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TÄHTIS TEADE 
 
Lugege paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend hoolikalt läbi enne käesoleva seadme 
paigaldamist või hooldamist. Eriti pöörake tähelepanu töödele, mis on seotud gaasi ja 
elektritöödega. 
Hoidke kasutusjuhendit kindlas kohas seadmete juures selleks, et tagada vajaliku teabe 
olemasolu  ekspluatatsiooniks ja igaks hoolduseks. 
Seadmete edasiandmisel tuleb tagada juhendi üleandmine uuele omanikule. 
Käesolevas juhendis toodud juhised on väga olulised kuumaõhugeneraatori EUGEN-S õige 
töö- ja paigaldamise tagamisel.  
Inimestel, kellel on füüsiline, vaimne või meeleliselt vähendatud võime, kellel ei ole piisavalt 
kogemusi või teadmisi ja lastel kui neil puudub nende tervise eest vastutav tugiisik ning kui 
neile pole antud vastavaid juhiseid, ei ole lubatud kasutada seadmeid. 
Enne pakendi avamist kontrollige pakendit ja peale avamist selle sisu. Kahtluse korral, et 
seadmel on vigastusi, ärge kasutage seadet ja pöörduge kõigepealt CARLIEUKLIMA S.p.A 
poole. 

 
Müümise korral tuleb seadmed demonteerida ja utiliseerida vastavalt selle riigi seadustele, 
kus seade on paigaldatud. 
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Tuleoht! Plahvatusoht!  Elektrilöögi oht! 
 
Tähelepanu! 
 
Kui tunnete gaasi lõhna: 
1. avage aknad; 
2. ärge süüdake midagi; 
3. ärge kasutage elektrilüliteid; 
4. ärge kasutage ühtki telefoni hoones; 
5. lahkuge hoonest; 
6. pärast hoonest lahkumist teavitage koheselt oma gaasitarnijat järgides nende juhiseid; 
7. kui te ei saa gaasitarnijaga ühendust, helistage tuletõrjesse. 
 
Tuleoht! 
Ärge säilitage käesoleva või mõne muu seadme läheduses bensiini või muid tuleohtlikke 
vedelikke mis tekitavad plahvatusohtlikke aure. 
Mõned esemed võivad küttekeha lähedusse sattudes süttida või plahvatada. Nende juhiste 
mittetäitmise tagajärjeks võib olla surm, kehavigastused või materiaalne kahju. 
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1 TEHNILISED NÄITAJAD 
 

Seeria EUGEN-S (peatatud) kuumaõhugeneraator on õhk-õhk soojusvahetiga gaaskütusega 
kompaktne seade. Ruumiõhu kütmiseks kasutatakse põlemisprotsessiga saadavat energiat. 
Ruumist võetav õhk juhitakse ventilaatoriga läbi torudest soojusvaheti, kus seda 
soojendatakse, tagasi ruumi. Et kindlustada generaatori suitsugaaside eemaldamine 
seadmest, peab generaator olema ühendatud korstnatorudega mis on sertifitseeritud vastavalt 
CE nõuetele. 
 

1.1 EUGEN - S eelised: 
 

• hea soojuslik kasutegur (> 91%) ja kõrged tootlikkusnäitajad; 
• madal müratase; 
• lihtne paigaldada ja käivitada; 
• sobib erinevate siseruumide kütteks nagu tööstused, laod, spordisaalid, kasvuhooned, 

basseinid jms; 
• väikesed mõõtmed, mis võimaldab säästa ruumi tööpiirkondadele kuhu see on 

paigaldatud. 
 
Joonis 1.1 
EUGEN – S 

 
 

1.2 EUGEN-S komponendid 
  
Kuumaõhugeneraatorid EUGEN-S töötavad maagaasil või vedelgaasil ja on mõeldud 
paigaldatavana rippmontaažiga või konsoolidele. 
 

Joonis 1.2 
EUGEN-S laotusjoonis  
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TORUSOOJUSVAHETID 
 

Joonis 1.3 
Alumiiniumkattega toruregister,  
soojusvaheti põhiosa 

Torusoojusvaheti - EUGEN-S süda 
Seade on varustatud mitmeleegipõletiga, mis koosneb mitmest 
eelsegustusega põletist milles eelnev segunemine toimub iga põleti 
lahutamatu osana olevas Venturi torus. Leegi stabiliseerimine saadakse 
tänu korralikule põleti plaadile mis on valmistatud kõvasulamist. 
Suitsugaaside ventilaator tagab põletile piisava imirõhu ja õige soojuse 
jaotamise soojusvaheti torude sees. Torukimp on valmistatud 
alumiiniumiga kaetud torudest läbimõõduga 38 või 45 mm, vastavalt 
mudelile ja seina paksusega 1,5 mm. Soojusvaheti eriline konstruktsioon 
ja aluminiseeritud torude materjal võimaldavad kõrge efektiivsuse ja hea 
soojusvahetuse. 
 

 
 
VENTILAATORID 
 

Joonis 1.4 
Suitsugaaside ventilaator 

 
Seeria EUGEN-S kuumaõhugeneraatorid on varustatud 2 ventilaatoriga, üks on ette 
nähtud põlemisõhu ringluseks ja suitsugaaside eemaldamiseks, teine ruumides 
õhuringluse tagamiseks. 
Suitsugaaside ventilaator mis on paigaldatud generaatorisse, on ette nähtud 
põlemisõhu pealevoolu tagamiseks ja suitsugaaside eemaldamiseks; see kahe 
poolusega mootoriga tsentrifugaalventilaator on sobiv üle 230 °C kuuma õhu 
kanalitele paigaldamiseks. 
Otse ventilaatori rootori teljele paigaldatud jahutustiivik võimaldab tagada suure 
soojuse hajumise. Ventilaator on varustatud vibroalustega vibratsiooni maksimaalseks 
alandamiseks ja müratu töö tagamiseks. 
Seadmed EUGEN-S on varustatud kahe erineva mudeliga Suitsugaaside 
ventilaatoriga: üks mudeli S20 jaoks, elektrilise võimsusega 30 W ja teine mudelitele 
S30, S40, S50, S60 ja S115 elektrilise võimsusega 100 W. Mootorid on elektritoitele 
230 V / 50 Hz. 

 
Joonis 1.5 
Telgventilaator 
Ruumi õhu ringlusventilaator  

 
Telgventilaator on kõrge kasuteguriga ventilaator mis antud seadme puhul on 
kasutatav kui ruumi õhu ringlusventilaator. 
Telgventilaatorid on iga mudeli jaoks erinevad, tagades võimsusele vastava õhuhulga 
ja maksimaalse efektiivsuse. 
Ventilaatorisõlm on paigaldatud spetsiaalsetele vibroalustele, et vähendada 
vibratsiooni maksimaalselt. 

 
 
 
Tsentrifugaalventilaatorid, mis sobivad õhukanalitega lahendustele, on saadaval 
eritellimusena. 
Tsentrifugaalventilaatorid tagavad võrreldes telgventilaatoritega sama tootlikkuse 
juures suurema rõhu ning järelikult on ka sobivamad liitmiseks torustikuga süsteemi. 
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GAASIKLAPP, LEEGIKONTROLLISEADE JA DIFERENTSIAALRÕHULÜLITI 
Joonis 1.6 
Gaasiklapp koos 
leegikontrolliseadmega 
 

Gaasiklapp on varustatud ajamiga klapi avamiseks ja gaasikulu 
reguleerimiseks ja seda madala elektritarbimise juures. Väikeste mõõtmetega 
ja töökindel klapp tagab väikesed kuluhulgad. 
Klapp on homologeeritud vastavalt EN126, omades klappide kaitseklassi B + 
J, suudab töötada maksimaalse rõhuga 50 mbar ja seda võib kasutada 
temperatuurivahemikus 15 °C kuni 80 °C. 
 
Leegikontrolliseade on heakskiidetud vastavalt normatiivile EN 298/2003 
ning on ette nähtud leegi tuvastamiseks reaalajas; sel moel tagab CE 
kehtivatele eeskirjadele vastavad ohutusnõuded. Otse klapi korpusele 
kinnitatuna võib see juhtida suitsugaaside ventilaatorit vastavalt suitsugaaside 
hulgale, juhtida seadme tööd sõltuvalt diferentsiaalrõhulüliti rakendusest, 
teavitada seadme tööseisust ja blokeeringutest. Põleti tööseisu taastamise 
süsteem eeldab taaskäivitamiseks välja / sisse lülituse käsitsi teostamist. 
Tänu erilisele kaabel-ühendusele saab väliselt juhtida mootoriga klappi 
reaalajas. 

 
Diferentsiaalrõhulülitiga juhitakse Suitsugaaside ventilaatori õiget toimimist suitsugaaside 
eemaldamiseks. Rõhulüliti kalibreerimine teostatakse tehases ja on iga üksiku seadme puhul 
erinev mistõttu diferentsiaalrõhulüliti metallist katteketas on pitseeritud. 
Järgmises tabelis on toodud seadistusväärtused kui näidised hooldustööde teostamiseks. 
 
MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Diferentsiaalrõhulüliti seaded mbar 1.2 1.1 0.5 0.65 0.65  0.9 

 
 

Korpus  
Alumiiniumterasest valmistatud isekandva raamiga korpus on kaetud värvitud katteplekkidega. 
Ülemisel plaadil on neli keermestatud puksi seadme riputamiseks või konsoolile 
kinnitamiseks. 
 

Joonis 1.7  
Korpus 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Korstna ühendus ning õhuhaarde toru 
Mudel EUGEN-S20 on varustatud koaksiaalliidesega milles sisemine korstnatoru on 
läbimõõduga 80 mm ja väline õhuhaardetoru läbimõõduga 130 mm. Kõigil teistel mudelitel 
koaksiaaltoru on siseläbimõõt 100 mm ja välisläbimõõt 150 mm.  
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Joonis 1.8 
Korstna näidis 
EUGEN–S20 ja S30 

Mudelitel EUGEN-S20 ja S30 saab korstna 
asendit muuta 90°, see võimaldab valida 
horisontaalse ja vertikaalse asendi vahel. 

 
 

  
 
 
 
Joonis 1.9 
Korstna näidis 
EUGEN–S40, S50, S60 ja S115 
 

 
Mudelitel EUGEN–S40, S50, S60 ja S115 
on horisontaalsuunaline koaksiaalne korstna 
liides. 

 
 
 
 
 
 

 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata suitsukäikudele 
Korstnatorud ja / või põlemisõhu kanalid tuleb paigaldada ainult CE homologeeringuga 
torudest ja igal juhul kooskõlas määrusega UE305/201, millel on fikseeritud ühtlustatud 
tingimused ehitustoodetega kauplemiseks ja tühistab direktiivi 89 / 106 / CEE. 
 

 
1.3 Tehnilised näitajad ja mudelid 

1.3.1 Tehnilised näitajad 
Seeria EUGEN-S kuumaõhugeneraatorid on varustatud leegikontrolliseadmega mis 
võimaldab lülitust põhimõttel - sees/väljas, kui ka alandatud võimsusega režiimil (2-astmeline 
versioon). 
 

Tabel 1.10 
Elektrilised näitajad  
Õhuhulgad  
 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Soojuslik võimsus Hs* kW 24.2 33.0 45.1 53.9 67.43 125.62 
Soojuslik võimsus Hi* kW 22.0 30.0 41.0 49.0 61.3 114.20 
Õhu hulk (telgventilaator) m3/h 2450 3050 4300 4500 5800 11300 
Õhu hulk 
(tsentrifugaalventilaator) 

m3/h 3400 3600 3950 4100 7200 10800 

Õhuhaarde läbimõõt mm 130 150 150 150 150 150 
Korstnatoru läbimõõt mm 80 100 100 100 100 100 
Soojusvaheti torustiku 
läbimõõt 

mm 38 38 45 45 45 45 

Soojusvaheti torude arv tk 5 7 7 9 11 2x9 
Tarbitav elektrivõimsus 
(telgventilaator) 

W 250 260 610 610 740 1600 

Tarbitav elektrivõimsus  
(tsentrifugaalventilaator) 

W 615 615 625 625 1140 1665 

Elektritoide 220V – 1F – 50Hz 
*HS ja Hi vastavalt  EN 437 
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Tabel 1.11 
Gaasi kulu ja gaasi rõhk 
 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Maagaasi maksimaalne kulu m3/h 2.33 3.17 4.34 5.19 6.49 12.08 
LPG maksimaalne kulu kg/h 1.70 2.32 3.18 3.78 4.74 8.83 
Minimaalne vajalik rõhk 
(dünaamiline)  

mbar 20 20 20 20 20 20 

Minimaalne vajalik rõhk 
maagaasiga (dünaamiline) 

mbar 37 37 37 37 37 37 

 
 
ETTEVAATUST! 
Gaasi maksimaalne rõhk ei tohi ületada 50 mbar. 
 

 
Tabel 1.12 
Diferentsiaalrõhulüliti seadistamine. 
Ventilaatori seadetermostaat. 
Ohutuspiirid 
Korstna maksimaalne pikkus  
 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Seadistamise tüüp        
Diferentsiaalrõhulüliti 
seadistamine. 

mbar 1.2 1.1 0.5 0.65 0.65 0.9 

Termostaadi seadistamine 
Ventilaator sisse 

°C 35 35 35 35 30 30 

Termostaadi seadistamine 
Ventilaator välja 

°C 35 35 35 35 30 30 

Ohutuspiir  °C 100 100 100 100 100 100 
“B” tüüpi ühendused (põlemisõhk ruumist) 
Korstna läbimõõt 
 

mm 80 100 100 100 100 100 

Korstna maksimumpikkus m 20 20 25 25 25 25 
“C” tüüpi ühendused (põlemisõhk väljast) 
Koaksiaal toru mõõdud mm 80/130 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 
Koaksiaal toru pikkus 
otsikuga 

m 15 15 20 20 20 20 

 
Tabel 1.13 
Suitsugaaside ventilaator 
 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Suitsugaaside ventilaatori diafragma  
Maagaas - G20 ømm 50  110 48 54 60  110 
Maagaas - G25 ømm 50  110 48 54 60  110 
LPG gaas – G30 (Butaan) ømm 55 110 48  54  60 110 
LPG gaas – G31 (Propaan) ømm 55 110 48  54  60 110 
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1.3.2 Mudeli valik 
 
Ventilaatorid 
Kuumaõhugeneraatorid EUGENE-S on standardis varustatud telgventilaatoritega. Konkreetse 
taotluse korral on need saadaval ka tsentrifugaalventilaatoritega. 
Tellimise alus: 
- Telgventilaator (standard)  - A 
- Tsentrifugaalventilaator  - C 

 
Joonis 1.14 
Telgventilaator (standard)  

Joonis 1.15 
Tsentrifugaalventilaator 

 
 

Sobiv kütus 
Kuumaõhugeneraatorites EUGEN-S kasutatav kütus on gaas ja seadme sobivus kütuse liigile 
tuvastatakse järgmiselt: 
- Maagaas  - N 
- LPG   - L 
Näide identifitseerimise ja / või tellimisel esitatava nimetuse puhul: 
EUGEN-S50 (A. N) - saatmisele kuulub kuumaõhugeneraator soojusvõimsusega 50 kW ripp-
paigalduseks ja telgventilaatoriga, tööks maagaasiga. 
 

2 DISAIN JA KUJUNDUS. NÄITED 
 
CARLIEUKLIMA tehnikaosakond on alati tellijate käsutuses, et aidata tehnikuid ja 
projekteerijaid kuumaõhugeneraatorite EUGEN-S õige tüübi ja paigutuse valikul. 
Järgmised näited näitavad soovituslikke paigutusi kuumaõhugeneraatorite EUGEN–S õigeks 
paigaldamiseks. 

Joonis 2.1 
Paigutuse näited 
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3 TARNE JA PAIGALDUS 
 

Hüdraulilised ja elektrilised ühendused tuleb teostada kvalifitseeritud personali poolt ja 
paigaldus peab olema kooskõlas riigis kehtivate seaduste ja normidega. 
Seadme nõuetekohase toimimise tagamiseks on asendamatu teostada nõuetekohane 
maandus. 
Elektriskeemid käesolevas kasutusjuhendis sisaldavad kuumaõhugeneraatori EUGEN-S 
sisemisi elektriühendusi mille alusel koostatud ühendused tagavad seadme õige elektritoite. 
Väline elektriline ühendus tuleb teostada vastavalt tüübile ja kehtivatele seadustele. 
 
Pädevusega personal peab tegutsema järgmiselt: 
• paigaldama generaatori ja lõpuks gaasi- ja elektrivarustuse vastavalt käesoleva 

kasutusjuhendi juhistele ning kehtivatele riiklikele eeskirjadele. Vajadusel pöörduma enne 
tööde algust pädevate asutuste nagu Päästeamet või gaasitarnija poole; 

• tagama ohutu kaugus põlevatest materjalidest nagu on kirjeldatud käesolevas 
kasutusjuhendis peatükk 3.4; 

• paigaldama generaatori pidades kinni ventilatsiooni nõuetest; 
• tagama, et suitsueemaldus ja väline põlemisõhuhaare (paigaldus tüüp C) on kooskõlas 

kehtivate seadustega. Lisamärkusena, tuleb meeles pidada, et praegune seadus nõuab 
CE sertifikaadiga suitsukanaleid; 

• tarnima kõik vajalikud materjalid süsteemi rajamiseks (näiteks kontrolli ja ohutusseadmed), 
mis ei kuulu Carleuklima tarnesse; 

• paigaldada generaatorid viisil mis tagab juurdepääsu hoolduseks; 
• andma omanikule koopia käesolevast juhendist; 
• seadet ei tohi kasutada redeli toetuspunktina või alusena teistele seadmetele, seadme 

külge ei tohi riputada teisi seadmeid; 
• väljastama kinnituse, et töö on tehtud nõuetekohaselt ja kooskõlas kehtivate seadustega. 

 
CARLIEUKLIMA ei vastuta mis tahes kehtivatele ohutusseadustele mitte vastava 
paigalduse eest; paigaldaja vastutab täielikult selle eest. 
Valest ja / või ebaõigest paigaldamisest tulenev kahju on paigaldaja kanda. 
 
 
 
TÄHTIS TEADE 
 
Seadmete kasutamine on keelatud kohtades, kus seoses tööprotsessidega või materjali 
ladustamisega on oht suure hulga gaaside, auru ja tolmu tekkeks ja läbi selle 
plahvatuse või tulekahju tekke oht. 
Generaatori paigaldamisel, eelpoolnimetatud ohuga aladele, tuleb eelnevalt teostada 
nende alade mikrokliima uuring vastavat pädevust omava asutuse poolt. 

 
 

Käesolevaga on selgesõnaliselt märgitud, et kehtivatele seaduste eiramine võib 
põhjustada surma, raskeid kehavigastusi või olulist kahju. 
 
 
Paigaldamist, süsteemi käivitamist,  samuti remondi ja / või hooldustöid tuleb läbi viia 
ainult CARLIEUKLIMA poolt volitatud ja kvalifitseeritud personali poolt. 
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3.1 Eugen-s andmete silt 
 

Igal seadmel EUGEN-S on identifitseerimiseks andmete silt, millele on märgitud kõik seadme 
tehnilised andmed, NOx klass ja kaitseklass. Silt ei ole eemaldatav ja asub generaatori 
tagaküljel. 
 

Joonis 3.1 
Andmete sildi näidis 
 

 
 

Hot air generator – Kuumaõhugeneraator 
Country of destination – Sihtriik 
Fuel – Kütus 
Gas input pressure – Gaasi sisendrõhk 
Regulated for:Natural gas – Reguleeritud : Maagaasile 
Nozzle diameter – Düüsi läbimõõt 
Pressure at the nozzle - Rõhk düüsil 
Heat input Hs  - Sisendsoojus Hs 
Rated input Hi – Arvestuslik soojus Hi 
No of nozzle – Düüside arv 
Maximal input pressure – Maksimaalne sisendrõhk 
Supply voltage – Toitepinge 
Current – Voolutugevus 
Electrical power – Elektrivõimsus 
Customer – Klient 
Tested from – Kontrollija 
 

See seade tuleb paigaldada kooskõlas kehtivate 
seadustega ja ainult piisavalt ventileeritud ruumi. 
Jälgige juhendit enne seadme paigaldamist ja kasutamist. 
 
 
Enne igat tööd seadme juures, sulgege gaasivarustus ja 
lülitage seade ELEKTRIVOOLUVÕRGUST välja.  
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3.2 Mõõdud ja kaal 
Järgnevad pildid näitavad EUGEN-S mudelite ligikaudseid mõõtmeid  

Joonis 3.2 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN-S20 
(Koos 
telgventilaatoriga) 
 
 
Kaal 55 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
Joonis 3.2a 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN-S20 
(Koos tsentrifugaal-
ventilaatoriga) 

 
 
 

Kaal 68 kg 
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Joonis 3.3 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S30 
(Koos 
telgventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 68 kg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.3a 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S30 
(Koos tsentrifugaal-
ventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 81 kg  
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Joonis 3.4 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S40 
(Koos 
telgventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 102 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.4a 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S40 
(Koos tsentrifugaal-
ventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 109 kg  
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Joonis 3.5 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S50 
(Koos 
telgventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 118 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.5a 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S50 
(Koos tsentrifugaal-
ventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 125 kg  
 
  



  17 

58 Versioon 0914 �  EUGEN-S: TEHNILINE KÄSIRAAMAT  www.carlieuklima.com 
Peterburi tee 56, Tallinn LRF PRIVATE OÜ www.lrfprivate.ee  
 

Joonis 3.6 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S60 
(Koos 
telgventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 134 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.6a 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S60 
(Koos tsentrifugaal-
ventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 159 kg  
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Joonis 3.7 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S115 
(Koos telgventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 215 kg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.7a 
Ligikaudsed mõõtmed 
EUGEN–S115 
(Koos tsentrifugaal-ventilaatoriga) 
 
 
 
Kaal 247 kg  
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3.3 Paigalduskohad 
 
Kuumaõhugeneraatorid EUGEN-S on mõeldud esmajärjekorras tööstushoonete ja töökodade 
kütteks, samuti spordihoonete, ladude, loomapidamishoonete kütmiseks  ja / või muudel 
põllumajanduslikel eesmärkidel. Neid seadmeid ei saa panna väliskeskkonda ilma piisava 
kaitseta (töötavad temperatuuridel -15 °C kuni +60 °C) ning eluruumidesse paigaldamine ei 
ole lubatud. 
EUGEN-S on ette nähtud paigaldamiseks vahetult köetavasse ruumi kõrgusele üle 1,8 m. 
Seadmeid saab riputada ülevalt või paigaldada konsoolidele nagu näidatud peatükis. 3.5. 
Paigalduskoht peab olema kooskõlas riigis kehtivate kohalike seadustega. Ärge kasutage 
kütteseadet aladel, mis sisaldavad osasid kahjustavaid söövitavaid kemikaale.  
Põlemisõhu, ventilatsiooni ja sooja õhu jaotuse tagamiseks, vastavalt kohalikele ja riiklikele 
seadustele, on oluline tagada korralik õhuvahetus seadme ümber. Kohustuslikus korras tuleb 
ruum varustada ventilatsiooniavadega mille suurus vastab mudeli EUGEN-S tehnilistele 
nõuetele. 
 
Üldreeglina me anname minimaalselt vajalike tingimuste loomiseks vastava õhuvahetuse 
ruumis, kuhu seade on paigaldatud: 
Minimaalne ventilatsiooniava vaba pind, arvestades kogu soojusvõimsusega, ei tohi olla 
väiksem kui: 
 
Maapinnast kõrgemal olevad ruumid:  S ≥ Q x 10; 
 
Pool-maa-alused ja maa-alused ruumid, sügavusel  -5 m alla maapinna:  S ≥ Q x 15; 
 
Neid väärtusi ei rakendata kasvuhoonetes. 
 
Igal juhul ei tohi ventilatsiooniavade pind olla väiksem kui 100 cm2. 
 
Ülalmainitud valemites väljendatakse soojustootlikkust kW tähega "Q" ja pinda cm2 tähega "S" 
. 
TÄHELEPANU !! 
Gaaside puhul, mille tihedus on suurem kui 0,8, tuleb kaks kolmandikku avadest teha 
maapinnaga ühele kõrgusele ja kõrgusega vähemalt 20 cm. 
Avad peavad olema mitte vähem kui 20 cm kaugusel 116 kW võimsuse korral ja mitte vähem 
kui 45 cm kaugusel suuremate võimsuste korral, õõnsustest, nõgudest, trepiastmetest, 
trappidest. 
 

3.4 Ohutud kaugused 
 
Vajalik on  jälgida 
seadmetevahelisi ohutuid 
kauguseid ja kauguseid 
külgnevatest seinadest.  
Järgnev joonis näitab vahemaad 
piirete suhtes: 
 

Joonis 3.8 
Minimaalne lubatud kaugus 
külgnevatest seinadest 
 
 

Lisaks on vajalik tagada 
minimaalsed lubatud kaugused 
süttivatest materjalidest nagu puit, 
paber, kumm jms. 
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3.5 Kinnituste tüübid 
 
Kuumaõhugeneraatorid EUGEN-S võib paigaldada, kasutades spetsiaalseid konsooltugesid, 
mis tarnitakse vastava tellimise alusel, kas riputatuna vähemalt 10 mm läbimõõduga varraste 
abil mis omakorda kinnitatakse seadme pealmisel pinnal olevatesse keermeliidetesse või siis 
toetatuna otse konsoolidele. 
Muul viisil kinnitatuna peab konstruktsioon vastama seadme kaalust tulenevatele tingimustele 
tagades paigaldise ohutuse ja vältima igasuguse ohu teket nii inimestele kui asjadele. 

 
Joonis 3.9 
Näide kinnitamiseks ülevalt poolt otse 
konsoolile (lisavarustus) 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.10 
Näide kinnitamiseks ülevalt poolt 
varraste või kettidega (lisavarustus) 
 
 

 

 

 

 
 
 
Joonis 3.11 
Näide kinnitamiseks otse konsoolile 
(lisavarustus) 
 

 

 
 
 
3.6 Suitsuärastus ja põlemisõhu sissevool 

 
Mudelitel EUGEN-S20 ja S30 saab korstnatoru asendit muuta 90°, see võimaldab valida 
horisontaalse ja vertikaalse asendi vahel. Vahetuse saab teostada lihtsal ja otse 
paigalduskohas. 
Mudelitel EUGEN–S40, S50, S60 ja S115 on horisontaalsuunaline koaksiaalne korstna liides. 

 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata suitsukäikudele 
Suitsukäigud ja / või põlemisõhu kanalid tuleb paigaldada ainult CE homologeeringuga 
torudest ja igal juhul kooskõlas määrusega UE 305/201, millel on fikseeritud 
ühtlustatud tingimused ehitustoodetega  kauplemiseks ja tühistab direktiivi 89 / 106 / 
CEE. 

 
• Torude läbiviigud läbi seina või katuse tuleb teha ilma, et need puutuks kokku 

isolatsioonimaterjalidega. Soovitame tagada 25 mm vahe toru ja seina ja / või katuse 
isolatsioonimaterjali vahele. 

• Suitsutorud ja / või põlemisõhu kanalid peavad olema selle kaalu arvestades kogu ulatuses 
nõuetekohaste klambritega kinnitatud. 

• Suitsutorusid ja / või põlemisõhu kanaleid ning selle kinnituselemente ei saa kasutada 
teiste elementide kinnitite või tugielementidena. 
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Torustiku "C"  tüüpi paigaldus (põlemisõhk väljast) 
Lõpetage suitsutoru CE nõuetele vastava tuulekindla otsikuga 

 
• Põlemisõhk imetakse seadmesse läbi koaksiaaltoru välisosa ning suitsugaasid juhitakse 

välja läbi koaksiaaltoru sisetoru.  
• Pingutage ja tihendage torustik. 
 

Joonis 3.12 
Paigaldusviis „C“ (põlemisõhk väljast) 
 
 "C" tüüpi torustiku rajamiseks tuleb 
kasutada koaksiaaltorusid (CE 
sertifitseeritud)  
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.13 
Näide EUGEN-S20, S30 "C" tüüpi 
paigaldusest koaksiaaltorudega 
(põlemisõhk väljast, suitsugaasid 
välja) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.14 
Näide EUGEN-S40, S50, S60 ja S115 
"C" tüüpi paigaldusest 
koaksiaaltorudega (põlemisõhk 
väljast, suitsugaasid välja) 
 
 
 
 

Torustiku "B"  tüüpi paigaldus (põlemisõhk ruumist) 
Lõpetage suitsugaaside toru CE nõuetele vastava 
tuulekindla otsikuga  

 
Joonis 3.15 
Paigaldusviis „B“ (põlemisõhk ruumist) 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Joonis 3.16 
"B" tüüpi torustiku rajamiseks tuleb 
kasutada korstnatoru (CE 
sertifitseeritud)  
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Korstna suurimad pikkused  
 

Paigaldusviis „B“  
(Põlemisõhk ruumist / suitsugaas välja) 

 
Tabel 3.17 
"B" tüüpi torustiku maksimaalne 
pikkus  
 

“B” tüüpi ühendused (põlemisõhk ruumist) 
Korstna läbimõõt 
 

mm 80 100 100 100 100 100 

Korstna maksimumpikkus m 20 20 25 25 25 25 
 
Tabel 3.18 
Suitsugaaside torustiku elementide 
teisendus pikkuseks 
 

“B” tüüpi ühendused (põlemisõhk ruumist) 
Elemendid  Sirge toru 

1m 
Põlv 
45° 

Põlv 
90° 

„T“ 
liides 

Korstna 
otsik 

Korstna läbimõõt mm 80 80 80 80 80 
Pikkuse vaste m 1 1.9 3.4 0.5 2.9 
       
Korstna läbimõõt mm 100 100 100 100 100 
Pikkuse vaste m 1 1.6 2.6 0.5 4.2 

 
 

Paigaldusviis „C“ 
(Põlemisõhk väljast / suitsugaas välja) 

Tabel 3.19 
"C" tüüpi torustiku maksimaalne 
pikkus  
 

“C” tüüpi ühendused (põlemisõhk väljast) 
Koaksiaal toru mõõdud mm 80/130 100/150 100/150 100/150 100/150 100/150 
Koaksiaal toru pikkus 
otsikuga 

m 15 15 20 20 20 20 

 
Tabel 3.20 
Suitsugaaside torustiku elementide 
teisendus pikkuseks 
 

“C” tüüpi ühendused (põlemisõhk väljast) 
Elemendid  Sirge 

toru 1m 
Põlv 
45° 

Põlv 
90° 

„T“ 
liides 

Korstna 
otsik 

Korstna läbimõõt mm 80/130 80/130 80/130 80/130 80 
Pikkuse vaste m 1 1.7 2.8 0.5 2.9 
       
Korstna läbimõõt mm 100/150 100/150 100/150 100/150 100 
Pikkuse vaste m 1 1.7 2.8 0.5 4.2 
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3.7 Paigaldusjuhised gaasiklapi paigaldamiseks 
 

Gaasiklapid, mida kasutatakse kuumaõhugeneraatoritel EUGENE–S, sobivad nii maagaasile 
kui ka vedelgaasile. 
 
TÄHELEPANU! 
Seadme peab paigaldama kvalifitseeritud personal. 
Enne seadme ühendamist elektritoite ja gaasitorustikuga, järgige järgnevaid märkuseid: 
• kontrollige gaasiklapi paigaldust tagades, et see on ühendatud gaasitorustikuga õigel viisil. 
Ühendused tuleb teostada kooniliste toruliitmikega kasutades selleks õigeid töövahendeid, et 
vältida liigsete sisepingete teket liitmikes ja seadmetes; 
• kontrollige gaasiklapi maandust (ühendatud seibiga kruvi alla) ja, et leegikontrolli 
juhtseadme ühendus on teostatud õigesti (teostatud kiirühenduspistikuga); 
• kontrollige, elektroodid on õigesti ühendatud. 
 

Joonis 3.21 
Gaasiklapp ja sellega ühendatud 
süütekontrolliseade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7.1 Seadistamine ja asendamine 
Kuumaõhugeneraator EUGEN-S peab olema seadistatud kasutusjuhendis toodud tabeli 
alusel (vt peatükk 4). Seadistamist saab teostada vastava reguleermutriga gaasiklapil. 
 

Joonis 3.22 
Sisendrõhu ja põleti rõhu määramise 
punktid 

 
 
  

Sisendrõhu mõõtepunkt 
 
        Gaas 
 

      Gaas 
                                                   Põleti rõhu mõõtepunkt 
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3.7.2 Seadistustoiming 
Põleti peab olema seadistatud vastavalt tabelis "Rõhk põletil" toodud rõhunäitudele, keerates 
üksnes põleti maksimaalrõhu reguleermutrit (võtme 10 abil). 
 
TÄHELEPANU! 
Ärge kasutage plastmassist kruvi (kasutatakse kaheastmelisel põletil), sest see on põleti 
minimaalrõhu reguleermutrit, mis muudab väljundrõhku!  
 
Et saavutada õiget rõhu reguleerimist soovitame järgida neid juhiseid: 
• ühendage manomeetrid rõhumõõtepunktiga sisendis ja väljundis; 
• eemaldage kaitsekork. 
Keerake põleti maksimaalrõhu reguleermutrit (võtme 10 abil), kuni jõutakse rõhuni mis vastab 
allpool toodud tabelis 4.5 "Rõhk põletil" märgitule. 
 
Pöörake tähelepanu kütuse tüübile! 

 
Joonis 3.23 
Rõhu reguleerimine üheastmelisel  
Versioonil 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.8 Gaasitorustikuga ühendamine 

 
Ühendus gaasitorustikuga tuleb teostada painduva roostevabast terasest toruga või 
gaasivoolikuga, mis vastab kehtivatele standarditele. On väga oluline, et kasutatavad torud on 
piisava läbimõõduga ja paigaldatud vastavalt kohalikele seadustele, võimaldavad seadmete 
mistahes liikumist ja gaasitorude pikenemisi (vt ka järgmist joonist). Painduv toru peab olema 
vaba oma liikumises ja kasutamiseks ainult konkreetsel eesmärgil. 
 
Gaasitöid võib teostada ainult volitatud ja kvalifitseeritud personal. Vale ühendus võib 
põhjustada gaasi lekkeid mis seeläbi võivad põhjustada tõsiseid kahjusid ja halvimal 
juhul ka surma. 
 
Enne paigaldamist ja seadistust, tuleb kontrollida, et gaasi arvesti ja gaasitorustik on vastavad 
soovitud võimsusega seadmetele. Gaasivõrk peab olema paigaldatud kooskõlas kehtivate 
kohalike seadustega ja paigaldatud volitatud ja kvalifitseeritud personali poolt. 
 
Et vältida vigu süüte faasis, on äärmiselt soovitav enne seadme käivitamist kontrollida 
õhu ja veemullide  olemasolu gaasitorudes. Vajadusel tuleb torustikust õhk ja 
veemullid eemaldada. 
 

Joonis 3.24 
Näide gaasitorustikuga ühendamisest 

 
 

  

Kaitsekork 

Põleti 
maksimaalrõhu 
reguleermutter 
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3.9 Ühendamine vooluvõrku 
 

Elektriühendusi tohib teostada vaid kvalifitseeritud ja volitatud personal. 
Peatoide ja selle komponendid peavad olema valitud vastavalt paigalduskoha riigis kehtivatele 
seadustele ja paigaldatavate seadmete võimsusele. 
Lisaks tuleb pöörata tähelepanu asjaolule, et hädavajalik on tagada hästi töötav maanduse 
süsteem. 
 
Elektritoide 
Seeria EUGEN-S kuumaõhugeneraatorid vajavad pidevat elektritoidet 230 V / 50 Hz / 1 F. 
Ühendused faas, maandus ja neutraal tuleb täita täpselt nii, nagu on näidatud alloleval 
joonisel (joonis on ka seadme luugil). 
Faasi ja neutraali ei saa vahetada kuna neutraal ei taga leegi tuvastamist ja mille tulemusel 
seadme töö blokeeritakse. 
 
Alljärgnevas tabelis näidatakse elektrilisi andmeid ühe seadme kohta:  

Tabel 3.25 
Tarbitav elektrivõimsus 
 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Kasutatav elektriline võimsus 
(telgventilaator) 

W 250 260 610 610 740 1600 

Kasutatav elektriline võimsus 
(tsentrifugaalventilaator) 

W 615 615 625 625 1140 1665 

Elektritoide 220V – 1F – 50Hz 
 

Seeria EUGEN-S kuumaõhugeneraatoritel näidatakse töö- või avariiseisu ühe signaallambi 
abil. 
 
Põleti väljas  =  Valgussignaal puudub 
Põleti töötab  =  Valgussignaal vilgub 
Põleti blokeeritud  =  Püsiv valgussignaal 
 
Tänu 6-osalisele ühenduspistikule ja konkreetselt läbi kontaktide T1, saab seadmele lisada ka 
kaugjuhtimispaneeli. 
Kaugjuhtimispaneeli olemasolul mis asetseb kaugemal kui 1 m seadmest tuleb kasutada 
väljundis staatilist releed. 
 
6-osalises pistikus on: 
L1  =  Faas (F) 220 V AC 
Maandus  =  Kordusmaandus 
N  =  Neutraal 
T1  =  Juhtimine / Blokeering 
T2  =  Ei kasutata 
S3  =  Sisend tööks suvel (ainult ventilatsioon) 
 
ETTEVAATUST: 
Enne igat toimingut katkestage seadme elektritoide. 
Ka väljalülitatud seisus võib olla seade pinge all läbi pistikuga ühendatud juhtseadme 
kaudu. 
(Vt ka järgmisi elektriskeeme) 
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Joonis 3.26 
Elektriskeem EUGEN –S AX 
20-60kW 
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Joonis 3.26a 
Elektriskeem EUGEN –S AX 
115kW  
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Joonis 3.26b 
Elektriskeem EUGEN –S CX 
20-50kW 
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Joonis 3.26c 
Elektriskeem EUGEN –S CX 
60kW  
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Joonis 3.26d 
Elektriskeem EUGEN –S CX 
115kW 
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3.10 Elektrilise lisaküttekeha komplekt väga külmadele ruumidele (-20 ° C) 
Lisavarustus. See tarnitakse ainult konkreetse taotluse alusel. 
 

See komplekt on kui EUGEN-S küümaõhugeneraatorite lisavarustus seadme paigaldamiseks 
eriti külmades piirkondades. 
Ühendatuna otse 230VAC elektritoitega (F+N+maa).  
Autonoomsus ja pidevus (See ei ole võimalik kasutades  kuumaõhugeneraatori üldtoiteliini). 
 
See tagab elektri- ja ohutusseadmete tööks sobiva sisetemperatuuril ja selle kaudu 
kuumaõhugeneraatori korrektse toimimise ka äärmuslikel temperatuuridel. 
 
Generaatoril Eugen-S tüübil on augud lisaküttekeha paigaldamiseks mõeldud DIN liistu 
kinnitamiseks  ja lisaaugud autonoomsele elektritoitele elektrikaabli paigaldamiseks. 
 
Komplekt koosneb ekstrudeeritud alumiiniumist vastavalt UNI 3569 ja DIN 1725 nõuetele 
valmistatud soojusvahetusradiaatorist, komplekti kuuluvast 2 DIN liistu kinnitusklambrist, õige 
pikkusega (170mm) DIN liistust ja kinnituskruvidest (4 kruvi M6x10, 2 seibi M6 ja 2 äärikuga 
mutrit M6). 

 
Joonis 3.27 
Küttekeha kinnitusklambrid ja DIN liist. 
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Joonis 3.28 
Paigaldamise järjekord 
Küttekeha / DIN liist 
 
Sisestage klambrid õigesse soonde küttekehal 

 
Fikseerige vastavate kruvide abil liist küttekeha külge 

 
Kinnitage küttekehaDIN liistule 

 
Kinnitage DIN liist generaatorile vastavate aukude kohale 
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Küttekeha paigaldamine 
DIN liist koos küttekehaga tuleb asetada õigel viisil. Igal mudelil on oma kindel koht selle 
paigaldamiseks. 
Siin järgnevalt mõned näited erinevatest kinnituskotadest. 
                                      

 Äärikmutrite M6 kinnituskohad 

Joonis 3.29 
EUGEN-S 20 ja EUGEN-S 30 
Kinnituskoht generaatori 
tehnilises sektsioonis 
(pealtvaates) 

 

 
 
 
 
                                            

 
  

 Kinnituskohad vaatega kruvidele M6x10mm. 
Joonis 3.30 
EUGEN-S 20 ja 
EUGEN-S 30 
Kinnituskoht väljaspool 
generaatori tehnilist 
sektsiooni (altvaade). 
 
 
 
 
 
 
 
 Äärikmutrite M6 kinnituskohad 

Joonis 3.31 
EUGEN-S 40 ja EUGEN-S 50 
EUGEN-S 60 ja EUGEN-S 115 
Kinnituskoht generaatori 
tehnilises sektsioonis 
(pealtvaates) 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                              
 Kinnituskohad vaatega kruvidele M6x10mm. 
Joonis 3.32 
EUGEN-S 40 ja EUGEN-S 50 
EUGEN-S 60 ja EUGEN-S 115 
Kinnituskoht väljaspool 
generaatori tehnilist 
sektsiooni (altvaade). 
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Autonoomne ja pidev 230VAC elektritoide 
Generaatorid EUGENE-S on eelnevalt varustatud ka sisendiga autonoomse kaablile 230 VAC 
(F + N + maandus) mis tuleb ühendada otse kütteradiaatori (lisavarustus) klemmiliistuga. 
 

Joonis 3.33 
Autonoomne ja pidev  
230 VAC elektritoide 

 
 
                            Lisakütte autonoomse elektritoite kaabli sisend 

 
Joonis 3.34 
Lisaküttekeha klemmliist 

 
                          Lisaküttekeha klemmliist (faas, neutraal, maandus) 
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3.11 Äärikud õhukanalite ühendamiseks tsenrifugaalventilaatoriga EUGEN - S (C) 
Valikuline, tarnida üksnes konkreetse taotluse 

 
 
Torustike ääriku komplekt on lisavarustus ja see on spetsiaalselt valmistatud 
tsenrifugaalventilaatoriga generaatoritele EUGEN-S. 
Väljapuhke ja õhuhaarde õhukanalite äärikud tarnitakse juba kokku panduna koos tihendite ja 
generaatorile sobivate mõõtmetega. 
Järgmised näited erinevatest äärikutest erinevatele mudelitele. 

3.11.1 Äärik väljapuhke kanalile 
Joonis 3.35 
Äärikud väljapuhke 
kanalile 
(Mudelid: EUGEN - S 
20C, S 30C, S 40C, S 
50C, S 60 C ja S 115c)  

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paigaldamise järjekord: 
1) keerake lahti kruvid 1 ja 2 
2) Paigaldage äärik koos tihendiga kuumaõhu generaatorile (vaata eelnevat joonist) 
3) Kinnitage äärik kuumaõhugeneraatorile selle komplektis olevate kruvidega kasutades 
nurkades olevaid avasid 1 ja 2 ja raamis olevat kahte lisaava. 
Saadaval versioonid: 
Ääriku komplekt väljapuhketorustikule S 20C 
Ääriku komplekt väljapuhketorustikule S 30C 
Ääriku komplekt väljapuhketorustikule S 40C 
Ääriku komplekt väljapuhketorustikule S 50C  
Ääriku komplekt väljapuhketorustikule S 60C 
Ääriku komplekt väljapuhketorustikule S 115C 
 
NB!neraatorile vastava äärikukomplekti valik on oluline korrektseks paigaldamiseks. 
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3.11.2 Äärik õhuhaarde kanalile 
 
Õhuvõtuava äärikud on saadaval mudelitele:  
EUGEN - S 40, S 50, S 60 ja S 115; mudelitele EUGEN - S 20 ja S 30 nad ei ole saadavad. 
 
Mudelid EUGEN - S 40 C, S 50 C ja S 115 C  

 
Joonis 3.36 
Ääriku taotluse õhuvõtuava 
kanalisatsioon (ainult 
mudelitel: EUGEN - S 40C, 
S 50 C ja S 115 C) 

 
Paigaldamise järjekord: 
1) keerake lahti kruvid 1, 2, 3, 4 
2) Paigaldage äärik koos tihendiga kuumaõhu generaatorile (vaata eelnevat joonist) 
3) Kinnitage äärik kuumaõhugeneraatorile selle komplektis olevate kruvidega kasutades 
avasid 1, 2, 3 ja 4. 

 
Model EUGEN - S 60C 
 
Kuna tsentrifugaalventilaatorite mõõtmed on suuremad kui seadme EUGEN - S 60C kõrgus, 
tuleb äärikute paigaldamisel kasutada lisaplaati. Lisaplaadi kinnitamiseks on komplektis 
isekeermestavad kruvid. 
 

Joonis 3.37 
Ääriku paigaldamiseks 
lisaplaadi paigaldamine 

 

Lisaplaat kõrguse muutmiseks  
Lisaplaat kinnitage seadmele EUGEN - S 60C isekeermestavate kruvidega. 
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Joonis 3.38 
Õhuvõtuava äärik (ainult 
mudel EUGEN - S 60C)  

 
Paigaldamise järjekord: 
1) keerake lahti kruvid 1, 2 EUGEN - S 60 alumisel serval 

2) Paigaldage äärik koos tihendiga kuumaõhu generaatorile (vaata eelnevat joonist) 
3) Kinnitage äärik kuumaõhugeneraatorile selle komplektis olevate kruvidega kasutades 
avasid 1, 2 ning eraldi avadesse lisaplaadi nurkades. 
 
 

 
Saadaval versioonid: 
Ääriku komplekt õhuhaardetorustikule S 40C 
Ääriku komplekt õhuhaardetorustikule S 50C  
Ääriku komplekt õhuhaardetorustikule S 60C 
Ääriku komplekt õhuhaardetorustikule S 115C 
 
NB!neraatorile vastava äärikukomplekti valik on oluline korrektseks paigaldamiseks. 
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Paigaldage lisaplaat  

4 ESMANE KÄIVITAMINE. KASUTAMINE JA HOOLDUS 
 

     
Tuleoht! Plahvatusoht!  Elektrilöögi oht! 

 
Lugege paigaldus-, kasutus- ja hooldusjuhend hoolikalt läbi enne käesoleva seadme 
paigaldamist või hooldamist. 
Kõik gaasisüsteemides teostatavad tööd, mis on seotud käivitamise, paigalduse, hoolduse- ja 
erakorralise remondiga, tuleb teostada kvalifitseeritud ja volitatud ettevõtte ja vahetu 
paigaldaja poolt kooskõlas asukohas kehtivate seadustega. 
Paigaldaja on kohustatud järgima kõiki nõudeid ja üle andma kõik nõuetekohased 
dokumendid nii esindajale kui ka  lõpptarbijale. 
Väär paigaldus, seadistus, muutmine, teenindus või hooldus võivad põhjustada surma, 
kehavigastusi või materiaalset kahju. 
 
Tähelepanu! 
 
Kui tunnete gaasi lõhna: 

1. avage aknad; 
2. ärge süüdake midagi; 
3. ärge kasutage elektrilüliteid; 
4. ärge kasutage ühtki telefoni hoones; 
5. lahkuge hoonest; 
6. pärast hoonest lahkumist teavitage koheselt oma gaasitarnijat järgides nende 

juhiseid; 
7. kui te ei saa gaasitarnijaga ühendust, helistage tuletõrjesse. 

 
Tuleoht! 
 
Ärge säilitage käesoleva või mõne muu seadme läheduses bensiini või muid tuleohtlikke 
vedelikke mis tekitavad plahvatusohtlikke aure. 
Mõned esemed võivad küttekeha lähedusse sattudes süttida või plahvatada. Nende juhiste 
mittetäitmise tagajärjeks võib olla surm, kehavigastused või materiaalne kahju. 
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4.1 Süsteemi esmakäivitus 
Enne kuumaõhugeneraatori EUGEN-S esimest käivitamist kontrollige gaasiühendusi ja rõhku 
gaasiklapi sisendil (maks. 50 mbar). 
Täpsustage gaasi tüüp ja parameetrid millele EUGEN-S peab vastama (vt EUGEN-S andmete 
silti). 

 
Joonis 4.1 
Mõõtepunktid  
rõhu mõõtmiseks  
ja reguleerimiseks 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Elektriühendus peab olema kooskõlas elektriskeemiga (paigaldusjuhendi joon. 3.20). 
• Gaasi etteandesüsteem peab olema teostatud kooskõlas paigaldusjuhendi peatükis. 3.8 

tooduga.  
 Veenduge, et gaasitorustikust on õhk täielikult eemaldatud. 
• Ventilaator peab vabalt pöörlema ilma ühegi takistuseta. 
• Korsten peab olema ühendatud vastavalt  paigaldusjuhendi peatükis. 3.6 tooduga ning 

vastavalt tüübile ("B" või "C"). 
• Kontrollige juht- ja ohutustermostaadi ja õhurõhulüliti seadeid vastavalt järgmisele tabelile 

ja rõhulüliti ühenduste tihedust. 
• Kontrollige juht- ja ohutustermostaadi nuppusid. Valge tuleb asetada asendisse "AUTO" 

(endapoole tõmmates) samas kui punane peab olema tööasendis (nupp alla vajutatud). 
 
Tabel 4.2 
Rõhulüliti ja termostaadi seadistamine 
 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Diferentsiaalrõhulüliti 
seaded 

mbar 1.2 1.1 0.5 0.65 0.65  0.9 

 
Termostaadi seaded 
Ventilaator töös °C 35 35 35 35 30 30 
Ventilaator seisab °C 35 35 35 35 30 30 
Ohutustermostaat °C 100 100 100 100 100 100 

 
Pärast kõigi eelnimetatud seadistuste teostamist veenduge, et gaasi sulgkraan on suletud. 
Teostage esmane käivitus ilma gaasita, lülitades sisse vaid kuumaõhugeneraatori EUGEN –S 
elektritoite. 
Töökäsu seadmele peab andma köetavasse ruumi paigaldatud ruumitemperatuuriandur (nt: 
kelltermostaat CTR-01). 
 
ETTEVAATUST! 
Seade seiskub avariiliselt gaasi puudumise tõttu (leeki ei tuvastatud). 
See esimene testimine võimaldab kontrollida töötsüklite nõuetekohast toimimist (vt andmeid 
järgmisel jadaskeemil). 
 

  

Põleti rõhu reguleerimine  
 

Düüsi rõhu mõõtepunkt  
Sisendrõhu mõõtepunkt 
(max. 50 mbar) 
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Joonis 4.3 
Töötsüklite jadaskeem 
Käivitamine avariilise katkestusega  

 

 
 
Pärast töötsüklite jada kontrollimist ja seadme avariiseisu minekul ehk töösulu seisus, avage 
gaasi sulgkraan. Kõrvaldage avariiseis seadme välja ja sisse lülitamisega ning kontrollige 
kuumaõhugeneraatori EUGEN - S käivitumist (vt järgnevat jadaskeemi). 
Igal töösulu korral saab seadme uuesti käivitada seadme välja- ja sisselülitamisega. 
Ärge teostage seadme töö taastamiseks enam kui kolm katset kuna seadmesse võib olla 
kogunenud plahvatusohtlikke gaasisegusid. 
Probleem tuleb kõrvaldada volitatud teeninduskeskus või kvalifitseeritud personali poolt. 

 
Joonis 4.4 
Töötsüklite jadaskeem 
Käivitamine normaalseisus 
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Pärast seadme käivitamist kontrollige rõhku põletitel vastavalt järgmises tabelis toodule: 

Tabel 4.5 
Rõhk põletil 
 

Rõhk põletil 
MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
Maagaas - G20 mbar 9.2 9.1 10.7 10 10 11.3 
Maagaas - G25 mbar 13.6 13.4 16.8 14 12.9 13.4 
LPG gaas – G30 (Butaan) mbar 25.4 24.4 17 14.3 14.6 11 
LPG gaas – G31 (Propaan) mbar 32.8 32.3 21 19.3 20.2 16 

 
Joonis 4.6 
Gaasiklapp 

 

 
 
 
Põletile minevat gaasi rõhku saab reguleerida klapi keskosal oleva korgiga kaetud 
reguleermutri abil. 
Seadistamise ajal soovitaks kontrollida rõhku ka sisendil. Soovitame kasutada kahte erinevat 
manomeetrit, et mõõta samal ajal nii sisendrõhku kui ka rõhku põletil. 
 
Pärast seadistamist sulgege rõhumõõtepunkt ja sulgege korgiga 

gaasirõhu seadekruvi. 
 
Pärast seadistamist soovitame gaasimõõtjaga kontrollida seadmele mineva gaasikoguse 
vastavust gaasiseadme võimsusega. 
Gaasianalüsaatoriga teostatavad suitsugaaside mõõtmise tulemused peavad olema 
kooskõlas kehtivate seadustega.  
Gaaside analüüsi mõõtepunkt, ava läbimõõduga 10 mm või enam,  peab asetsema seadmest 
vähemalt kahe korstna läbimõõdu kaugusel. Peale mõõtmisi tuleb töid teostanud vastutavatel 
töötajatel mõõteavad tihedalt sulgeda, vältimaks põlemisproduktide leket ruumidesse. 
 

  

Põleti rõhu reguleerimine  
 

Düüsi rõhu mõõtepunkt  
Sisendrõhu mõõtepunkt 
(max. 50 mbar) 
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Alljärgnev tabel näitab soovituslikke põlemisgaaside väärtuseid: 

Tabel 4.7 
Soovituslikud põlemisgaaside väärtuseid  
 

Soovituslikud põlemisgaaside väärtused – Maagaas G20 
MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
CO2 % 6.26  5.93  6.82  6.92  6.81  7.96 
CO ppm 7 18 14 13 19 23 
CO (0% O2) ppm 13 36 24 22 33 34 
NOx (0% O2) ppm 107 90 105 90 96 92 
NOx klass  3 3 3 3  3 
Suitsugaaside temperatuur °C 148 128 152 156 166 178 

 
Soovituslikud põlemisgaaside väärtused – Maagaas G25 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
CO2 % 6.72  5.90  6.97 7.33  6.45  6.86 
CO ppm 10 15 11 16 23 7 
CO (0% O2) ppm 16 29 19 25 41 12 
NOx (0% O2) ppm 87 81 91 78 86 85 
Suitsugaaside temperatuur °C 149 125 153 150 165 173 

 
 

  
Soovituslikud põlemisgaaside väärtused – Propaangaas G31 

MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
CO2 % 5.52 5.36  6.54  6.32  6.27  8.64 
CO ppm 5 39 6 1 9 25 
CO (0% O2) ppm 12 99 12 2 21 40 
NOx (0% O2) ppm 119 93 134 103 114 121 
Suitsugaaside temperatuur °C 145 118 147 134 153 176 

 
Soovitame peale kuumaõhugeneraatori EUGEN – S seadistamise lõppu seisata seade ja 
tagada, et seadmega elektriliselt ühendatud ruumi kelltermostaadi või termostaadi eelseade- 
ja seadistus on õiged. 
 
Soojusvaheti 
Kuumaõhugeneraatori EUGEN - S põleti lülitatakse töösse ruumide küttevajadusest tulenevalt 
rakendunud ruumitermostaadiga (vt ka eelpool toodud töötsüklite jadaskeem). Seadme 
õhuringlusventilaator ei lülitu sisse enne kui juhttermostaadi ja ohutustermostaadi seadeid 
arvestades on soojusvaheti temperatuur on tõusnud üle 70 °C. 
Kui „Fan ON“ e "Ventilaator sees" temperatuur ületab 70 °C hakkab ventilaator pöörlema 
väljastamaks kuuma õhku ruumi. Ventilaator töötab pidevalt kui temperatuur seadme sees on 
kõrgem kui 40 °C (seadepunkt "Fan OFF" e „Ventilaator väljas“). 
 
Mõlemad need, tootja poolt määratud tasemed, tagavad jätkuva kuuma õhu etteande 
köetavasse ruumi. 
Kui ohutuse temperatuur (90 °C) on ületatud, blokeerib turvatermostaat põletite ja ventilaatori 
töö.  
Sellise avariiseisaku korral tuleb seadme taaskäivitamiseks seda teha käsitsi, vajutades   
turvatermostaadi  punast nuppu.  
 

  

Soovituslikud põlemisgaaside väärtused – Butaangaas G30 
MUDELID   S20 S30 S40 S50 S60 S115 
CO2 % 6.45  6.6  7.79  7.81  7.64  8.2 
CO ppm 7 37 20 13 18 33 
CO (0% O2) ppm 15 78 36 24 34 56 
NOx (0% O2) ppm 124 98 129 109 121 118 
Suitsugaaside temperatuur °C 148 128 152 156 166 178 
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Juhttermostaat 
seadistatud vastavalt 
tabelile 4.2 

Ohutustermostaat 
100ºC 
Käsitagastusega 
 

Joonis 4.8 
Tööjärjekord 

 

 
Joonis 4.9 
Ohutustermostaat 

  
                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juht- ja ohutustermostaat 
Juht- ja ohutustermostaadid asetsevad soojusvahetist vaheseinaga eraldatuna. Nende 
põhiülesanded on: õhuringlusventilaatori pideva töö juhtimine ja soojusvaheti temperatuuri 
ülempiiri kontrollimine 
 
Töö suvel 
Suvehooajal saab kuumaõhugeneraatorit EUGEN - S kasutada kui tavalist ventilaatorit 
ruumides õhu liikumise tagamiseks (vt kontakt "S3" 6 kontaktiga pistikul).  
 
Programmeeritav juhtseade - kelltermostaat 
Kuumaõhugeneraatori EUGEN - S automaatne toimimine toimub kelltermostaadi / väliste 
termostaatide abil mis tuleb õigesti ühendada. 
Käivitamine ja seiskamine teostatakse pingevabade kontaktide kaudu.  Kontaktid peavad 
olema suletud kui nõutav temperatuur on kõrgem mõõdetud temperatuurist ja avatud kui 
ruumi temperatuur saavutab sama taseme soovitud temperatuuriga.  
CARLIEUKLIMA pakub nädalapõhise programmiga kelltermostaati millega saab juhtida 1-8 
tsooni. 

 
Joonis 4.10 
Kelltermostaat CTR – 01 
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4.2 EUGEN–S hooldus 
 

Kuumaõhugeneraatorid EUGEN -S vajavad hooldust kehtivate seaduste alusel nagu kõik 
gaasküttel süsteemid. 
Hooldustöid võib teostada vaid kvalifitseeritud ettevõte, mis on volitatud tegema sellist tööd. 
Kui generaator paigaldatakse eriti tolmusesse ruumi, on soovitatav läbi viia ka vahepealne 
hooldus. 
Iga töö, mis on seotud korralise või erakorralise hooldusega garantiiaja jooksul ja mis 
teostatakse ilma  tootja või tema esindaja loata, katkestab seadme garantii. 
 
Enne hooldustöid:  
• lülitage seade välja; 
• katkestage elektrivarustus ja gaasivarustus.  
 
Toodud tingimuste eiramine võib põhjustada tõsiseid probleeme ka pädevale personalile kuna 
seade võib aktiveeruda ruumitermostaadi abil ruumi temperatuuri tõstmise nõudel. 
 
Kasutage ainult CARLIEUKLIMA originaalvaruosi! 
 
Pärast iga hooldust või remonti on äärmiselt soovitatav kontrollida kuumaõhugeneraatori töö 
vastavust nõuetele. 
 
Põleti hooldamiseks: 
• vabastage ja eemaldage õhuvõtuava painduv toru põleti külgühenduselt;  
• eemaldage kate ja kontrollige düüse. Kõrvaldage kõik põletile, leegiplaadile ja 

segukoonustele kogunenud jääkained; 
• eemaldage süüte- ja leegikontrolli elektroodid. Kontrollige nende terviklikkust ja kui vaja 

puhastage neid enne paigaldamist; 
• elektroodide asendamiseks ühendage lahti elektriühendused leegikontrolli juhtseadme 

küljest; 
• asendage elektroodid ja taastage elektriühendused. Kasutage ainult originaal elektroode. 
  Süüteelektroodelektrood peab olema  piisava isolatsioonitakistusega. 
 

Joonis 4.11 
Põleti hooldus 

Joonis 4.12 
Elektroodide õige asend 
 

 
    

 
Soojusvaheti 
Kontrollige torusid, veendumaks kas puuduvad ülekuumenemisest tingitud vigastused. 
Eemaldage tolm harja või suruõhuga. 
 
Gaasiklapp ja leegikontrolliseade 
Elemendid, mis ei vaja hooldust; kontrollida nende õiget töötamist. 
Gaasiklapp ja leegikontrolliseade on monteeritud kokku. Nende ükshaaval asendamiseks 
lihtsalt eemaldage vastavad kinnituskruvid. 
Klapi asendamisel on väga oluline pöörata suurt tähelepanu gaasigrupi tüübile ja selle õigele 
koostamisele. Gaasitorude ühendamisel gaasiklapiga tuleb kasutada ainult koos tihenditega 
originaalvaruosi. Samuti on vaja liitmike õhukindlaks ühendamiseks kasutada hermeetikut. 
 
Tähelepanu! 
Peaklapp on valmistatud vastavalt CE nõuetele ja keermeühendused sobivad sulgemisele 
maksimaalse jõuga 30 Nm. 
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Gaasiklapp  

 
Joonis 4.13 
Gaasiklapp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leegikontrolliseade 
 
Leegikontrolliseadme asendamiseks toimige järgmiselt:  
• keerake lahti klemmkarbi kaane keskel asetsev kruvi (mis fikseerib juhtploki klapile). Kui 

juhtplokk on lahti klapi korpuselt, eemaldage klemmkarbi kaas (kaane kinnituskruvi 
kaanel), ühendage lahti pistikud ja leegikontrolli juhtseadme juhtmestik; 

• paigaldage uus leegikontrolliseade, pöörates suurt tähelepanu õigetele elektriühendustele 
ja pistikute asetusele. Vale ühendus võib rikkuda leegikontrolliseadme. 
 

Joonis 4.14 
Leegikontrolliseadme ühenduspistik 
 

  
 

Kinnitage uus leegikontrolliseade klapi korpusele. 
 

Rõhulüliti  
Rõhulüliti e õhurõhurelee asendamine peab toimuma CARLIEUKLIMA poolt tarnitavate 
seadmetega. 
Eemaldage plastikust kaitse (tihendatud). Ühendage lahti elektrijuhtmed. Keerake lahti 
kinnituskruvid ja asendage rõhulüliti. Koostamiseks teostage kõik tööd vastupidises järjekorras 
ja juhtmete ühenduste taastamiseks järgige elektriskeemi. Teostage täpne seadistamine 
vastavalt andmetele mis on toodud tabelis 4.15. Sulgege rõhulüliti plastikust kaitsega ja 
tihendage rõhulüliti kate . 
 

Tabel 4.15 
Rõhulüliti seadearv 

Mudel  Rõhulüliti seadearv mbar 
EUGEN – S20 1.2 
EUGEN – S30 1.1 
EUGEN – S40 0.5 
EUGEN – S50 0.65 
EUGEN – S60 0.65 
EUGEN – S115 0.9 

Leegikontrolliseadme gaasiklapile kinnitamise kruvi  

Kaane kinnituskruvi  

Keermeühendus ½”  
koos OR tihendiga 

OR tihend 

Keermeühendus ½”  
koos OR tihendiga 

OR tihend 
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Suitsugaaside ventilaator ei nõua erilist hooldust. 
Igatahes, hilisemaks ventilaatori 
väljavahetamiseks tegutsege  järgnevalt: 
• demonteerige õhukanali painduv toru; 
• vabastage ventilaatori ääriku 

kinnituskruvid ja demonteerige 
ventilaator; 

• eemaldage suitsugaaside ventilaatori 
plaat ventilaatori aluselt. 

 
Suitsugaaside ventilaatori uuesti 
paigaldamiseks tegutsege vastupidiselt eemaldamise järjekorrale. 
 
Suitsugaaside torustiku väljumissuuna muutmine (ainult mudelid S20 ja S30) 
Väljumissuuna muutmiseks tegutsege  järgnevalt:  
• demonteerige õhukanali painduv toru; 
• ühendage lahti ventilaatori elektrijuhtmed; 
• vabastage ventilaatori ääriku kinnituskruvid ja demonteerige ventilaator. 

 
Joonis 4.16a 
Suitsugaaside torustiku väljumissuuna muutmine 

 
• Eemaldage suitsugaaside torustiku 

 väljumisava kate. 
• Eemaldage mõlemad ühendused 

 (korstnatoru ø 80 või 100 mm ja 
õhuhaare  ø 130 või 150 mm) 
 
 
 
 
 

 
 
 
Joonis 4.16b 
Suitsugaaside torustiku väljumissuuna muutmine 
 

• Eemalda suitsugaaside torustiku väljumisava kate (pöörake tähelepanu sellele, et ei rikuks 
tihendeid) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ava katte 3 kinnituskruvi • Paigaldage suitsugaaside 
torustiku väljumisava kate uude 
asendisse (pöörake tähelepanu 
sellele, et ei rikuks tihendeid) 
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Joonis 4.16c 
Suitsugaaside torustiku väljumissuuna muutmine 
 

• Seadme täielikuks koostamiseks teostage kõik tööd vastupidises järjekorras kuid 
paigaldades suitsugaaside torustiku uude asukohta.  

    
 

  
 
 
Joonis 4.16d 
Suitsugaaside torustiku väljumissuuna muutmine 

 
 
 
 
 
 
Juhtimis- ja ohutustermostaat 
Juhtimis- ja ohutustermostaat ei ole hooldatavad. Kui osutub vajalikuks nende vahetamine, 
tegutsege  järgnevalt: 
• eemaldage siidtrükiga ekraan milleks keerake lahti termostaadi kohal asetsev kruvi; 
• lahutage elektriühendused; 
• vabastage termostaadi mõlemad kinnituskruvid; 
• termostaadi uuesti paigaldamiseks tegutsege vastupidiselt eemaldamise järjekorrale. 

 
Õhuringlusventilaator 
Õhuringlusventilaatori laagrid on tolmukindlad ja ei vaja määrimist. 
Puhastusoperatsioonideks: eemaldage ventilaator võttes ära kõik neli kinnituskruvi 
vibratsiooni summutavatel puksidel; labade puhastamiseks kasutage harja või puhastage 
need lapiga. 
Ventilaatori täielikuks asendamiseks tuleb kasutada ainult CARLIEUCLIMA poolt tarnitud 
originaalvaruosi ja juba kokku pandud, tasakaalustatud ja kaitsevõrguga komplekteeritud 
ventilaatorit. 
 
• katkestage ventilaatori elektritoide ja eemaldage see nagu eelnevalt kirjeldatud; 
• paigaldage uus ventilaator ja teostage elektriühendus vastavalt kasutusjuhendis lisatud või 

generaatori EUGEN - S siseuksele paigaldatud elektriskeemile; 
• enne seadme käivitamist veenduge, et ventilaator saab vabalt liikuda. 
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Joonis 4.17 
Õhuringlusventilaatori vahetus 

 
 
 

 
 
 

4.2.1 Teisele kütusele üleminek - muutmised kohaldamiseks 
 
Juhul kui soojaõhugeneraatoril EUGEN - S tuleb muuta kütuse liiki (maagaas vs LPG), siis 
tuleb tegutseda järgmiselt:  
• asendage düüsid; 
• ümber tagades vajaliku gaasi rõhu põletil ja asendage seerianumbriga teabesilt. 
Seerianumbriga teabesilt tuleb nõuda tootjalt kes on ainus, kellel on õigus seda väljastada. 
 
Teisele kütusele üleminek teostage järgmiselt: 
• lülitage toide välja; 
• ühendage lahti paindetoruga gaasiühendus. 

 
Mudelid EUGEN - S40. S50. S60. S115 
• avage kontrolluks ja eemaldage see (mõjutades hingede vedrusid), et jõuda põleti elektri 

osani; 
• eemaldage painduv õhuliitmik oma kohalt; 
• vabastage ja eemaldage gaasiklapp, et seejärel eemaldada põleti; 
• keerake lahti põleti kinnituskruvid, eemaldage põleti ja vahetage düüsid (tähelepanu, ärge 

kahjustage tihendeid); 
• versioon s115 koosneb kahest põletist s50 ja põleti muutmine toimub sama järjekorras. 

 
Joonis 4.18 
Kütuseliigi vahetamine 
Põleti lahtivõtmine  
Mudelid EUGEN - S40. S50. S60. S115 
 
 
 

 
Mudelid EUGEN – S20. S30 
• demonteerige plekist kate elektrikambrilt; 
• eesmisel kattepaneelil vabastage seitse kinnituskruvi; 
• eemaldage kattepaneel; 
• eemaldage painduv õhuliitmik oma kohalt; 
• vabastage ja eemaldage gaasiklapp, et seejärel eemaldada põleti; 
• keerake lahti põleti kinnituskruvid, eemaldage põleti ja  vahetage düüsid (tähelepanu, ärge 

kahjustage tihendeid). 
 
 
Joonis 4.19 
Kütuseliigi vahetamine 
Põleti lahtivõtmine  
Mudelid EUGEN – S20. S30 
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Põletile EUGEN - S40. S50. S60. S115 
Pange põleti alusele ja teostage järgmised tööd:: 
eemaldage põletite kasti kate; 
• vabastage gaasiklapi kinnituskruvi; 
• eemaldage gaasiklapp põletilt; 

 
Joonis 4.20 
Põleti düüside vahetamine 
Mudelid EUGEN – S40. S50. S60. S115 
 

Vahetage düüsid vastavalt järgnevale tabelile: 
 
Tabel 4.21 
Põleti düüside tabel 
Mudelid EUGEN – S40. S50. S60. S115 
 

MUDELID   S40 S50 S60 S115 
Düüs number  N° 7 9 11 18 
Maagaas - G20      
Düüsi läbimõõt ømm 2.1 2.1 2.1 2.1 
Maagaas - G25      
Düüsi läbimõõt  ømm 2.1 2.1 2.1 2.1 
LPG gaas – G30 (Butaan)      
Düüsi läbimõõt  ømm 1.4 1.4 1.4 1.4 
LPG gaas – G31 (Propaan)      
Düüsi läbimõõt  ømm 1.4 1.4 1.4 1.4 

 
• paigaldage põleti eelpoolkirjeldatule vastupidises järjekorras (jälgige tihendite vastavust 

paigalduskohale); 
• kontrollige düüside paigalduse tihedust; 
• kontrollige põletite asetuse õigsust. 

 
Põletitele  EUGEN – S20. S30 
• eemaldage põletite kasti kate; 
• pöörake väljapoole düüside tugiplaat (pöörake tähelepanu sellele, et ei vigastaks 

tihendeid).   
 
Joonis 4.22 
Põletite kast 
Mudelid EUGEN – S20. S30 
 

• vabastage põleti toetusraami kinnituskruvid; 
• vabastage kõik põletid toetusraamilt 

keerates raami 90°. 
 
Joonis 4.23 
Düüside vahetamine  
Mudelid EUGEN – S20. S30 

 
 
 
Vahetage düüsid vastavalt järgnevale tabelile ja teostage tööd järgnevalt: 
• paigaldage põleti eelpoolkirjeldatule vastupidises järjekorras (jälgige 
tihendite vastavust paigalduskohale); 
• kontrollige düüside paigalduse tihedust; 
• kontrollige põletite asetuse õigsust. 
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Tabel 4.24 
Põleti düüside tabel 
Mudelid EUGEN – S20(1). S30. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Tähelepanu 
Teisele kütusele üleminekul, mudelil S20, 
vahetage ka heitgaasisüsteemi ventilaatori 
diafragma vastavalt järgnevas tabelis toodud 
andmetele: 

 
Suitsugaaside ventilaatori diafragma 
MUDELID   S20(1) S30 S40 S50 S60 S115 
Maagaas - G20 ømm 50  110 48 54 60  110 
Maagaas - G25 ømm 50  110 48 54 60  110 
LPG gaas – G30 
(Butaan) 

ømm 55 110 48  54  60 110 

LPG gaas – G31 
(Propaan) 

ømm 55 110 48  54  60 110 

 
Kõikidele mudelitele: 
• enne käivitamist kontrollige hoolikalt gaasiühenduste tihedust; 
• seadistage ümber põletile minev gaasirõhk vastavalt järgnevale tabelile: 

 
Rõhk põletile 
MUDELID   S20(1) S30 S40 S50 S60 S115 
Maagaas - G20 mbar 9.2 9.1 10.7 10 10 11.3 
Maagaas - G25 mbar 13.6 13.4 16.8 14 12.9 13.4 
LPG gaas – G30 
(Butaan) 

mbar 25.4 24.4 17 14.3 14.6 11 

LPG gaas – G31 
(Propaan) 

mbar 32.8 32.3 21 19.3 20.2 16 

 

4.2.2 Probleemide lahendamine 
 
Kui kuumaõhugeneraator EUGEN-S ei tööta, järgige järgnevaid suuniseid: 
• kontrollige, et kuumaõhugeneraatorini ja leegikontrolliseadmeni jõuab toitepinge 
• kontrollige, et kuumaõhugeneraator ei oleks avariiseisus (töölamp põleb alati). Kui 

generaator on avariiseisus tuleb selle nullimiseks katkestada elektri üldtoide ja seejärel see 
taastada; 

• kontrollige ruumi temperatuurianduri seadistust; 
• kontrollige, et turvatermostaat ei ole rakendunud. kui see on rakendunud, taastage 

termostaadi tööasend vajutades punast reset ehk taastusnuppu; 
• otsige turvatermostaadi rakendumise põhjust (elektritoite katkestus või defektne 

õhuringlusventilaator); 
• kontrollige, et leekkontrolli juhtplokk töötab korralikult (vt jooniseid peatükk 4). 

 
  

MUDELID   S20 S30 
Düüs number  N° 5 7 
Maagaas - G20    
Düüsi läbimõõt ømm 1.9 1.9 
Maagaas - G25    
Düüsi läbimõõt  ømm 1.9 1.9 
LPG gaas – G30 
(Butaan) 

   

Düüsi läbimõõt  ømm 1.1 1.1 
LPG gaas – G31 
(Propaan) 

   

Düüsi läbimõõt  ømm 1.1 1.1 
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4.3 Üldised garantiitingimused 
 

• Tootja CARLIEUKLIMA SpA tagab EUGEN-S kuumaõhugeneraatoritele garantii 12. 
(kaheteist) kuu jooksul alates esmakäivitusest ja esmakäivitusel täidetud andmetelehe 
olemasolul tingimusel, et see on paigaldatud kvalifitseeritud ja selleks volitatud töötajate 
poolt. 

• Garantii kehtivuse eeltingimuseks on igaaastase tehnoülevaatuse teostamine 
kvalifitseeritud ja volitatud personali poolt ja vastavasisulise andmetelehe olemasolu. 
Garantii lõpeb nagunii pärast 18 (kaheksateist) kuu jooksul alates arve kuupäevast. 

• Garantiiaeg ei laiene  kolmandate isikute poolt tarnitud materjalidele milliste garantii on 
kaetud antud toodete tootjate poolt. 

• Garanti tagab tasuta tarne nendele materjalidele ja seadmetele mis on seotud nende 
kahjustumisega tootmisel või montaažil.  

• Garantii katkeb koheselt kui süsteemi on omavoliliselt muudetud, lahti võetud või 
modifitseeritud ilma Carleuklima’ga kooskõlastamata. Veelgi enam, garantii katkeb 
koheselt kui tarnete eest on õigeaegselt tasumata. 

• Garantii ei kata kulutusi materjalidele ja seadmetele mis on kahjustatud tulenevalt 
hooletusest, valest seadistusest, süsteemi hoolimatust kasutamisest muudest 
kahjujuhtumitest tulenevatest vigadest mis ei ole seotud nende kahjustumisega tootmisel 
või montaažil.  

• Garantii ei kata ka neid probleeme mis tingitud CARLIEUKLIMA SpA -ga kooskõlastamata 
valest demonteerimisest või muutmisest. 

 
4.4 Pakendite utiliseerimine. Hoiustamine. Kuumaõhu generaatori  
utiliseerimine. 
 

Pakendite utiliseerimine  
 
EUGEN -S kuumaõhugeneraatorite pakendid tuleb utiliseerida vastavalt kohalikele 
seadustele. 
 
Pakend koosneb tavaliselt järgmistest materjalidest: papp, vahtpolüstürool, nailon. 

 
Kui osutub vajalikuks ladustada seadet pikaks perioodiks palun toimige järgnevalt: 

• Ühendage seade vooluvõrgust välja; 
• Sule gaasivarustuse kuulkraan; 
• Ühendage seade lahti gaasitorustikust; 
• Ühendage lahti sead ja hoiustage see kuivas tolmuvabas kohas. 

 
Kuumaõhugeneraatori  utiliseerimine 
 
Kui peaksite otsustama, et ei kasuta seda seadet enam on soovitav: 

• Eemaldage kõik elektrilised osad ja toimige vastavalt kehtivatele seadustele; 
• Utiliseerige terasest osad spetsialiseeritud kogumispunktide kaudu; 
• Ülejäänud materjalid saab utiliseerida sobivates kogumispunktides. 

 
 

 
Kõik ülaltoodud toimingud tuleb läbi viia selleks volitatud tehnikute poolt! 


