuksia, jotka tulee 
säätää käynnistyksen yhteydessä. 

Polttimen säätämisen suorittaa Ariterm Oy:n valtuut-
tama pellettipoltinasentaja. 

Säätöpaneelissa on virrankatkaisin sekä potentiometrit tehon, käynnistysannoksen, 
puhaltimen ja halutun kattilalämpötilan säädöille.

Potentiometrisäätimet
1. Polttoaineen määrä lämmityksessä
2. Polttoaineen määrä käynnistyessä
3. Ilmamäärä suurella teholla
4. Ilmamäärä pienellä teholla
5. Kattilan lämpötila

 Polttimen ja kattilan yhteensopivuus
Pellettipoltin soveltuu asennettavaksi kattiloihin, jotka täyttävät tietyt vaatimukset tu-
lipesän koon, riittävän alipaineen sekä tuhkatilan suhteen. Axon-pellettipoltin voidaan 
asentaa melkein kaikkiin markkinoilla oleviin kiinteän polttoaineen kattiloihin. On tär-
keää, että tulipesä on niin suuri, ettei liekki osu vesijäähdytteisiin seinämiin. Vaatimus 
tulipesän koolle: Etäisyys palopään yläreunan ja tulipesän katon välillä tulee olla vähin-
tään 50 mm. Palopään etureunan ja tulipesän takaseinän välissä tulee olla vähintään 200 
mm vapaata tilaa, joka varmistaa liekille riittävän palotilan. Mittaa voidaan hieman säätää 
mukana toimitetun asennuslaipan avulla. Kattilassa tulee olla riittävä tuhkatila palopään 
alapuolella, jolloin tuhkanpoistoväli on huollon kannalta riittävän pitkä ja polttimen toi-
minta pysyy varmana. Tuhkan poisto on hyvä suorittaa erillisestä huoltoluukusta.

 Sytytysvastuksen käyttöikä
Sytytysvastuksen kestolle on eduksi mahdollisimman suuri vesitila, tällöin polttimen 
käynnistyskerrat vähenevät ja sytytysvastuksen käyttöikä pitenee.

 Polttimen kokoaminen
Poista kuljetustuki, jonka tarkoituksena on pitää palopään sisäputki paikoillaan kulje-
tuksen aikana. Säilytä kuljetustuki, koska se voidaan asentaa palopään sisäputken reu-
naan estämään pellettien lentämistä pois palopäästä.

Aseta polttimen syöttöputki haluamaasi suuntaan syöttöjärjestelmään nähden ja •	
kiinnitä se mukana olevilla ruuveilla. 

HUOM! Polttimen syöttöputken alareunan tulee mennä sisään palopään sisäputken syöttöauk-
koon.

Aseta takapalosuoja koteloonsa, kiinnitä kotelo polttimen syöttöputkeen kahdella •	
ruuvilla. Takapalosuojan metallisen tunnistepinnan tulee olla polttimen syöttö-
putkea vasten.
Avaa hiukan kahta polttimen pohjalla olevaa ruuvia. Työnnä ruuveja eteenpäin lo-•	
vissa, kunnes sytytyselementti koskettaa palopään sisäputkea. Kiristä ruuvit. Pol-
tin on nyt valmis asennettavaksi.

Kattilan asennus kannattaa teettää ammattipätevyyden omaavalla liik-
keellä.  Asennus tulee suorittaa siten, että se täyttää vähintään standar-
din SFS 3332 vaatimukset. 
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3. On tärkeää että polttimen syöttöputken 
alaosa kiinnittyy sisäputken syöttöaukkoon.

4. Kiinnitä polttimen syöttöputki mukana 
tulevilla ruuveilla.

6. Laita takapalosuoja koteloonsa ja käännä 
metallipuoli polttimen syöttöputkea vasten.

7. Kiinnitä kotelo ja takapalosuoja polttimen 
syöttöputkeen mukana tulevilla ruuveilla.

8. Löysää polttimen alla olevia ruuveja ja työnnä 
sytytysvastus eteenpäin palopään sisäputkea 
vasten. Kiristä ruuvit huolella.

5. Kuljetustuki toimii pysäytyspeltinä.

 ASENNUS

 Polttimen asennus
Axon-pellettipoltin suositellaan asennettavaksi yhteen kattilan luukuista siten, että lie-
kille jää kuitenkin viereisellä sivulla kappaleessa ”Polttimen ja kattilan yhteensopivuus” 
mainitut minimipalotilat. Mikäli luukku on niin pieni, ettei sitä voida avata polttimen ol-
lessa paikoillaan, tulee poltin asentaa mukana tulleen asennuslaipan avulla. Tämän avulla 
asennus voidaan toteuttaa siten, ettei poltinta tarvitse irrottaa luukkua avattaessa. Näin 
ollen polttimen puhdistaminen on helpompaa. Poltinta tulee puhdistaa noin viikon vä-
lein lämmityskaudella.

Kun haluttu polttimen asennuskohta on määritelty ja se täyttää edellä mainitut kriteerit, 
voidaan polttimen asennus aloittaa. Polttimen paikka asennettavaan luukkuun merki-
tään ja luukkuun tehdään reikä poltinta varten.  Tämän jälkeen asennetaan mukana tul-
lut asennuslaippa ja tiivistetään se huolellisesti esimerkiksi kattilakitillä tai korkeaa läm-
pötilaa kestävällä silikonilla. Tämän jälkeen poltin voidaan asentaa paikoilleen ja lukita 
asennuslaipan yläosassa olevan ruuvin avulla.

HUOM! Kattilan kaikkien luukkujen tulee olla erittäin hyvin eristettyjä sekä tiivistettyjä niin ettei niistä 
käy läpivetoa kattilaan. 
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 ASENNUS  KÄYTTÖÖNOTTO

 Sähköasennukset
Polttimen mukana toimitettava liitäntäjohto asennetaan polttimeen. Tämän lisäk-
si kattilaan pitää asentaa ylilämpösuoja (hankittava erikseen). Kytkennät suoritetaan 
sivulla 3 olevan kytkentäkaavion mukaisesti. Sähkön syöttö polttimelle on asennettava 
niin, että polttimen luukkua avattaessa virransyöttö polttimelle katkeaa.

 Termostaatti / lämpötila-anturi
Polttimen mukana toimitettu kattilan lämpötila-anturi tulee asentaa kattilataskuun 
mahdollisimman korkeaan kohtaan kattilaa. 

Kaikki sähköiset liitännät polttimelle ja syöttöruuville tehdään pikaliitännöillä alla ole-
van kuvan mukaisesti.

Kattilan lämpötila-anturille1. 
Syöttöruuville (230 V)2. 
Virran syöttö (230 V)3. 

Kun poltin on asennettu ja kattila tiivistetty 
huolellisesti, asennetaan syöttöjärjestelmä. 
Mikäli polttoaineen syöttö varastosta poltti-
melle tapahtuu suoraan (ilman välivarastoa), 
syöttöjärjestelmän maksimipituus on 2,3 
metriä. Kiinnitä syöttöjärjestelmä kattoon 
esimerkiksi ketjulla. Ennen kuin syöttöjär-
jestelmä asennetaan polttimeen katso kohta 
”Käyttöönotto”.

 Syöttöjärjestelmä
Syöttöjärjestelmä kuljettaa pellettiä varastosta polttimelle lämmitystarpeen mukaan. 
Huomio aina seuraavat asiat syöttöjärjestelmässä:

syöttöjärjestelmän aukon tulee aina sijaita vähintään 100 mm siilon pohjasta ja 150 •	
mm  lähimmästä siilon seinämästä.
syöttöjärjestelmän nousukulman tulee olla 40 ja 50 asteen välissä•	
syöttöjärjestelmä tulee kiinnittää hyvin, koska muutoin se saattaa painautua siiloon•	

Polttimen pistokeliitännät

1 2 3

 Ensimmäinen käynnistys
Polttimessa ei ole tehdasasetuksia, vaan poltin tulee aina säätää ensimmäisen käynnis-
tyksen yhteydessä. Normaalisti poltin käyttää kahta tehoaluetta (korkea ja matala), mut-
ta yksinkertaisella säädöllä piirikortissa voidaan alhaisempi tehoalue jättää pois, mikäli 
näin halutaan. Kattiloissa, joissa savukaasujen lämpötila jää alle 180 asteen, voidaan ajaa 
vain suuremmalla teholla, jotta vältyttäisiin kondenssiveden kertymiseltä savuhormiin. 
Poikkeus: jos savupiipussa on sisäpiippu, kestää tämä tietyn määrän kondenssia. Neu-
vottele asiasta asentajasi kanssa.
Huom! Epäonnistuneen sytytysyrityksen sattuessa, älä avaa tulipesän luukkua ennen kuin palokam-
mio on läpituuletettu!

 Polttoainemäärän säätäminen
täytä syöttöjärjestelmä ennen kuin pudotusputki liitetään polttimeen liittämällä •	
polttimen virtakaapeli syöttöjärjestelmän moottorin kaapeliin. Anna moottorin käy-
dä vielä muutaman minuutin ajan sen jälkeen kun se on tullut täyteen.
säädä sytytysannos (pellettien määrä sytytysvaiheessa) potentiometristä nro 2. •	
Kääntö oikealle kasvattaa määrää. Sopiva annos sytytykseen on noin 3-4 dl pellettiä. 

 Polttoainemäärän (tehon) säätäminen
Käyntijakso. Käynnistä poltin ja odota 5 minuuttia sen jälkeen kun se on päässyt varsi- 
naiseen lämmitysvaiheeseen (vihreä valo palaa koko ajan vilkkumatta). Säädä potentio- 
metristä nro 1, kunnes liekillä on oikea väri. Syöttöjärjestelmän moottorin tulisi normaa- 
listi pyöriä melkein ¾ kierrosta joka syöttökerralla (standardiruuvin kanssa).

 Ilmamäärän säätäminen
Polttimen optimaaliseksi säätämiseksi tulee käyttää savukaasuanalysaattoria. Keskus-
tele asiasta asentajasi kanssa. Oikean ilmamäärän säätäminen on tärkeää hyvän pala-
mishyötysuhteen saavuttamiseksi. Liekillä tulisi olla kelta-valkoinen sävy muutaman 
minuutin jälkeen käynnistämisestä. Sen ollessa tumman keltainen poltin saa liikaa polt-
toainetta tai ilmaa on liian vähän. Valkoinen liekki merkitsee liian paljon ilmaa tai liian 
vähän polttoainetta. Harmaa tai musta savu piipusta indikoi myös liian vähästä ilmasta. 
Valkoinen savu koostuu suurimmaksi osaksi vesihöyrystä, mikä on täysin normaalia.

 Minimitehon tehon säätäminen
Odota kunnes poltin on siirtynyt alemmalle teholle (keltainen valo palaa), säädä ilma-
määrä potentiometrillä 4 samalla tavoin kuin suurtehon säätö tapahtuu. Liekkin täytyy 
olla huomattavasti pienempi kuin suurteholla.
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 POLTTIMEN OSAT

 Pientehon poistaminen 
käytöstä
Poista jumpperi/siltakytkin 
piirikortin oikealta puolelta.

 Pelletinsyötön hidastin
Kun pelletti on erityisen lyhyttä, kovaa ja/
tai pudotusputki polttimen syöttöputkeen on 
epätavallisen pitkä voi peletti joissain tapauksissa 
kulkeutua suoraan palopäästä tuhkatilaan. Tämän 
estämiseksi asenna polttimen mukana tuleva 
syötönhidastin syöttöputkeen.

Irrota ruuvi joka on kiinnitettynä syöttöputken 
etupuolelle. Syötönhidastin kiinnitetään mukana 
toimitetulla ruuvilla (RXS 4,2 x 9,5).

 KÄYTTÖÖNOTTO

 Käynnistys- ja sammutus 
vaiheet

Sytytysvastuksen lämmitys1. 
Sytytysannoksen syöttö2. 
Sytytysvaihe3. 
Esitehokäynti vaihe4. 
Tehokäyntivaihe5. 
Jäähdytysvaihe6. 
Lepovaihe7. 

Sytytysvastuksen
pidike

Sytytysvastus,
sis. kiinnikkeen

Liitin, jännitesyöttö
Puhallin

Syöttöputki

Liekinvalvoja
sis. kiinnitysjousen

Runkokotelo

Liitin, ulkoinen ruuvi

Poltinkotelo

Sähkö-
paneeli

Takapalosuojan kotelo

Ohjauspaneeli

Muuntaja

Palopään sisäputki

Sytytysputki

Palopään 
ulkoputki

Takapalosuoja

Ulkovaippa
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 KATTILAHUONE JA SYÖTTÖJÄRJESTELMÄ

Vika Syy Toimenpide

Poltin pysähtynyt, punainen valo palaa Pellettivarasto on tyhjä.

Syöttöjärjestelmän ei saa pellettiä.

Ruuvi on tukkeutunut.

Poltin on täynnä pellettiä sisä-
osastaan.

Täytä varasto.

Kopistele varastoa siten, että pelletit va-
luvat alas. Varaston pohjakulman tulee 
olla riittävän jyrkkä (väh. 45 astetta), 
jotta pelletit vierivät alas painovoimal-
laan.

Napauta kovasti siirtoputkea. Jos tu-
kos ei vapaudu, ota siirtoputki pois ja 
tyhjennä se. Jos syöttöruuvi on tarpeen 
purkaa, katso kappale ”Syöttöjärjestel-
män purkaminen”.

1. Tyhjennä poltin polttoaineesta ja 
käynnistä se.

2. Jos poltin ei käynnisty, tarkista syty-
tyselementti seuraavasti: tee käynnis-
tys ilman, että syöttöruuvi on yhdistetty 
polttimeen ja poltin on poissa kattilas-
ta. Sytytyselementin tulisi loistaa noin 
minuutin kuluessa sytytysannoksen 
syöttämisestä. Mikäli sytytyselementti ei 
loista, on siihen kaksi mahdollista syytä:
1. Huono liitäntä kaapelissa.
2. Sytytyselementti on rikki. Vaihda. 
Elementillä tulisi olla 120-145 ohmin 
resistassi.

Poltin sammuu siitä huolimatta, että 
se syttyy.

Liian suuri sytytysannos, vaihtoeh-
toisesti liian suuri syöttö käynti-
vaiheessa.

Liian paljon tuhkaa polttimessa.

Katso kappaleet ilma- ja polttoaine-
määrän säätäminen.

Puhdista tuhkasta vähintään kerran vii-
kossa lämmityskaudella.

Poltin ei sytytä (Polttimessa olevissa 
pelleteissä ei ole merkkejä syttymi-
sestä).

Sytytyselementti on rikki. Katso kappale sytytyselementin vaih-
taminen.

Poltin pysähtyy silloin tällöin ilman 
erityistä syytä.

Voi johtua väärin säädetystä polt-
timesta, liian suuresta tai voimak-
kaasta vaihtelusta piipun alipai-
neessa tai virheestä polttoaineen 
syötössä.

 VIANETSINTÄ

Kattilahuoneessa tulee ehdottomasti olla avoin korvausilmaventtiili, joka antaa ilmaa palamiseen. 
Venttiilin vapaan pinta-alan tulee vastata hormin poikkileikkausalaa. Paloturvallisuuden kannalta on 
tärkeää, että kattilahuone on puhdas ja pölytön. Palavaa materiaalia ei saa säilyttää 1,5 metriä lä-
hempänä poltinta.

Kemikaaleja ei saa säilyttää tai varastoida toisaalta siksi, että ne saattavat olla palovaarallisia ja toi-
saalta myös siksi, että ne saattavat muodostaa syövyttäviä kaasuja, jotka saattavat vahingoittaa hor-
mia. Kattilahuoneen ovi tulee pitää aina suljettuna! Kattilan luukkuja ei saa avata polttimen olessa 
päällä!

 Savupiippu   
Alhaiseen savukaasujen lämpötilaan liittyy riski savukaasujen kondensoitumisesta, mikä 
saattaa johtaa syöpymisvaurioihin ja jäätymisvaurioihin savupiipun yläosassa. On py-
rittävä siihen, että savukaasujen lämpötila kattilan jälkeen olisi vähintään 180 astetta. 
Varmista tilanne mittaamalla savukaasun lämpötila noin metri savupiipun huipun ala-
puolelta. Jos lämpötila savupiipusta mitattuna on yli 80 astetta, on kondensioriski pieni. 
Lämpötilan ollessa matalampi täytyy tilannetta seurata säännöllisesti. Tarkista myös 
savupiipun puhdistusluukusta, onko savuhormin alemmassa osassa kosteutta. Tässä ta-
pauksessa tulee savukaasujen lämpötilaa ehdottomasti nostaa.

Mikäli savupiipun yläosassa voidaan todeta vain vähäistä kondenssia, saattaa vedontasaa-
jan asentaminen riittää. Vaihtoehtona poltinta voidaan käyttää ainoastaan suuremmalla 
teholla. Mikäli kondenssia syntyy suuria määriä, tulee piippuun asentaa sisäpiippu, joka 
kestää tämän rasituksen. Mikäli alipaine piipussa hetki sitten sammutetun polttimen 
kanssa on suurempi kuin 20 Pa, on asennettava vedonsäädin. joka tulee säätää arvoon 
12-15 Pa. Tämän avulla varmistetaan häiriötön veto.

 Pellettivarasto
Siilo tulee suunnitella siten, ettei 
tarpeetonta pölyä tai purua leviä 
kattilahuoneeseen esimerkiksi 
täytön yhteydessä. Syöttöjärjestel-
män tulisi olla poistettavissa puh-
distamista varten ilman, että siilo 
täytyy ensin tyhjentää.

Mikäli standardisyöttöruuvin 
pituus ei riitä, tulee rakentaa väli-
varasto ja asentaa siihen standardi-
pituinen syöttöruuvi.
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Polttimen palopään sisäputki tulee puhdistaa tuhkasta mukana tulleen puhdistuskolan 
avulla. Tämä tehdään kerran viikossa lämmityskauden aikana. Kesäaikana riittää puh-
distus kahden viikon välein. Samalla poistetaan tuhka kattilasta ja puhdistetaan kattilan 
konvektio-osat, koska likainen kattila nostaa savukaasujen lämpötilaa ja siten huonontaa 
hyötysuhdetta. Huom! Seuraavien kappaleiden huoltotyöt saa tehdä tarvittavat tiedot omaava hen-
kilö (valtuutettu asentaja)

 Sytytyselementin vaihto
Poista poltinkoppa irroittamalla kolme messinki-1. 
mutteria ja vedä koppaa taaksepäin.
Irrota sytytyselementin kaapeli liitännöistään (2 2. 
kpl harmaa).
Irrota neljä ruuvia, jotka pitävät ulkoputkea run-3. 
ko-kotelossa, pura poltin varovasti.
Irrota ruuvit, jotka pitävät kiinni sytytysmodulia 4. 
(polttimen alapuolelta).
Irrota ruuvit, jotka pitävät kiinni sytytyselement-5. 
tiä ja vedä elementti pois sytytysputkesta.
Työnnä uusi elementti sisään ja kiinnitä ruuvien 6. 
avulla.
Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.7. 

 Liekinvalvojan vaihtaminen
Irrota kaikki kolme kaapelia polttimesta.1. 
Poista poltinkoppa irrottamalla kolme messinkimutteria ja vedä koppaa taaksepäin.2. 
Irrota valkoiset johdot kytkentäkohdista numerot 17 ja 18 ja vedä valvoja ulos reiäs-   3. 
tään, joka on oikealla puolella puhallinta.
Työnnä uusi valvoja sisään, kunnes jousi kiristyy tiukasti reikään. Pidä huoli, että lie-4. 
kinvalvoja asettuu kohtisuoraan levyä vasten. Yhdistä johdot ja asenna poltinkoppa 
takaisin paikoilleen.

 Ruuvikuljettimen purkaminen
Irrota ruuvimoottorin kaapeli.1. 
Poista pudotusputki kuljettimen ja polttimen välistä.2. 
Löysää moottoria kiinni pitävä kuusiokoloruuvi ja vedä moottori suoraan pois pai-3. 
koiltaan.
Irrota kaksi M8-ruuvia kuljettimen laakeroinnista. Syöttöspiraali voidaan nyt vetää       4. 
suoraan ulos.
Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä. Huomaa, että kuusiokoloruuvin tulee osua  5. 
moottoriakselin uraan.

 HUOLTO JA KUNNOSSAPITO

 Toiminta hätätilanteissa - tulipalo
Jos lämmityslaitteisto syttyy palamaan, katkaise laitteen toiminta erillisestä turvakytki-
mestä. Sulje palamisilman saanti kattilahuoneeseen. Sammuta tuli tukahduttamalla tai 
käyttämällä käsisammutinta. Tee tarvittaessa palohälytys.

 Takuu
Ariterm Oy myöntää polttimelle kahden vuoden takuun asennuspäivästä lukien lukuun-
ottamatta sytytyselementtiä (takuu 1 vuosi). Takuu koskee polttimessa mahdollisesti il-
meneviä työ- ja raaka-ainevirheitä. Valmistaja ei ole takuuvastuussa mikäli vika on aiheu-
tunut asennusvirheestä, virheellisestä käytöstä, jäätymisestä, ylilämmöstä tai ylipaineesta. 
Mikäli korjaukseen on ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu 
tehtaalle, takuu ei ole voimassa. Tehdas ei ole vastuussa polttimen aiheuttamista mahdol-
lisista välillisistä vahingoista ja kuluista. Ariterm Oy pidättää oikeuden itsellään päättää 
tavasta, jolla takuukorjaus suoritetaan. Takuuajan ulkopuolelle jäävistä vaurioista Ari-
term Oy ei ole vastuullinen, mutta niistä voidaan sopia aina tapauskohtaisesti.

Ilman asennus- ja käyttöohjeessa ohjeistettuja asennus- ja huoltotoimenpiteitä 
Ariterm Oy:n sitoumus takuun osalta ei ole voimassa. Ariterm Oy pidättää oikeudet 
muutoksiin ilman erillistä ilmoitusta.

 Käytöstä poistaminen
Loppuun käytetty poltin soveltuu romunkeräykseen. 
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Puupelletit ovat uusiutuvaa bioenergiaa – tiivistä ja tasalaatuista polttoainetta, jota on 
helppo käsitellä. Pellettien kosteusprosentti on alle 10, joten ne eivät jäädy eivätkä ho-
mehdu. Valmistusprosessissa ei käytetä kemiallisia aineita, vaan sidosaineena on puun 
oma ligniini. Pelletin halkaisija on 6-12 mm ja pituus 10-30 mm. Pienikokoisena se liik-
kuu hyvin syöttöruuveissa.

Valtaosa niistä häiriöistä, joita ilmenee huonon polttoaineen laadun vuoksi, johtuu puut-
teista käsittelyssä tai välivarastoinnissa ennenkuin tuote on toimitettu asiakkaalle. Suuret 
hienoainepitoisuudet saattavat johtua puutteellisesta seulonnasta. Tuhkan sintraantumi-
nen johtuu usein silikaattiepäpuhtauksista (hiekka). Näitä seikkoja ei voi todeta ennen 
palamista. Huom! Jos tuhka sintraantuu, palopäästä on jatkuvasti tyhjennettävä sint-
raantunutta materiaalia.

 Polttoainevarasto
Polttoainevarasto on mahdollista rakentaa ns, irtotavaratoimituksia varten. Varasto voi-
daan sijoittaa sekä sisälle että erilliseen rakennukseen talon ulkopuolelle. Mikäli syöt-
töjärjestelmän pituus tulee olemaan yli 2,3 metriä, tulee irtotavaratoimituksia varten 
rakennetun siilon ja polttimen väliin asentaa ns. viikkosiilo polttoaineen tasaisen syötön 
varmistamiseksi. Kattilahuoneen ja varaston suunnittelussa on huomioitava palomäärä-
ykset.

 PUUPELLETTI POLTTOAINEENA  VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
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ASENNUS
Asennus päivämäärä Valmistusnumero Tuote

AXON

ASIAKAS
Nimi Puhelin Sähköposti

Lähiosoiote Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

ASENTAJA
Asennusliike Asentaja Puhelin

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

 TAKUUKORTTI - AXON

 Takuuehdot
Valmistaja myöntää tälle laitteelle kahden (2) vuoden takuun 
asennuspäivästä lukien. Takuu koskee mahdollisesti ilmeneviä työ- ja 
raaka-ainevirheitä.

Valmistaja ei ole takuuvastuussa, mikäli vika on aiheutunut esim.:
asennusvirheestä•	
ulkopuolisista vuodoista tai syövyttävistä olosuhteista•	
virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta•	
jäätymisestä•	
ylilämmöstä•	
ylipaineesta•	
asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä•	

Valmistaja ei myöskään ole takuuvastuussa mikäli korjaukseen on 
ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu 
tehtaalle.

Valmistaja ei ole vastuussa laitteen aiheuttamista mahdollisista välilli-
sistä vahingoista ja kuluista.

Valmistaja pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla takuukor-
jaus suoritetaan.

Leikkaa tästä!

 LÄHETÄ TÄMÄ TAKUUKORTTI ARITERM OY:LLE.

Leikkaa sivu irti!

Nido reunat yhteen niin että osoitepuoli on näkyvillä ja postita! 

Huom! Postimaksu on jo maksettu.

Asiakkaan kappale sivulla 13.

Leikkaa tästä!

- ARITERM OY:n kappale -
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ASENNUS
Asennus päivämäärä Valmistusnumero Tuote

AXON

ASIAKAS
Nimi Puhelin Sähköposti

Lähiosoiote Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

ASENTAJA
Asennusliike Asentaja Puhelin

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

 TAKUUKORTTI - AXON

 Takuuehdot
Valmistaja myöntää tälle laitteelle kahden (2) vuoden takuun 
asennuspäivästä lukien. Takuu koskee mahdollisesti ilmeneviä työ- ja 
raaka-ainevirheitä.

Valmistaja ei ole takuuvastuussa, mikäli vika on aiheutunut esim.:
asennusvirheestä•	
ulkopuolisista vuodoista tai syövyttävistä olosuhteista•	
virheellisestä käytöstä tai puutteellisesta huollosta•	
jäätymisestä•	
ylilämmöstä•	
ylipaineesta•	
asennus- ja käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä•	

Valmistaja ei myöskään ole takuuvastuussa mikäli korjaukseen on 
ryhdytty ilman valmistajan lupaa tai takuukorttia ei ole palautettu 
tehtaalle.

Valmistaja ei ole vastuussa laitteen aiheuttamista mahdollisista 
välillisistä vahingoista ja kuluista.

Valmistaja pidättää oikeuden itsellään päättää tavasta, jolla 
takuukorjaus suoritetaan.

Täytä tiedot ja säilytä tämä kappale!

- asiakkaan kappale -
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 MUISTIINPANOJA
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 MUISTIINPANOJA
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