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ASENNUS- JA KÄYTTÖOHJE

• AXON silver 50 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 13. Polttimen toimintavarmuuden sekä kaikkien ominaisuuksien hyödyn-
tämiseksi 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 polttoai-
nespesifikaation 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 tode-
ta polttimen kunto ennen vastaanottamista. Vauriotapauksissa on otettava viipymättä 
yhteys myyjään.

Varastointi
Poltin voidaan varastoida lyhyeksi aikaa ulos sateelta suojattuna. Suositeltavinta on 
säilytys sisätiloissa.

Pakkauksen hävittäminen
Pahvilaatikko kierrätykseen. Muovipussit sekajätteisiin.
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 TOIMINNAN KUVAUS

Axon-poltin on tarkoitettu asennettavaksi lämmityskattilaan ja siinä poltetaan pellettejä. 
Mukana toimitettava ruuvikuljetin syöttää polttoaineen erillisestä varastosta. Integroitu elekt-
roniikka ohjaa poltinta kattilaan asennettavan lämpötila-anturin avulla, käynnistää ja pysäyttää 
polttimen automaattisesti ja sovittaa tehon kattilan lämpötilan mukaan.
•	 Käyttöpaneelissa on näyttö ja säädin (katso kuva 3):
•	 Näytöstä nähdään toimintatila ja vallitseva kattilalämpötila. Selittävä teksti vierii näyttöön 

5 sekunnin välein.
•	 Säätimessä on kierto- ja painiketoiminto.
•	 Säädintä kiertämällä valitaan valikkotoiminnot ja muutetaan säätöarvoja.
•	 Painallus vahvistaa valinnan.

Toinen painallus vastaa kysymykseen myöntävästi ja poltin käynnistyy.  Kiertämällä säädintä 
yksi pykälä myötäpäivään päästään päävalikkoon, jossa on valinnat ”Start T”, ”Stopp T”, ”User-
menu” ja ”Back”.
Start T:  Tässä asetetaan haluttu käynnistyslämpötila.
Stop T:  Tässä asetetaan haluttu pysäytyslämpötila.
Usermenu: Tässä asetetaan muut aika- ja lämpötila-asetukset.
Lisäasetuksiin tarvitaan koodi ”SetCode”.  Muut valikkoasetukset on selostettu luvussa ”Käyt-
töönotto ja asetukset”.

Poltin on varustettu mikroprosessoriohjatulla säätöjärjestelmällä, joka huolehtii valvonnasta 
ja ohjaa palamista. Poltin sytytetään kuumailmaelementillä, kun kattilan lämpötila alittaa 
päävalikossa valitun arvon. Sytytys tapahtuu täysin automaattisesti useammassa vaiheessa, jotta 
saataisiin aikaan nopea ja lähes savuton syttyminen.

Kun kattilan lämpötila on noussut 2-5 ˚C, polttimen tehoa pienennetään puoleen, ja poltin 
sammutetaan sitten kokonaan, kun asetettu maksimilämpötila (80-85 ˚C) on saavutettu. 
Poltin pysähtyy lyhyen jäähtymisvaiheen jälkeen, käynnistyy automaattisesti uudelleen, kun 
lämpötila on laskenut n. 8-12 ˚C.

Kuva 3.

 ASENNUS

Axon-poltin asennetaan johonkin kattilan luukuista. Öljypolttimen luukku on usein sopiva 
asennuskohta, mutta jos sen tuhkatila on pieni, voi puuluukku olla hyvä vaihtoehto. Jos luukku 
on niin pieni, että sitä ei voi avata pellettipoltinta irrottamatta, luukun voi poistaa ja asentaa 
takaisin mukana toimitetulla kiinnityslaipalla varustettuna, koska poltin on puhdistettava noin 
kerran viikossa lämmityskauden aikana.

HUOM! Keskustele paikallisen nuohoojan kanssa polttimen asennuksen yhteydessä.

  Polttimen asennus
1.  Päätä, mihin kohtaan kattilaa poltin asennetaan.  

Sijoita se mahdollisuuksien mukaan niin, että luukun voi avata poltinta irrottamatta, 
koska tämä helpottaa huoltoa.

 HUOM! Luukun avaaminen tulee estää, ennen kuin polttimen virransyöttö on katkaistu.
2.  Merkitse polttimen asennuskohta, ja tee luukkuun aukko.  

Asenna kiinnityslaippa ja tiiviistä kattilakitillä ja kuumuutta kestävällä silikonilla. Lukitse 
poltin laipan yläsivulla olevalla kuusiokoloruuvilla.

 HUOM! Luukun on oltava hyvin eristetty.
3.  Tarkista, että kaikki luukut ja pellit ovat tiiviitä, jotta sisään ei pääse salailmaa.
4.  Kun poltin on asennettu ja mahdollinen kattilan tiivistys suoritettu, asennetaan syöttö-

ruuvi. 
 HUOM! Jos syöttö tapahtuu suoraan polttimeen, on käytettävä KMP:n valmistamaa 

ruuvia.
 Kiinnitä ruuvi mieluiten ketjulla kattoon.  Katso ennen ruuvin ja polttimen liittämistä 

toisiinsa luku ”Käynnistys ja asetukset”.

Tärkeää!
•  Jos hormissa on savukaasupelti, sen on oltava aina kokonaan auki.
•  Kaikkien luukkujen ja savuputkiliitäntöjen on oltava tiiviitä.
Tämä on erityisen tärkeää, jos hormi on ahdas tai tuottaa muusta syystä huonon vedon. Savua 
saattaa muuten tulla sisään käynnistyksen yhteydessä, varsinkin jos poltin ei ole oikein säädetty.
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  Syöttöruuvi
Riippumatta siitä, käytetäänkö vakio- tai muuta ruuvia, on otettava huomioon seuraavat seikat:
• Ruuvin tulopään on oltava aina vähintään 100 mm päässä varaston pohjasta ja 150 mm 

päässä lähimmästä seinämästä.
•  Nousukulman tulee olla 40˚ – 50˚.
•  Syöttöruuvi on kiinnitettävä kunnolla, koska se muuten voi ”kaivautua” pellettikasaan!
•  Syöttöruuvin lähtö ei saa olla suoraan pellettipolttimen tuloaukon yläpuolella; sen on 

oltava sivussa, niin että syöttöputki kääntyy poikki palaessaan sivuun.

  Termostaatti
Mukana toimitettu kattilalämpötilan anturi sijoitetaan anturiputkeen tai kattilarungon 
yläosaan ennen eristystä. Ellei muu kiinnitys ole mahdollinen, anturin voi liimata suoraan pai-
nesäiliön kylkeen kaksikomponenttisella epoksiliimalla. Huomaa, että anturin on oltava kiinni 
kattilan rungossa, jotta lämpötilan säätö olisi tarkka ja vakaa.

  Kattilahuone ja turvallisuus
Kattilahuoneessa on ehdottomasti oltava avoin korvausilmaventtiili paloilman syöttöä varten. 
Venttiilin vapaan poikkipinnan tulee olla vähintään hormin poikkipinna kokoinen. 

Lämminilmakattila ei saa ottaa lämmintä ilmaa kattilahuoneesta!

Paloturvallisuuden kannalta on tärkeää, että kattilahuone on siisti ja pölytön. Palavat aineet 
tulee säilyttää vähintään 1,5 m päässä polttimesta. Kemikaaleja ei ylipäätään saa säilyttää katti-
lahuoneessa, koska ne voivat olla herkästi syttyviä ja aiheuttaa syöpymisvaurioita hormissa.

Kattilahuoneen oven on oltava aina suljettuna! Huolehdi siitä, että polttimen ympärillä on riit-
tävästi tilaa huoltoa ja kunnossapitoa varten. Poltin pitää pystyä nostamaan pois, jotta tuhkat 
voidaan kaapia palamattomaan astiaan. Tämä käy helpommin erikseen myytävän puomilisäva-
rusteen (tuotenro 1306) avulla.

  Pellettivarasto
Varasto tulee suunnitella niin, ettei tarpeetonta pölyä tai purua leviä kattilahuoneeseen 
esimerkiksi täytön yhteydessä. Se tulee vuorata palamattomalla materiaalilla, esim. pellillä tai 
kipsilevyillä. Syöttöruuvin tulee olla poistettavissa puhdistusta varten varastoa tyhjentämättä.
Mikäli syöttöruuvin pituus ei riitä, tulee rakentaa välivarasto, johon liitetään vakiopituinen 
syöttöruuvi.

  Kattilan sopivuus
Axon-poltin voidaan asentaa lähes kaikkiin markkinoilla oleviin kattiloihin. On tärkeää, että 
tulipesä on niin suuri, ettei liekki ulotu vesijäähdytteisiin seinämiin.  Myös tuhkalle on oltava 
tilaa.

 ASENNUS ASENNUS

12

3

1

2

  Asenna ohjausyksikkö
1.  Asenna seinäkiinnike 2 kpl ruuvilla.
2.  Kiinnitä ohjausyksikön toinen reuna seinäkiinnikkeeseen.
3.  Paina ohjausyksikkön toinen reuna kiinni seinäkiinnikkeeseen.

  Irrota ohjausyksikkö
1.  Nosta ohjausyksikköä suoraan ylöspäin.
2.  Irrota ohjausyksikkö vetämällä poispäin seinästä.
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Kattilan savukaasukanavat eivät saa olla niin ahtaat, että ne tukkeutuvat helposti tuhkasta.  
Puukattiloissa on se hyvä puoli, että niissä on useimmiten suuri tuhkatila ja ne on helpompi 
nuohota, mutta Axon sopii myös useimpiin öljykattiloihin. 

Yhdistelmäkattilaan asennettaessa tulee tarkistaa, poikkeavatko öljylle ja puulle ilmoitetut 
tehot paljon toisistaan.  Jos ero ei ole yli 10 kW, pellettipoltin on asennettava puuluukkuun, jos 
sen voi avata poltin asennettuna.

”Säkkilämmitteiset” kattilat voivat olla sopimattomia, koska niissä syntyy ylipaine lämmityksen 
aikana. Pienien ns. klapikattiloiden kapasiteetti on useimmiten liian pieni tarkoitukseen. Suu-
ritehoinen (>100 kW) kattila saattaa tuottaa liian matalat savukaasujen lämpötilat (katso luku 
”Savupiippu”). Laitteistossa on oltava aina oltava vaihtoehtoinen energianlähde (sähkö, puu tai 
öljy) haavoittuvuuden vähentämiseksi.

  Tulipesän minimimitat
Poltinputken yläreunan etäisyyden tulipesän katosta on oltava vähintään 50 mm. Polttimen 
etureunan etäisyyden tulipesän takaosasta on oltava vähintään 200 mm. Tämä voidaan säätää 
lisävarusteena toimitettavalla kiinnityslaipalla. 

Minimietäisyys tulipesän pohjasta riippuu kattilan rakenteesta, mutta yleisesti voidaan sanoa, 
että tilaa on oltava vähintään yhden talvilämmitysviikon aikana kertyvälle tuhkalle. Muista, että 
suuri osa tuhkasta päätyy tulipesän perälle.

  Savupiippu
Polttimen asennus on tehtävä niin, että veto-olosuhteiden muutokset eivät vaikuta polttimen 
suorituskykyyn. Tämä on helpointa toteuttaa asentamalla oikein mitoitettu vedonrajoitin.
Alhaiseen savukaasujen lämpötilaan liittyy riski savukaasujen kondensoitumisesta, mikä saat-
taa johtaa syöpymisvaurioihin ja jäätymisvaurioihin savupiipun yläosassa. On pyrittävä siihen, 
että savukaasujen lämpötila kattilan jälkeen on vähintään 180 ˚C. Varmempi menetelmä on 
mitata savukaasun lämpötila n. 1 m savupiipun pään alapuolelta. Jos lämpötila on yli 80 ˚C, 
kondensoitumisriski on pieni. Jos lämpötila on matalampi, tilannetta on tarkkailtava. 

Tarkista myös savuhormin puhdistusluukusta, onko hormin alaosassa kosteutta. Jos on, 
savukaasujen lämpötilaa on ehdottomasti nostettava. Jos savupiipun yläosassa todetaan vain 
vähäistä kondenssia, voi vedontasaajan asennus riittää. Vaihtoehtona on käyttää poltinta vain 
suuremmalla teholla. Jos kondenssia syntyy suuria määriä, piippuun on asennettava sisäpiippu, 
joka kestää tämän rasituksen. Jos piipussa vallitseva alipaine on heti polttimen pysäytyksen 
jälkeen yli 20 Pa, on asennettava vedonsäädin, joka säädetään arvoon 12-15 Pa. Näin varmiste-
taan häiriötön veto.

 ASENNUS

Myös syöttöruuvin moottorille on liitin, (2) kuvassa 2. Polttimen koteloa ei voi irrottaa, vaan 
kaikki johdot kytketään liittimiin 1 – 3.

Valtuutetun sähköasentajan on kytkettävä polttimen jännitteensyöttökaapeli kattilan ylikuu-
menemissuojan kautta

HUOM! Vanhat turvakatkaisimet ja ylikuumenemissuojat voivat aiheuttaa vikoja. Sen vuoksi 
ne tulee vaihtaa. Muissa liitännöissä on valmiit johdot liittimineen, jotka toimitetaan pelletti-
polttimen mukana.

HUOM! Poltin tulee lain mukaan kytkeä ulkoiseen ylikuumenemissuojaan, joka on varustettu 
manuaalisella palautuksella.

Ylikuumenemissuojan tunnistin on aina asennettava uppoputkeen tai parhaaseen paikkaa 
lämpötilan tunnistusta silmällä pitäen. Lämpötila-anturin kaapelia ei saa kiinnittää tai niputtaa 
230 VAC kaapeliin. 

Ellei kattilassa on valmiina ylikuumenemissuojaa, sellainen on ehdottomasti asennettava (saa-
tavana lisävarusteena jälleenmyyjältä).

HUOM! Yli 1,6 A ruuvimoottori on kytkettävä releen kautta.

Kuva 2.

Kaikki polttimen ja ruuvin sähköliitännät
on varustettu pikaliittimillä alla olevan
mukaisesti.

1. Virransyöttö, varokkeet 2 x 3,15 AT
2. Syöttöruuville
3. Lämpötila-anturin liitin
4. Ei toiminnassa
5. I/O-liitin
6. Ei toiminnassa

 SÄHKÖASENNUS
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Muuntaja
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 KYTKENTÄKAAVIO

  Jakorasian asennus
1. Yhdistä RJ45-liitin (2223) polttimen ja lämpötila-anturin sisäänmenon välille. (3 Kuva .2) 

ja kortin RJ45-liitin merkitty “IN” (1).
2. Yhdistä anturi (1454), asennettu anturitaskuun, kortin RJ45-liittimeen merkitty“Temp 1” 

(2).
3. Ohjauspaneeli yhdistetään liittimeen merkitty “Com 1” (7) tai “Com 2” (6) ja asennetaan 

erikseen seinäkiinnikkeen kanssa sopivaan paikkaan.
4. Jos “Acc tank” on aktivoitu polttimen valikossa täytyy anturi (1454) asennettu varaajan 

yläosaan ja olla yhdistetty RJ45-liittimeen merkitty “Temp 1” (2) samalla anturi (1454) 
asennettu varaajan pohjaan ja yhdistetty RJ45-liittimeen merkitty  “Temp 2” (3).

5. Jos poltinta halutaan ohjata ulkoisella termostaatilla/katkaisijalla, täytyy niiden potent-
tiaalivapaa kontakti korvata ”jumpperilla” (5) “Temp 1 input” (A) ja “Temp 1 return” (B). 
Silloin kun tämä piiri katkeaa tekee poltin sammutuksen ja odottaa että piiri sulkeutuu ja 
kattilan lämpötila alittaa säädetyn käynnistyslämpötilan. (Topp).

6. Jos lämpötila-antureita käytetään ilman RJ45 -liitintä esim. jatkojohtoa käytettäessä, on 
yhdistettävä seuraavalla tavalla:

•	 Yhdistä anturi joka on varajaan yläosassa liittimiin A ja E.
•	 Yhdistä anturi joka on varajaan alaosassa liittimiin C ja E.
•	 Poista jumpperi 4 ja 5.
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 KÄYNNISTYS JA ASETUKSET

  Ensimmäinen käynnistys
Polttimessa on toimitettaessa tehdasasetukset. Se pitää säätää ensimmäisen käynnistyksen 
yhteydessä.  

Normaalisti poltin käyttää kahta tehoasetusta (suuri ja pieni), mutta yksinkertaisella valikko-
valinnalla pienempi teho voidaan haluttaessa jättää pois.  

Suurta tai tehokasta kattilaa, jonka savukaasujen lämpötila on alle n. 180 ˚C, on käytettävä 
vain suurella teholla, jotta vältettäisiin savupiipun kondenssiongelmat. Poikkeus: jos savupii-
pussa on sisäpiippu, se kestää jossain määrin kondensoitumista, kysy neuvoa asentajalta.

  Ilma- ja polttoainemäärän asettaminen
1.  Täytä ruuvikuljetin pelleteillä ennen sen liittämistä polttimeen kytkemällä ruuvimootto-

rin kaapeli suoraan polttimen liitäntäjohtoon Anna moottorin käydä muutama minuutti 
kuljettimen täytyttyä.

2. Säädä sytytysannos (pellettien määrä sytytysvaiheessa):  
Säädä asetusta ”Ign dose” valikossa Settings. Sopiva annos on n. 5 – 8 dl. 

3. Polttoainemäärän (tehon) säätäminen suurella teholla: Käynnistä poltin ja odota n. 5 
minuuttia sen jälkeen, kun se on siirtynyt suurelle teholle (näytössä on teksti ”Hi Power”). 
Säädä asetusta ”Feed HI” valikossa Settings, kunnes palaminen on hyväksyttävää.

4. Polttoainemäärän (tehon) säätäminen pienellä teholla: Deaktivoi suurtehotila asettamal-
la parametrin "HI 1/0?” arvoksi 000. Poltin siirtyy automaattisesti pienelle teholle ”LO 
Power. Säädä asetusta ”Feed LO” valikossa Settings, kunnes palaminen on hyväksyttävää. 
Muista aktivoida haluttu tehotila uudelleen.

5. Jos tehoa tarvitsee säätää, muutetaan ensin palamisilman määrää parametreilla ”Air HI” ja 
”Air LO” ja sitten polttoainemäärää suorittamalla uudelleen kohdat 3 ja 4.

  Polttoaineen laatu
Polttimelle kelpaavat useimmat puhtaat puupellettityypit; suositeltavia kokoja ovat kuitenkin 6 
tai 8 mm. Pellettien laadun tulee olla suomalaisen standardin mukainen. 

Asetukset tulee tarkistaa polttoaineen laadun tai valmistajan vaihtuessa.

Päävalikko
Start? (Stop?)    - Käynnistä ja sammuta painamalla.
Start T      - Aseta painamalla toivottu käynnistyslämpötila.
Stop T      - Aseta painamalla toivottu sammutuslämpötila.
Usermenu - Paina Käyttövalikko.
Back - Paina näyttö.

Käyttövalikko

Asetukset

SetCode  (021)

Settings - Paina Asetukset
Service - Valikko valtuutetulle asentajalle.
View - Paina Näkymävalikko (Näe tasot, käyntiaika, ohjelmaversio jne.)
Clockset  - Aseta aika ja päivämäärä
Back - Paina Päävalikko

Service  - Valikko valtuutetulle asentajalle.
Ign dose - Aseta pelletinmäärä sytytysvaiheessa.
TstlDose - Testaa pelletinmäärä sytytysvaiheessa.
FeedHI - Testaa pelletinmäärä HI-teholla.
FeedLO - Testaa pelletinmäärä LO-teholla.
FeedMIN - Testaa pelletinmäärä MIN-teholla.
Air HI - Aseta puhallin HI-teholla.
Air LO - Aseta puhallin LO-teholla.
Air MIN - Aseta puhallin MIN-teholla.
HI 1/0 ? - Aktivoi HI-teho.
LO 1/0 ? - Aktivoi  LO-teho.
MIN 1/0 ? - Aktivoi MIN-teho.
Default? - Tehdasasetusten palauttaminen.
Language - Kielen valinta.
Back - Paina Käyttövalikko.

Liekki
havaittu

Sytytysvastus
aktivoitu

Syöttömoottori
aktivoitu

Palamisilmapuhallin
aktivoitu

Vika
havaittu

Poltin
toiminnassa



ARITERM OY   Asennus- ja käyttöohje - 01.02.2012- 8/16

 VARAAJASÄILIÖ

RC

  Lämmitys varaajasäiliötä käyttäen
Kattilaan kytketyn varaajasäiliön käyttö saattaa olla edullista, koska se antaa polttimen pitem-
mät käyntiajat ja paremman vuosihyötysuhteen. Axon-polttimelle kannattaa kuitenkin harvoin 
asentaa uutta varaajasäiliötä, koska saavutettava hyöty tuskin riittää kuolettamaan investointia 
johtuen polttimen erittäin korkeasta hyötysuhteesta.

  Polttimen asennus varaajasäiliöllä varustettuun kattilaan
Jos kattilaan on asennettu lämminvesivaraaja tai shunttiventtiili, poltinta tulee aina ohjata katti-
lan lämpötilalla; lämpötila-anturi asennetaan tällöin kattilan uppoputkeen. 

Jos kattilassa ja säiliössä on välitön kierrätys, kattilan lämpötila ei saa alittaa 60 °C ennen polt-
timen käynnistymistä, koska kattilassa on muuten olemassa kondensoitumis- ja syöpymisvaara.
Jos lämminvesivaraaja ja shunttiventtiili on asennettu varaajasäiliöön, lämpötila-anturin voi 
vaihtoehtoisesti asentaa säiliöön pitemmän käyntiajan saavuttamiseksi, koska käynnistyksiä ja 
pysähdyksiä tarvitaan silloin harvemmin.

  Lämpötila-anturin asennus säiliöön
Jos polttimen lämpötila-anturi asennetaan varaajasäiliöön, tarvitaan riittävän suuren kapasitee-
tin omaava latauspiiri kattilan jäähdyttämiseen, jotta sen lämpötila ei ylitä 95 °C, ennen kuin 
säiliö on saavuttanut asetetun lämpötilan (80 °C on suositeltava) ja poltin pysähtynyt.
Ylikuumenemissuoja on aina asennettava kattilaan!

Axon:n kanssa voidaan käyttää kahta lämpötila-anturia. Tarvitsee vain kytkeä kaksi anturia 
jakorasian kautta polttimen lämpötila-anturin liittimeen. Valtuutettu asentaja säätää sitten 
huoltovalikossa käynnistys-, pysäytys- ja hälytyslämpötilan.

Kattila, jossa on Axon ja aurinkopaneeleilla varustettu varaajasäiliö.
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 HUOLTO

  Pellettien syötönhidastin 
syöttöputkessa
Kun pelletit ovat erityisen lyhyitä, kovia ja/
tai pudotusletku polttimen syöttöputkeen 
on epätavallisen pitkä, pelletit voivat joissain 
tapauksissa hypätä pois polttimesta. Tämän 
estämiseksi voidaan silloin asentaa mukana 
toimitettu syötönhidastin.

Irrota syöttöputken etupuolelle kiinnitetty 
ruuvi. Syötönhidastin kiinnitetään ulkopuo-
lelta mukana toimitetulla ruuvilla (RXS 4,2 
x 9,5).

Pellettipoltin puhdistetaan kaapimalla pois poltinputkessa oleva tuhka. Tämä tulee tehdä 
kerran viikossa lämmityskauden aikana. Kesäaikaan riittää puhdistus 14 päivän välein. Kattila 
tulee samalla tyhjentää tuhkasta ja nuohota, koska likainen kattila tuottaa korkeammat savu-
kaasun lämpötilat ja siten huonomman hyötysuhteen.

HUOM! Jos kattilaa on aikaisemmin lämmitetty puilla, on olemassa vaara, että nokikerrok-
set ja tervajakeet irtoavat savupiipusta ja tukkivat savunpoiston ja savupellin aukon. Puhdista 
ja tarkkaile tilannetta polttimen tuhkanpoiston yhteydessä 2 ensimmäisen kuukauden ajan 
uusasennuksesta.

Kerran vuodessa poltin pitää irrottaa ja sisä- ja ulkoputken väli tyhjentää tuhkasta ja kuonasta. 
Sisä- ja ulkoputkea ei tarvitse erottaa toisistaan. Purkaminen tapahtuu irrottamalla 4 uppokan-
taista kuusiokoloruuvia polttimen etupuolelta. 

Huomaa, että sähköpistokkeet pitää irrottaa polttimen liitinpaneelista, ennen kuin kotelo 
voidaan irrottaa kolmine muttereineen.

Paikallinen nuohooja huolehtii savupiipun nuohouksesta kerran vuodessa tai useammin; tästä 
ilmoitetaan tavallisesti vähintään viikkoa aikaisemmin. Muista pysäyttää poltin hyvissä ajoin 
ennen nuohoojan käyntiä, jotta poltin ja kattila ehtivät jäähtyä.

  Turvajärjestelmä
Axon-poltin on kaikkien voimassa olevien turvallisuusvaatimusten ja -normien mukainen. 
Se on varustettu kahdella toisistaan riippumattomalla turvajärjestelmällä takapalon varalta: 
polttoaineen pudotuskuilulla ja syöttöputken takapalosuojalla. Nämä turvatoiminnot ovat 
elektroniikasta riippumattomia, eivätkä ulkoiset olosuhteet (esim. tuhka) voi tehdä niitä toimi-
mattomiksi.

Kolmas turvallisuusosa on liekinvalvoja, joka ilmoittaa, jos polttonestetaso nousee polttimessa 
liian korkealle, tai jos puhdistusta ei ole suoritettu ja poltinputkeen kertyy liikaa jätteitä.

Tässä tapauksessa näytöstä nähdään, missä käyntitilassa liekin ilmaisu on lakannut ja liekki 
sammuu:
ErrStart   - Käyntihäiriö sytytyksen yhteydessä. 
ErrLow   - Käyntihäiriö pienellä teholla.
ErrHigh   - Käyntihäiriö suurella teholla.
GOutStrt  - Liekki ilmaistu sytytyksen aikana mutta ei käynnin yhteydessä.

  Syöttöputken takapalosuojan palautus
Poltin on varustettu syöttöputken takapalosuojalla, joka laukeaa n 75 ˚C lämpötilassa.
Jos tämä laukeaa, näyttöön tulee teksti "Errsafe".
1. Irrota kaikki kaapelit polttimesta.
2.  Irrota takapalosuojan kotelon 2 ruuvia.
3.  Paina takapalosuojan nuppia, kunnes kuuluu naksahdus.
4.  Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
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HUOM!
Seuraavan kohdan työ tulee teettää asiantuntevalla henkilöllä (valtuutetulla asentajalla).

  Sytytyselementin vaihto
1.  Irrota poltinkotelo irrottamalla kaksi mutteria ja ruuvi ja vetämällä kotelo taaksepäin.
2.  Irrota sytytyselementin kaapelit liitännöistään.
3. Irrota poltin avaamalla 4 kpl kuusiokoloruuvia polttimen etupuolelta.
4.  Irrota polttimen alasivulta ruuvit (2 kpl), joilla sytytysmoduuli on kiinnitetty.
5.  Irrota sytytyselementin kiinnitysruuvi ja vedä elementti ulos putkestaan. 
6  Työnnä uusi elementti sisään ja kiinnitä ruuvilla.
7.  Kokoa päinvastaisessa järjestyksessä.
8. Varmista, että sytytyselementti on työnnetty sisäputkea vasten.

  Liekinvalvojan vaihto
1.  Irrota kaikki kolme kaapelia polttimesta.
2.  Irrota poltinkotelo irrottamalla kaksi mutteria ja ruuvi ja vetämällä kotelo taaksepäin.
3.  Irrota kortin reunaliitin ohjauskortista ja vedä ulos anturi aukostaan puhaltimen oikealla 

puolella.
4.  Työnnä uusi anturi paikalleen, niin että jousi kiristyy aukkoon; varmista, että liekinvalvoja 

on kohtisuorassa peltiä vasten. Kytke kortinreunaliitin ja asenna poltinkotelo.

HUOMAA!
Jos sytyttäminen epäonnistuu, älä avaa tulisijan luukkua, ennen kuin polttokammio on tuuletettu.

 HUOLTO

5

4

Kuva. 6 Sytystysvastus
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 VIANETSINTÄ JA KORJAUSTOIMENPIDE

Vika Syy Toimenpide

Poltin pysähtyy Poltin ja/tai kattila pitää nuohota. Puhdista poltin ja kattila. 

Poltin pysähtyy, vikakoodi ErrSafe Poltin on ylikuumentunut.
Puhdista poltin ja kattila. 
Palauta syöttöputken takapalosuoja.

Poltin pysähtyy, vikakoodi ErrStart Poltin ei ole syttynyt. Tarkista pellettien syöttö ja sytytysannos 
”Ign dose”. 

Poltin pysähtyy, vikakoodi ErrLow Poltin on sammunut pienellä 
teholla.

Tarkista pellettien syöttö ja asetukset 
”Feed LO” ja ”Air LO”. 

Poltin pysähtyy, vikakoodi ErrHigh Poltin on sammunut suurella 
teholla.

Tarkista pellettien syöttö ja asetukset 
”Feed HI” ja ”Air HI”. 

Poltin pysähtyy, vikakoodi GOutStrt Poltin on syttynyt mutta sammuu 
käynnistysvaiheessa. 

Tarkista pellettien syöttö ja asetukset 
”Feed SU” ja ”Air Su”. (ServCode)

Poltin pysähtyy, vikakoodi ErrorIgn Sytytyselementti ei ota virtaa. Tarkista sytytyselementin liitännät (120 
- 145 ohm) tai vaihda sytytyselementti.

Poltin pysähtyy, vikakoodi ErrTemp Ohjainkortti ei saa yhteyttä 
lämpötila-anturiin.

Tarkista lämpötila-anturin liitännät tai 
vaihda lämpötila-anturi.

Poltin pysähtyy silloin tällöin ilman 
näkyvää syytä.

Voi johtua liian suuresta tai 
voimakkaasta vaihtelusta savu-
piipun alipaineessa tai virheestä 
polttoaineen syötössä.

Ota yhteyttä valtuutettuun asentajaan 
tarkastusta ja mahdollista vedonrajoitti-
men asennusta varten.

 VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
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 POLTTIMEN RÄJÄYTYSKUVA
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 POLTTIMEN OSAT / TEKNISET TIEDOT

Nro Tuotenro Nimitys 

 1 1210 Ulkoputki

 2 8117 Ruuvi MLC6S M6 x 16

 3 1566 Ruuvi M4x5 PX22

 4 1516 Ohjauskortti

 5 8122 Mutteri M6M M6 messinki

 6 1211 Sisåputki

 7 8101 Ruuvi MRX M4 x 8 FZB

 8 1182 Muuntaja

 9 1558 Ohjauspaneeli

10 1213 Liitinpaneeli

11 8352 Syöttöjännite sisään

12 8112 Syöttöjännite ulos

13 1452 Lämpötila-anturi

14 1288 Pudotusputki

15 1133 Ylilämpösuoja, pudotusputki

16 1156 Kouru

17 8133 Ruuvi MLC6S M6 x 10

18 1283 Liekinvalvonta

19 1295 Poltinkotelo

20 1214 Puhallin

21 1209 Takakotelo

22 8368 Ruuvi K6S 10.9 M4 x 4

23 8181 Ruuvi MRX M5 x 8 FZB

24 8148 Mutteri M6M M6 FZB

25 1667 Sytytysvastusputki

26 1574 Sytytysvastus

Nro Tuotenro Nimitys 

27 1567 Sytytyskonsoli

28 1647 Sytytyskonsolin pelti

29 1599 Jakokotelo

30 8322 Syöttöjännite ulos

31 1166 Tiivistenaru

32 1593 Liitin 10-napainen

33 1610 Muoviplugi

34 8102 Mutteri M6M M4 FZB

35 2586 Ohjauskortin seinäkiinnike

36 8121 Ruuvi MRX M5 x 25 FZB

Lisävarusteet

1309 - Takapalosuoja

1407 - Kiinnityspaketti (UUSI)

2424 - Tuhkaimuri tuhkan poistoon

1290 - Mikrovarasto

1265 - Savukaasulämpömittari

1373 - Polttoainevarasto 300 l

1201 - Vedonrajoitin TIGEX laippoineen

8108 - Narutiiviste Ø 15 mm

1369 - Pudotusletku Ø 70 mm/m

1386 - Pellettiletkun sovitin 70-66

1012 - Feedo-pellettikuljetin

1392 - Depo-syöttökouru

1029  - Aero-paineilmapuhdistus

1599 - Jakorasia (varaajasäiliön ohjaus)

Tekniset tiedot

Polttimen teho 10 – 20 kW

Sähköteho maks. 430 W

Palamishyötysuhde n. 95 %

Paino 12 kg

Liitäntäjännite 230 VAC

Pituus (kattilan ulkopuolella) 300 mm

Leveys (kattilan ulkopuolella) 300 mm

Korkeus (kattilan ulkopuolella) 310 mm

Pituus (kattilan sisäpuolella ilman asennuslaippaa) 200 mm

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

Asennusaukko Ø 180
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ASENNUS
Asennus päivämäärä Valmistusnumero Tuote

ASIAKAS
Nimi Puhelin Sähköposti

Lähiosoiote Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

ASENTAJA
Asennusliike Asentaja Puhelin

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

 TAKUUKORTTI - AXON SILVER 50

Täytä tiedot ja säilytä tämä kappale!

- asiakkaan kappale -

 Takuuehdot Ariterm Oy:n tuotteille 1.1.2012 alkaen
Uudet takuuehdot koskevat vuodesta 2012 alkaen valmistettuja tuotteita.

Ariterm myöntää toimittamilleen laitteille 1 vuoden takuun. Takuu on 
voimassa vuoden käyttöönottopäivästä tai enimmillään 18 kuukautta toimi-
tuspäivästä. Aritermin valmistamien paineastioiden osalta takuu on 5 vuotta 
toimituspäivästä.

Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on palautettu täytettynä 
Aritermille.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Ariterm toimittaa uudet osat 
viallisten tilalle veloituksetta. 

Takuu ei kata kulutusosia, asennustöitä eikä asennukseen liittyviä kustan-
nuksia. Varaosalle myönnettävä takuu on 12 kuukautta.

Takuu ei kata mahdollisia virheellisestä toteutuksesta tai asennuksesta joh-
tuvia virheitä, huolto- tai käyttövirheestä, eikä epäkurantista polttoaineesta 
aiheutuneita vaurioita.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly 
muita takuita. Tämä kohta määrittelee tyhjentävästi Myyjän virhevastuun ja 
ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteessa.



O
y 

Ar
ite

rm
 A

b
Tu

nn
us

 5
00

83
63

00
00

3 
VA

ST
AU

SL
ÄH

ET
YS

Va
sta

an
ott

aj
a m

ak
sa

a 
po

sti
m

ak
su

n

M
ott

ag
ar

en
 b

et
ala

r p
or

to
t



ARITERM OY   Asennus- ja käyttöohje - 01.02.2012- 16/16

ASENNUS
Asennus päivämäärä Valmistusnumero Tuote

ASIAKAS
Nimi Puhelin Sähköposti

Lähiosoiote Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

ASENTAJA
Asennusliike Asentaja Puhelin

Lähiosoite Postinumero Postitoimipaikka

Allekirjoitus

 TAKUUKORTTI - AXON SILVER 50

 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 14.

- ARITERM OY:n kappale -

 Takuuehdot Ariterm Oy:n tuotteille 1.1.2012 alkaen
Uudet takuuehdot koskevat vuodesta 2012 alkaen valmistettuja tuotteita.

Ariterm myöntää toimittamilleen laitteille 1 vuoden takuun. Takuu on 
voimassa vuoden käyttöönottopäivästä tai enimmillään 18 kuukautta toimi-
tuspäivästä. Aritermin valmistamien paineastioiden osalta takuu on 5 vuotta 
toimituspäivästä.

Takuu on voimassa ainoastaan, jos takuukortti on palautettu täytettynä 
Aritermille.

Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet. Ariterm toimittaa uudet osat 
viallisten tilalle veloituksetta. 

Takuu ei kata kulutusosia, asennustöitä eikä asennukseen liittyviä kustan-
nuksia. Varaosalle myönnettävä takuu on 12 kuukautta.

Takuu ei kata mahdollisia virheellisestä toteutuksesta tai asennuksesta joh-
tuvia virheitä, huolto- tai käyttövirheestä, eikä epäkurantista polttoaineesta 
aiheutuneita vaurioita.

Ellei pakottavasta lainsäädännöstä muuta johdu, sopimukseen ei sisälly 
muita takuita. Tämä kohta määrittelee tyhjentävästi Myyjän virhevastuun ja 
ostajan oikeussuojakeinot virhetilanteessa.
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