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ALKUSANAT

Tämä tekninen asiakirja sisältää tärkeitä tietoja Oertli 
GSR �00 condens -kaasulämmityskattilan käyttöön-
otosta ja huollosta.
Lue nämä tiedot tarkasti ja tutustu niiden avulla käyttöön-
oton vaatimiin toimenpiteisiin.

Kattilan moitteeton toiminta voidaan taata vain, jos kaik-
kia ohjeita noudatetaan. Teknisessä dokumentaatiossa 
annetut tiedot ja arvot ovat julkaisuhetken teknisen kehi-
tysasteen mukaisia.
Varaamme oikeuden muutoksiin koska tahansa teknisen 
kehitystyön takia, ilman velvoitetta tehdä vastaavia muu-
toksia aiemmin toimitettuihin laitteisiin.

Kuva 01 Oertli GSR 300 condens
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1 TURVALLISUUSOHJEET

1.1 Käytettävät symbolit
Tässä asiakirjassa käytetään symboleita korostamaan tiet-
tyjä ohjeita. Nämä ohjeet on tarkoitettu oman turvallisuutesi 
parantamiseen ja kattilan teknisesti luotettavan toiminnan 
takaamiseen.

Tällä symbolilla merkittyjä ohjeita on noudatettava tarkoin 
henkilövahinkojen, vakavien laitevaurioiden ja ympäristö-
vahinkojen estämiseksi.

.HUOMIO!
Tällä symbolilla merkityt ohjeet ovat tärkeitä laitteen asian-
mukaisen toiminnan varmistamiseksi.

 
Tämä symboli varoittaa sähköiskuvaarasta. Laiminlyönnit 
voivat johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

 
Tällä symbolilla merkityt ohjeet antavat hyödyllisiä lisätie-
toja.

Lue nämä ohjeet huolellisesti.

Yleiset ohjeet
Älä koske kattilan pintoihin. Älä laita mitään esineitä katti-
lan päälle. Pysy palovammavaaran takia loitolla vesiliitän-
nästä ja savuhormista.

 Vaara
Kattila sisältää sähköä johtavia osia.
Virheellinen asennus ja/tai korjausyritykset voivat johtaa 
hengenvaarallisiin tilanteisiin.

 Havaittaessa kaasun hajua
Jos havaitset kaasun hajua: sulje (pää-)kaasuhana ja soita 
asentajalle.

	Kattilalle tehtävät työt
Asennus-, käyttöönotto-, huolto- ja korjaustöitä saavat 
tehdä vain pätevät ammattilaiset voimassa olevien kan-
sallisten ja paikallisten määräysten ja vaatimusten mukai-
sesti.

Kattila on aina tehtävä jännitteettömäksi ja pääkaasuhana 
on suljettava ennen töiden aloittamista.
Koko järjestelmä on tarkastettava vuotojen varalta aina 
huolto- ja kunnossapitotöiden jälkeen.

Ulkovaipan.osia saa irrottaa vain huolto- ja kunnossapito-
töitä varten.
Kaikki osat on asennettava takaisin aina huolto- ja kunnos-
sapitotöiden jälkeen.

Ohje-. ja. varoitustarroja,. joita kattilaan on kiinnitetty, ei saa 
irrottaa ja niiden on oltava luettavissa kattilan koko käyt-
töiän ajan. Vaurioituneet ohje- ja varoitustarrat on uusittava 
heti.

Tämän teknisen asiakirjan ohjeiden lisäksi on noudatettava 
kaikkia yleisesti voimassa olevia työturvallisuusohjeita.

Kattilaan tehtävät muutokset
Kattilaan saa tehdä muutoksia vain Oertlin kirjallisella 
luvalla.
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2 KATTILAN KUVAUS

Oertli GSR �00 condens on keskuslämmityskattila, jonka 
hyötysuhde on korkea ja joka on tarkoitettu luokan I�ELL 
maakaasun polttamiseen. Oertli GSR �00 condens kerää 
palokaasuista talteen sekä tuntuvan että latentin lämmön.
Kattila on koestettu seuraavien direktiivien perusvaatimus-
ten mukaisesti:
- Kaasulaitedirektiivi, 90/�9�/ETY
- Hyötysuhdedirektiivi, 9�/��/ETY
- EMC-direktiivi, 89/���/ETY
- Pienjännitedirektiivi, 7�/��/ETY
- Painelaitedirektiivi, 97/��/ETY, �. artikla, �. kappale

CE-tunnusnumero (PIN)  00��BP��7�
NOx-luokka   �
Palokaasuputken tyyppijako 
(kaasulaitelaji):   B��, C��x, C��x, 
    C��, C��x, C8�x

Alumiinista liukuvalutekniikalla valmistettu erikoisrakentei-
nen lämmönvaihdin on yhdessä kattilan muiden mekaanis-
ten osien kanssa koteloitu punaharmaaseen, teräslevystä 
valmistettuun koteloon. Tässä kattilan ulkovaipassa on 
irrotettavia kansia, jotka voidaan poistaa huolto- ja kunnos-
sapitotöitä varten.

Palamisilman tulopuolella on puhallin, joka varmistaa pala-
misilman saannin. Kaasun syöttö tapahtuu venturiputkella, 
joka sijaitsee puhaltimen imuaukossa. Kaasun ja ilman 
sekoittaminen tapahtuu siten puhaltimessa. Lieriömäinen 
esisekoituspoltin lämmönvaihtimen yläosassa takaa opti-
maalisen palamisen, jotta NOx- ja CO-päästöt pysyvät 
vähäisinä.

Kattila on saatavana ”oikeakätisellä” ja ”vasenkätisellä” 
rakenteella, jolla määritellään kattilan huoltopuoli (läm-
mönvaihtimen tarkastusluukulla varustettu sivu) edestä 
katsottuna (katso myös kappale �.�). Huoltopuolelta pääs-
tään helposti käsiksi kaikkiin huollon vaatimiin osiin.
Vesiliitäntä ja palokaasun poisto tapahtuvat kattilan sivusta, 
mikä takaa parhaan mahdollisen asennusjoustavuuden. 
Lisäksi on mahdollista kytkeä toinen paluuputki, katso kuva 
0�, pos. �. Kaasun ja palamisilman syöttö tapahtuu kattilan 
päältä. Kattilan alla oleva alumiinista valettu kondenssive-
den kerääjä ja imulaite huolehtivat kondenssiveden pois-
johtamisesta. Imulaite on sivulla palokaasuputken alla.

Lähes kaikki sähköiset ja elektroniset osat on koottu 
ohjauspaneelin koteloon kattilan ulkovaipan päälle. Ohja-
uspaneelin kotelo voidaan asentaa kahdella tavalla: ohja-
uspaneeli etupuolelle tai lyhyen sivun puolelle (katso kuva 
0�). Mikroprosessoritekniikan ansiosta Oertli GSR �00 
condens on helposti säädettävissä ja ohjattavissa. Mitat-
tujen arvojen ja oletusarvojen tarkkailu onnistuu helposti 
näyttöruudulta.
Oertli GSR �00 condens -kattilan tehoa voidaan säätää 
erilaisilla moduloivilla säätimillä, esimerkiksi sääohjatulla 

(kaskadi-)säätimellä CD �0 modulo tai CD �0 modulo, tai 
analogisella signaalilla (0-10 V) portaattomasti �0 - 100 % 
välillä.

Kattilaa voidaan käyttää niin huoneilmasta riippuvalla että 
riippumattomalla käyttötavalla ja se on tarkoitettu � baarin 
maksimivedenpaineelle. Kattila toimitetaan valmiiksi koot-
tuna. Jokainen valmistettu Oertli GSR �00 condens -kattila 
testataan ennen toimitusta testitietokoneella, jolla varmis-
tetaan virheetön toiminta. Jos kattilan saaminen sisään 
kattilahuoneeseen muodostuu ongelmaksi, asiasta kan-
nattaa neuvotella teknisen palvelumme kanssa.

Kompaktin kokonsa, hiljaisen toimintansa ja huoneilmasta 
riippuvan tai riippumattoman käyttötavan valintamahdolli-
suuden ansiosta Oertli GSR �00 condens soveltuu moniin 
käyttökohteisiin. Myös palokaasuputken ja vesiliitäntöjen 
helppo saavutettavuus tukee tätä.

Niin kattila kuin sen pakkauskin on suunniteltu materiaa-
leiltaan mahdollisimman vähän luontoa kuormittavaksi.
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3 RAKENNE

3.1 Osien sijainti

Kuva 02 Oertli GSR 300 condens -kattilan läpileikkaus

Kattilan huoltopuoli (jossa on lämmönvaihtimen tarkas-
tusluukku) on etupuoli.

1. Painemittari
�. Ulkoisen lämpötila-anturin liitäntä
�. Menoputken liitäntä
�. Liitäntä valinnaiselle toiselle paluuputkelle
�. Paluuputken liitäntä
�. Täyttö-/tyhjennyshana
7. Kondenssiveden keruusäiliö
8. Palokaasun lämpöanturi
9. Kondenssiveden poistoputki
10. O�/CO� mittauspiste
11. Siirtopyörä
1�. Säätöjalat (pohjatuet)
1�. Kondenssiveden poistoletku
1�. Palokaasuputki
1�. Tarkastusluukku
1�. Kavennusmuhvi Ø ��0 / Ø �00 (lisävaruste)
17. Lämmönvaihdin
18. Menolämpötilan anturi
19. Ilman tuloputki
�0. Kavennusmuhvi Ø ��0 / Ø �00 (lisävaruste)

�1. Ilmasäleikkö
��. Kaasuliitäntä
��. Tarkastuslasi
��. Yhdistetty sytytys-/ionisaatioelektrodi
��. Paluulämpötilan anturi
��. Kattilan lämpöanturi
�7. Runko
�8. Kääntöpyörä
�9. Puhallin
�0. Venturiputki
�1. Kaasun säädin
��. Takaiskuläppä
��. Kaasusuodatin
��. Ilmanpaine-eroanturi (LDS)
��. Ilmakotelo
��. Ohjauspaneeli
�7. Säätöpainikkeet
�8. Näyttöruutu
�9. Sääohjatun säätimen CD �0 modulo tai CD �0 modulo 

asennusmahdollisuus
�0. Virtakytkin (päälle/pois)
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3.2 Toimintaperiaate
Ilman tuloliitännässä oleva puhallin huolehtii ilman siirtä-
misestä kattilaan. Puhaltimen imuaukossa on venturiputki, 
jonka kautta kaasu syötetään palamisilman joukkoon. Ven-
turiputken paine-eroa käytetään kaasun säätimen ohjaami-
seen; näin saadaan kiinteä suhde imettävän palamisilman 
ja kaasun määrien välille.
Palamisilma ja kaasu sekoittuvat venturiputkessa, puhal-
timessa ja niiden jälkeen tulevassa sekoituskappaleessa 
optimaalisesti. Homogeeninen kaasu-ilmaseos virtaa sitten 
polttimeen. Siellä seos sytytetään yhdistetyllä sytytys-/ioni-
saatioelektrodilla, joka huolehtii myös liekinvalvonnasta. 
Tämän jälkeen seuraa palaminen. Palamisen jälkeen 
kuuma palokaasu johdetaan alumiinista valetun lämmön-
vaihtimen läpi. Siellä palokaasu luovuttaa lämpönsä läm-
mitysveteen lämmönvaihtimen kautta.
Jos palokaasun lämpötila laskee kastepisteen alapuolelle 
(noin �� °C), palokaasun sisältämä vesihöyry kondensoi-
tuu lämmönvaihtimen alaosaan. Tässä kondensoitumis-
prosessissa syntyvä lämpö (niin sanottu latentti lämpö tai 
kondensoitumislämpö) siirretään myös lämmitysveteen. 
Sitten muodostuva kondenssivesi johdetaan imulaittee-
seen. Palokaasut poistuvat kondenssiveden kerääjän 
kautta palokaasuputkeen.

Oertli GSR �00 condens -kattilan nykyaikainen ohjaus-
järjestelmä ”Heizungsmanager” takaa erittäin luotettavan 
lämmöntuotannon. Tämä merkitsee, että kattila selviy-
tyy myös ulkoisista vaikutuksista (vedenkierto-ongelmat, 
ilmansaantiongelmat jne.). Kattila ei mene tällaisissa tilan-
teissa lukitustilaan, vaan sen teho säädetään pienemmäksi 
ja - olosuhteiden vaatiessa - sammutetaan (esto tai sam-
mutus). Uutta käynnistystä yritetään hetken kuluttua. Kat-
tila siis pyrkii tuottamaan lämpöä niin kauan kuin tilanne ei 
muutu vaaralliseksi. Kattila säätää tarvittavan tehon meno-
lämpötilan perusteella.
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Kuva 03 Projektiokuvat (kuvissa vasenkätinen versio)
05.31H.79.00001

Meno     NW 80, DIN 2576 - PN 10
Paluu     NW 80, DIN 2576 - PN 10
Kaasuliitäntä    Rp 2” (sisäkierre)
Kondenssiveden poisto   Ø 32 mm sisä (muunnoskappale 32 - 40 mm sisältyy)
Palokaasun poisto   Ø 250 mm
Palamisilman tulo    Ø 250 mm
Toinen paluuputki (valinnainen) NW 65, DIN 2576 - PN 10

Kattilatyyppi A B C E L

GSR 305 condens 1600 1463 1590 1004 1312

GSR 306 condens 1600 1463 1590 901 1312

GSR 307 condens 1990 1853 1980 1110 1702

GSR 308 condens 1990 1853 1980 1007 1702

GSR 309 condens 1990 1853 1980 904 1702

Taulukko 01 Mitat

4 MITAT JA TEKNISET TIEDOT

4.1 Mitat
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Kattilatyyppi Yksikkö Oertli GSR 300 condens

GSR 305 GSR 306 GSR 307 GSR 308 GSR 309
Yleistä
Tehonsäätö - Moduloiva, yksi- tai kaksivaiheinen
Nimellinen lämmitysteho Pn (75/60 °C) min kW 51 65 79 92 106

max kW 261 327 395 462 531
Nimellinen lämmitysteho Pn (40/30 °C) min kW 56 71 84 98 113

max kW 282 353 427 499 573
Nimellinen lämmitysteho Qn (Hi) min kW 54 68 82 95 109

max kW 269 336 404 471 539
Hyötysuhteet (Hi)

Kattilan hyötysuhde, 75/60 °C
Kattilan hyötysuhde, 40/30 °C
Normihyötysuhde, 75/60 °C

% max. 98,5
% max. 106,4
% max. 107.1
% max. 109,6

Kaasu- ja palokaasutiedot
Kaasulaji
Kaasun esipaine, maakaasu
Kaasunkulutus (maakaasu H)

- I2ELL

mbar                      17 - 25 (305 - 306)            17 - 100 (307 - 309)
m0

3/h 29 36 43 50 57
Päästöt (40/30 °C)                 NOX mg/kWh < 60

CO mg/kWh < 20
Käytettävä syöttöpaine min Pa 10

max Pa 150
Palokaasun massavirta min kg/h 91 114 138 160 183

max kg/h 453 565 680 793 907
Palokaasun lämpötila, 75/60 °C min °C 57

max °C 65
Palokaasun lämpötila, 40/30 °C min °C 32

max °C 45
Kaasulaitelaji - B23, C33x, C43x, C53, C63x, C83x
Lämmitysjärjestelmän tiedot
Veden max. lämpötila (suojaus) °C 110
Lämmityskierron käyttölämpötila °C 20 - 95
Käyttöpaine PMS min bar 0,8

max  bar 6
Kattilan vesimäärä Litraa 49 60 71 82 93
Veden virtausvastus, T = 10 °C
Veden virtausvastus, T = 20 °C

mbar (kPa) 452 (45,2) 440 (44) 480 (48) 440 (44) 500 (50)

mbar (kPa) 113 (11,3) 110 (11) 120 (12) 110 (11) 125
(12,5)

Sähköiset tiedot
Sähköliitäntä V / Hz 230 / 50
Tehontarve min Watt 12 12 12 12 12

max Watt 303 340 470 600 858
Kotelointiluokka IP 20
Muuta
Paino, netto kg 360 410 460 510 560
Pohjapinta-ala m2 1,2 1,2 1,4 1,4 1,4
Keskimääräinen melutaso 1 m etäisyydellä 
kattilasta dB(A) 60

Kattilan koteloinnin väri RAL 2002 (punainen); 9023 (harmaa)
Taulukko 02 Tekniset tiedot., GSR 300 condens
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4.3 Rakennekuvaus

Erikois-kaasukattila
- Koestettu kaasulaitedirektiivin, hyötysuhdedirektiivin, 

EMC-direktiivin, pienjännitedirektiivin ja painelaitedirek-
tiivin �. artiklan �. kappaleen perusvaatimusten mukai-
sesti.

- Tehonsäätö valinnan mukaan moduloiva (�0-100 %), 
yksivaiheinen tai kaksivaiheinen.

- Kattilan hyötysuhde max. 98,� % (Hi), 7�/�0 °C ja max. 
10�,� % (Hi), �0/�0 °C.

- Soveltuu kaikkien kategorian I�ELL maakaasulaatujen 
polttamiseen.

- NOx-päästöt < �0 mg/kWh.
- Keskimääräinen melutaso 1 metrin etäisyydellä kattilan 

ympärillä: �0 dBA
- Alumiinista liukuvalettu lämmönvaihdin.
- Lieriömäinen esisekoituspoltin, ruostumatonta terästä, 

metallikuitupäällyste.
- Ilman syöttöpuhallin: ��0 V.
- Ilmanpaine-eroanturi (LDS).
- Lämpötilan säätö: säädettävissä �0-90 °C.
- Kuivakäyntisuojaus lämpötila-antureilla.
- Kaasun/ilman sekoitusjärjestelmä venturiputkella.
- Elektroniset säätö- ja suojalaitteet.
- Pumpun ohjaus (1 x päälle/pois ��0 V max. � A) ja 

kuristusventtiilisäätö.
- Jäätymissuojaus.

- Täyttö- ja tyhjennyshana koteloinnin ulkopuolella.
- Upotushylsy anturille ulkoista lämpötilansäätöä varten.
- Painemittari.
- Kondenssiveden imulaite koteloinnin ulkopuolella.
- Kondenssiveden keruulaite, ruostumatonta terästä, 

palokaasuputkessa ja ulkoinen imulaite.
- Sopii sekä huoneilmasta riippuvaan että huoneilmasta 

riippumattomaan käyttöön.
- Punaharmaa pulverimaalattu teräslevykotelo, irti latti-

asta.
- Kondenssiveden kerääjä alumiinivalua.
- Säätö- ja suojalaitteet koteloinnin sisällä.
- Käynnin ilmaisu.
- Kattila täysin esijohdotettu ja varustettu ohjauspaneelin 

kotelolla ( � vaihtoehtoista asentoa).
- Kattilan sääohjattu säätö mahdollinen.
- Monipuolinen ohjauspaneeli, näyttöruutu.
- Valikko-ohjattu kattilan mikroprosessoriohjaus käyttö- 

ja huoltodiagnoositoiminnoilla.
- Useita vianmääritystoimintoja (mm. keskushälytys).
- Mahdollisuus ulkoisen kaasuventtiilin ohjaamiseen.

4.4 Toimitusmuodot

Saatavana � elementtikokoa vasen- tai oikeakätisellä 
rakenteella, kaikissa � vaihtoehtoista ohjauspaneelin 
asentoa:

Kuva 04 Rakennevaihtoehdot
05.31H.79.00003

I = etupuoli (huoltopuoli)
A = ohjauspaneelin vaihtoehtoinen asento

GSR 300 vasenkätisenä GSR 300 oikeakätisenä
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Huoltopuoli lämmönvaihtimen tarkastus-
luukkuineen katsotaan kattilan etupuoleksi.
Jos putket lähtevät tarkastusluukusta katsottuna kattilasta 
vasemmalle, rakenne on ”vasenkätinen” ja jos ne lähtevät 
oikealle, rakenne on ”oikeakätinen”. Kattilan ohjauspaneeli 
voidaan kääntää joko etusivun tai lyhyen sivun puolelle 
(katso kuva 0�).

GSR �00 condens -kattilaa tilattaessa tarvitaan tiedot ele-
menttikoosta, vasen- tai oikeakätisyydestä sekä ohjauspa-
neelin asennosta.

4.5 Lisävarusteet

- Moduloiva, sääohjattu CD �0 modulo tai CD �0 modulo 
-säädin, myös kaskadirakenne.

- Toinen paluuputken liitäntä.
- 90 asteen putkiliitin meno- ja paluuliitäntää varten.
- Vedenpaineanturi.
- Supistusmuhvi Ø ��0 / Ø �00 palokaasuputkeen (ruos-

tumatonta terästä).
- Supistusmuhvi Ø ��0 / Ø �00 palamisilmaputkeen 

(ruostumatonta terästä).
- Yhdistetty kattoläpivientiyksikkö huoneilmasta riippu-

matonta käyttöä varten (Ø �00/�00 ja Ø ��0/��0).
- Kondenssiveden neutralointikotelo.
- Recom-tietoliikenneyksikkö, sis. CD-ROM, liitäntäyk-

sikkö ja kaapelointi.
- Liitännät kommunikointiin eri säätimien kanssa (katso 

kappale 8.�).
- Kaasutiiviyden valvonta.
- Kaasun minimipainekatkaisin.
- Moottoroitu savupelti ylipaineista palokaasun kaskadi-

järjestelmää varten tai savuhormin sulkemiseen.
- Puhdistustyökalu.
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5 HYÖTYSUHDE

5.1 Vuosihyötysuhde 
 (hyötysuhdedirektiivin mukaisesti)
Enintään 108,9 % (Hi), Tpaluu = �0 °C.
GSR �00 condens -kattilaan voidaan kytkeä toinen paluu-
putki (lisävaruste). Toinen paluuputki voi parantaa hyöty-
suhdetta, jos kattilasta syötetään eri lämpötiloissa olevia 
lämmityskiertoja.

5.2 Kattilan hyötysuhde 
 (hyötysuhdedirektiivin mukaisesti)

a. Max. 98,� % (Hi), 7�/�0 °C.
b. Max. 10�,� % (Hi), �0/�0 °C.

5.3 Normihyötysuhde 
 (DIN 4702 T.8 mukaisesti)
a. Max. 107,1 % (Hi) veden lämpötilassa 80/�0 °C.
b. Max. 109,� % (Hi) veden lämpötilassa �0/�0 °C.

6 KÄYTTÖTIEDOT

6.1 Yleistä

Oertli GSR �00 condens soveltuu monenlaisiin käyttö-
kohteisiin. Kattila tarjoaa runsaasti mahdollisuuksia niin 
hydrauliikan, kaasupuolen kuin säätötekniikankin osalta 
ilman suuria asennusteknisiä vaatimuksia. Tämä yhdessä 
kompaktien mittojen, matalan melutason ja sarjakytkentä-
mahdollisuuden kanssa mahdollistaa kattilan asennuksen 
lähes kaikkialle (tiedot yleisistä viranomaismääräyksistä 
ovat kappaleessa 7.1).

6.2 Palamisilman tulo ja palokaasujen 
 poisto

Oertli GSR �00 condens tarjoaa kahden vaihtoehtoisen 
toteutuksen (huoneilmasta riippuva ja huoneilmasta riip-
pumaton käyttö) ansiosta useita asennusmahdollisuuksia. 
Lisävarusteena on saatavissa moottoroitu savupelti, jonka 
avulla on tarvittaessa mahdollista aikaansaada palokaasu-
jen ylipaineinen sarjakytkentä.
Jos kattilaa käytetään rakennusvaiheen aikana tai hyvin 
likaisessa ympäristössä, on saatavana liitäntäyksiköllä 
varustettu ilmansuodatin (vain huoneilmasta riippuvaa 
käyttöä varten).
Palokaasuputken suora liittäminen rakennuksen hormiin ei 
ole sallittua kondensoitumisen takia (katso lisätietoja mää-
räyksistä ja palokaasuputkitaulukoista kappaleessa 7.�).

6.3 Hydraulinen liitäntä

Oertli GSR �00 condens -kattilan älykäs Oertli ”Comfort” 
-säädin ja suhteellisen pieni veden virtausvastus mah-
dollistavat kattilan liittämisen lähes kaikkiin vesikiertoisiin 
lämmitysjärjestelmiin. Suunnitteluohjeessa annetaan esi-
merkkejä liitäntämahdollisuuksista.

6.4 Sarjakytkentä

Oertli GSR �00 condens on saatavana myös kaksoiskat-
tilana, jolloin typpinimi on GSR �00 DUO condens. Tätä 
tarjotaan 10�� kW standardiratkaisuna (tekniset tiedot 
saatavana pyydettäessä). Lisäksi Oertli GSR �00 condens 
-erilliskattila voidaan asentaa sarjakytkentään. Kattilan 
pienen syvyyden ja leveyden ansiosta pienelle lattiapinta-
alalle saadaan suuri teho. Ylipainepalokaasujärjestelmän 
ansiosta palokaasuputki voidaan mitoittaa pienemmäksi.
Oertli Rohleder Wärmetechnikin tiimi on käytettävissä neu-
vontaa ja teknisiä kysymyksiä varten.

6.5 Säätötekninen ohjaus

Oertli GSR �00 condens -kattilaa voidaan säätöteknisesti 
ohjata seuraavilla tavoilla:
- Sääohjattu, moduloiva säätö CD �0 modulo tai CD �0 

modulo -säätimellä.
- Kaksivaiheinen, sääohjattu säätö ulkoisella säätimellä.
- Sääohjattu, moduloiva säätö ulkoisen säätimen tai 

DDC:n (0-10 V signaalin) avulla.
Lisätietoja on kappaleessa 8.�.

6.6 Kaasuliitäntä

Oertli GSR �00 condens soveltuu kaikille kategorian I�ELL 
maakaasulaaduille. Lisätietoja on luvussa 9.
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7 ASENNUSOHJEET

7.1 Määräykset

Kaasulämmityskattila (ryhmän II lämpimän käyttöve-
den lämmitin) valmistetaan TRD 70�:n mukaisesti ja se 
soveltuu DIN EN 1�8�8:n mukaisiin lämmitysjärjestelmiin. 
Näissä normeissa mainittuja käyttöehtoja on noudatettava. 
Ilmoitetut nimelliset lämmitystehot ja lämpötekniset vaati-
mukset ovat DIN �70� osan � mukaiset.
Kaasulämmityskattilan asennus ja käyttöönotto on suori-
tettava paikallisten rakennusmääräysten, tulisijoja koske-
vien määräysten sekä seuraavien normien, sääntöjen ja 
direktiivien mukaisesti:
- DIN EN 1��8�-1: Hormin mittojen laskenta.
- DIN EN 1�8�8: Lämpimän käyttöveden lämmittimen 

suunnittelu.
- DIN �7��: Lämpimän käyttöveden lämmityslaitteet.
- DIN 1988: Tekniset säädökset käyttövesijärjestelmille 

(TRWI).
- DVGW-TRGI 198�/199�: Tekniset säädökset kaasu-

asennuksille, täydennyksineen.
- DVGW-työlehti G ��0/I: Tekniset säädökset kaasulaa-

dulle.

7.2 Toimitus ja pystytys

Oertli GSR �00 condens toimitetaan valmiiksi koottuna ja 
puulaatikkoon pakattuna. Laatikko on 80 cm leveä, 17� cm 
korkea ja pituus riippuu kattilaversiosta (GSR �0� ja GSR 
�0� condens: 170 cm, GSR �07 - GSR �09 condens: �09 
cm). Laatikon pohjana on 7� cm:n levyinen kuormalava. 
Siten pakkausta voidaan kuljettaa haarukkavaunulla, haa-
rukkatrukilla tai lavansiirtovaunulla. Kattilan leveys ilman 
pakkausta on 7� cm (ilman kotelointia 70 cm) ja se mahtuu 
kaikista normaalilevyisistä ovista (oviaukon minimileveys 
80 cm). Kattilassa on omat siirtopyörät, joten sitä on helppo 
liikutella myös ilman pakkausta. Laatikon kantta voidaan 
käyttää apuna esteiden, kuten kynnysten, ylittämiseen. 
Jotta kattila saadaan sijoitettua vaakasuoraan pyörät irti 
lattiasta, siinä on säädettävät jalat. Asiakirjat ovat omassa 
paikassaan kattilan koteloinnin sisällä (ohjauspaneelin 
alla). Joitakin pienosia, kuten � tukilevyä ja kondenssive-
den imulaite, löytyvät palokaasuliitännän sisältä.
Oertli GSR �00 condens pystytetään seuraavasti:
- Siirrä kattila pakkauksessaan kattilahuoneeseen. Var-

mista, että siirtosuunnassa on riittävästi tilaa lavalta 
poistamista varten (vähintään � m). 

 HUOMIO!
Kuljeta kattila mahdollisimman pitkälle pakkauksessaan.
- Poista kiinnitysnauhat ja muut pakkausmateriaalit.
- Sijoita kansi lavan kapealle sivulle (kiinnitä yhdellä ruu-

villa).
- Vedä kattila pyörillään kantta pitkin alas.

 HUOMIO!
Älä seiso kattilan siirtosuunnan puolella!

Työnnä kattila pyörillään sijoituspaikkaansa.
Pakkauslaatikon kantta voidaan käyttää apuna 
esteiden ylittämisessä.

 HUOMIO!
Pyörät on tarkoitettu vain siirtämiseen, ei kattilan pysyvään 
sijoittamiseen!
- Aseta � tukilevyä säätöjalkojen alle.
- Tasaa kondenssiveden kerääjän yläreuna säätöjalkojen 

avulla (varmista, että pyörät nousevat irti lattiasta).
- Asenna imulaite.

Käytä muovipakkausta kattilan suojaamiseen raken-
nusvaiheen aikana.
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Kuva 05 Sijoitus kattilahuoneeseen
05.31H.79.00004

* Vapaa tila 800 mm, jos kattilan hallintalaitteet ovat 
kapealla sivulla.

Kattilatyyppi C
GSR 305 condens 1590
GSR 306 condens 1590
GSR 307 condens 1980
GSR 308 condens 1980
GSR 309 condens 1980

Kuva 06 Oertli GSR 300 condens
00.31H.79.00005

Kattilatyyppi C D
GSR 305 condens 1590 1118
GSR 306 condens 1590 1118
GSR 307 condens 1980 1508
GSR 308 condens 1980 1508
GSR 309 condens 1980 1508

Taulukko 03 Pituusmitat

1 kattila, GSR 300 ”oikeakätinen” 1 kattila, GSR 300 ”vasenkätinen”

2 kattilaa, GSR 300 ”selät vastakkain”

2 kattilaa, GSR 300 ”vierekkäin”

Kattilan etupuolelle (huoltopuolelle) tarvitaan teknisistä 
syistä vähintään 80 cm vapaata tilaa. Suosittelemme kui-
tenkin vähintään 1 metrin tilaa. Kattilan yläpuolelle suositel-
laan vähintään �0 cm, palokaasuputken puolelle vähintään 
�0 cm ja toiselle sivulle vähintään �0 cm (tai 80 cm, jos 
kyseessä on ohjauspuoli).
Kaasuhana on tuotava välittömästi kattilan viereen/yläpuo-
lelle.
Kuvassa 0� näkyy kattilan alusta (toimitettujen tukilistojen 
paikka).
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7.3 Palokaasun poisto / palamisilman tulo

Palokaasun lämpötila on noin � K järjestelmälle tyypillisen 
paluulämpötilan yläpuolella. Arvo on siten �� °C ja 7� °C 
välillä. Näin matala palokaasun lämpötila vaatii sille sopi-
van palokaasun poistojärjestelmän. Tällöin on noudatet-
tava rakennusmääräyksiä.
Kaasulämmityskattila on liitettävä koestetuilla ja hyväksy-
tyillä palokaasuputkilla. Palokaasuputkilla on oltava yleinen 
rakennustekninen hyväksyntä.
Oertli GSR �00 condens -erikoiskattila voidaan liittää myös 
kosteutta kestävään savuhormiin, jos sen valmistaja ilmoit-
taa sen täyttävän seuraavat kriteerit:

Rakennushyväksyntä kosteutta kestävänä savuhormina.
Ylipainekäytössä: Paineluokka P1 tai P� DIN 181�0-1:n 
mukaisesti.
Toimintatapa DIN 1��8� kattilan palokaasuarvojen perus-
teella (katso taulukko 0�).
Kattilan ja kosteutta kestävän hormin välisen liitännän on 
täytettävä palokaasuputkien vaatimukset.

Palokaasuputkien on oltava hormissa koko mitaltaan 
vastatuuletettuja ja ulotuttava katon yläpuolelle. Yleisesti 
suosittelemme hormin suunnittelua rakennuksen suunnit-
teluvaiheessa ammattimuurarin kanssa.
Jos palokaasuputkessa käytetään useita materiaaleja, kon-
denssiveden poiston on tapahduttava ennen sen pääsyä 
alumiiniseen palokaasuputken osaan.

Oertli GSR �00 condens toimii myös huoneilmasta riippu-
mattomana. Näin sen sijoittaminen on mahdollista myös 
kemiallisesti kuormitettuihin tiloihin. Palamisilma voidaan 
tuoda erillisellä tuloilmaputkella, joka liitetään kattilaan toi-
mitukseen sisältyvällä liitäntäkappaleella. Rakennustekni-
siä määräyksiä on noudatettava.

7.3.1 Huoneilmasta riippuva käyttö

Ohjearvot pakokaasuputken pituudelle eri putkirakenteissa 
ylipainekäytössä:

Kuva 07 Palokaasuputki
00.31H.79.00011 (afb 5)

Palokaasuputken max. pituus (m)
Halkaisija

Ø D (mm)
Kattilatyyppi GSR 

305 306 307 308 309
Ø 200 92

asti
50
asti

29
asti

17
asti

9
asti

Ø 250 126
asti

86
asti

58
asti

Taulukko 04 90° käyrä hormiliitännässä 
                     (kattilaliitäntä T-kappaleella)

7.3.2 Huoneilmasta riippumaton käyttö

Palamisilmaputket on mitoitettava paikallisten määräysten 
mukaisesti.

7.4 Vedenpaine

Kattilan vesikierron osat on koeponnistettu yksittäin 10 
baarin paineella.
Kattilaa voidaan käyttää 0,8 - � baarin paineella.

7.5 Vesiliitännät

Meno- ja paluuliitännät ovat kattilan sivupinnassa. Matalan 
lämpötilan paluuliitäntä (valinnainen) on aina kattilan sivu-
pinnassa. Meno- ja paluulinjat on ehdottomasti varustet-
tava suluilla ja meno- ja paluukierron luotettava ilmaus on 
varmistettava (ilmanerotin). Lämmitysjärjestelmän turvalli-
suustekninen rakenne DIN EN 1�8�8 mukaisesti.
Menoputkeen on esiasennettu upotushylsy säätimen 
anturille (ulkoista säädintä käytettäessä). Suosittelemme 
paluuputkeen liankerääjää.
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Käytettäessä Oertli GSR �00 condens -kattilaa olemassa 
olevassa lämmitysjärjestelmässä, koko järjestelmä on 
huuhdeltava perusteellisesti lietteen tai muiden epäpuh-
tauksien poistamiseksi. Kattilaan pääsevät epäpuhtaudet 
aiheuttavat virtausääniä, lämmönsiirron heikkenemistä ja 
lopulta kattilan kennon rikkoutumisen.
Takuu ei korvaa epäpuhtauksista aiheutuneita vau-
rioita.

Uudet järjestelmät on huuhdeltava kokonaan ennen käyt-
töönottoa. Veden minimivirtausta ei tarvitse huomioida, jos 
kattilan lämpötila ei ylitä 7� °C.
Veden liian nopea virtaus lämmönvaihtimessa heikentää 
lämmön siirtymistä. Siksi veden maksimivirtaus ei saa ylit-
tää oheisella kaavalla laskettua raja-arvoa:
Qmax(m

�/h) = nimellisteho (kW) / 9,�

Tarvittavan veden virtaaman laskenta:

 

Kiertovesipumpun tarvittavan tehon määrittelyssä tulee 
huomioida kattilan vastus (kun dt=�0 K, katso tekniset 
tiedot) ja järjestelmän vastus.

7.6 Kondenssiveden poisto ja neutralointi

Oertli GSR �00 condens -kattilan käytön aikana kattilassa, 
mutta myös sen jälkeen tulevassa palokaasuputkessa, 
muodostuu yleensä kondenssivettä.
Kattila on suunniteltu siten, että kondenssivesi poistuu 
palokaasuputkesta kattilan päällä ja se voidaan johtaa kat-
tilan kondenssiveden joukkoon.
Kondenssivesiliitäntä on kattilan alla (muoviputki, ulko-Ø 
�� mm). Supistuskappale �� - �0 mm toimitetaan irralli-
sena.
Jos palokaasuputkessa käytetään useita materiaaleja, kon-
denssiveden poiston on tapahduttava ennen sen pääsyä 
alumiiniseen palokaasuputken osaan.
Jos paikalliset määräykset vaativat kondenssiveden neut-
ralointia, kondenssivesi on johdettava vapaasti virtaavana 
neutralointilaitteen läpi. 
Huomioi paikallisen viemärilaitoksen määräykset sekä 
ATV-työlehden A ��1 ohjeet.
Muodostuvan kondenssiveden määrä riippuu lämmitysjär-
jestelmän toimintaolosuhteista; maksimimäärä on noin 1,� 
kg/m� maakaasulla. Neutralointilaitteen mitoituksessa voi-
daan käyttää arvoa 1,0 kg/m� maakaasulle.

Q(m�/h) =
Qmax(nimellisteho kW)

                ��,�
(�t =�0K)

Oertli tarjoaa kahdenlaisia neutralointilaitteita:
1. Muovinen neutralointikotelo, tyyppikoodi BP �� �00 kW 

asti (katso kuva 08). Kotelo täytetään �-komponentti-
sella granulaatilla, jonka läpi kondenssivesi johdetaan 
pH-arvon korottamiseksi. Ulostulopuolelta lähtevän 
kondenssiveden pH-arvo on noin 7,� - 9,0. Neutraloin-
tikotelon panoksen käyttöaika on sama kuin lämmitys-
kausi. Uusia täyttöpanoksia on saatavana Oertlilta.

�. �00 kW tehoon asti käytetään kahta BP �� -neutraloin-
tikoteloa, jotka asennetaan päällekkäin ja kytketään 
peräkkäin. Kattilaan kytkettävä kondenssiveden nosto-
pumppu (lisävaruste) siirtää kondenssiveden ylempään 
koteloon.

7.7 Veden valmistelu

Veden valmistelua ei normaalioloissa vaadita. Emme suo-
sittele kemikaalien lisäämistä.
Järjestelmä tulee täyttää käyttövedellä. Lämmitysveden 
pH-arvon on oltava � ja 9 välillä. Oertli ei vastaa lämmön-
vaihtimen vaurioista, jotka aiheutuvat happidiffuusion seu-
rauksena.
Suosittelemme aina, jos on olemassa mahdollisuus hapen 
pääsystä järjestelmään, järjestelmien erottamista lämmön-
vaihtimella.

Runsaasti vettä sisältävissä järjestelmissä, tai jos veden 
lisääminen on tarpeen vesihukan takia, on huomioitava 
VDI-ohje �0�� ”Korroosiovaurioiden ja kattilakiven muo-
dostumisen estäminen lämpimän käyttöveden lämmitys-
järjestelmissä”.

7.8 Melutaso

Kattilan ympäriltä 1 m etäisyydeltä mitattu melutaso on täy-
dellä teholla noin �0 dB(A), joten äänieristyksiä ei tarvita.

Kuva 08 Neutralointikotelo, tyyppi BP
05.20H.79.00003
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8 SÄHKÖISET TOIMINNOT

8.1 Yleistä

Oertli GSR �00 condens -lämmityskattila on varustettu 
elektronisilla säätö- ja turvalaitteilla, liekinvarmistus tapah-
tuu ionisaatioelektrodin avulla. Säätö- ja turvatekniikan yti-
menä on mikroprosessoripohjainen ”Heizungsmanager”. 
Kattila on valmiiksi johdotettu, kaikki ulkoiset kytkennät 
tehdään riviliittimien avulla. Kiinteästi kytkettävä liitäntä-
kaapeli on kytkettävä verkkoon kaikki navat katkaisevan 
erotuskytkimen kautta, jonka koskettimien katkaisuväli on 
vähintään � mm (EN �0���-1, kohta 7.1�.�).

8.2 Sähkötekniset erittelyt

8.2.1 Verkkojännite
Kattila on tarkoitettu ��0 V - �0 Hz vaihtojännitteelle. Muut 
jännitteet ovat sallittuja vain erotusmuuntajan kautta. Kat-
tila vaatii oikean vaihe-/nolla-järjestyksen, ja siksi siinä on 
oikean kytkentäjärjestyksen valvontatoiminto. Johtimien 
vaihtuminen keskenään ilmaistaan näyttöruudulla vaihtu-
valla - 	/ 	- 	-ilmaisulla.

8.2.2 Liitäntäyksikkö
Valmistaja: Honeywell
Tyyppi:  MCBA 1��8 D
Liitäntäjännite: ��0 V/�0 Hz
Suojausaika: � s

Oertli GSR �00 condens on varustettu yksilöllisellä ”kattila-
koodilla”. Se tallennetaan kattilan ns. GM-koodiin yhdessä 
muiden tietojen (kattilatyyppi, laskurilukemat jne.) kanssa. 
Laskurilukemat säilyvät siellä myös ohjausyksikön vaihdon 
yhteydessä.

8.2.3 Tehontarve
Tehontarve valmiustilassa/pienellä kuormalla/täydellä 
kuormalla:
  - GSR �0�: 1� W / �� W / �0� W
  - GSR �0�: 1� W / �� W / ��0 W
  - GSR �07: 1� W / 77 W / �70 W
  - GSR �08: 1� W / 77 W / �00 W
  - GSR �09: 1� W / 80 W / 8�8 W

8.2.4 Sulakkeiden arvot
Ohjausyksikön piirikortilla on seuraavat sulakkeet:
F1 - � AF verkkosulake (johdonsuojakatkaisin)
F� - � AT kaasunsäätimelle
F� - � AT �� V virtapiirille
F10 - � AT pumpulle
F11 - 1 AT savupellille
F1� - 1 AT kuristusventtiilille
F1� - � AT kiertovesipumpulle
F1� - 1 AT ulkoiselle kaasuventtiilille

SYTYTYS

F1F2F14F13F12F11F10

F3

1 X03-2 13 X011X101 9 5X03-11 17

1 1 1

20 10 6
X05 X04 X02

X8X7X12

2AT

2AT 1AT 1AT 2AT 1AT 2AT 2AF

Kuva 09  Ohjainyksikkö
00.31H.79.00009
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��0 V riviliittimen vieressä on kattilan sulake Fa, joka tekee 
koko kattilan jännitteettömäksi. Tämän sulakkeen arvo 
on 10 AT. Puhallin on tehokerroinohjattu (PFC varmistaa 
verkon tasapainoisen kuormituksen) ja suojattu sulak-
keella Fb �,� AT (��0 V riviliittimen vieressä).

8.2.5 Lämpösuojaus
Oertli GSR �00 condens on varustettu meno-, paluu-, läm-
mönvaihtimen ja palokaasun lämpötilan anturien ohjaa-
malla säätöelektroniikalla. Kattilan maksimilämpötilaksi 
voidaan säätää �0 - 90 °C (tehdasasetus 90 °C).

8.2.6 Kuivakäyntisuoja
Oertli GSR �00 condens on varustettu kuivakäyntisuojalla, 
joka perustuu meno- ja paluulämpötilojen eron mittaami-
seen. Jos veden virtaama vähenee, kattila reagoi seu-
raavasti: alkaen �T=�� °C (tehdasasetus) kattila moduloi 
siten, että poltin pysyy käynnissä mahdollisimman pitkään. 
Alkaen �T=�0 °C kattila siirtyy osakuormalle. �T=�� °C 
yläpuolella kattila siirtyy estotilaan (ei kattilahäiriö, katso 
kappale 1�.�).
Yli �00 kW järjestelmissä ovat voimassa DIN EN 1�8�8:n 
vaatimukset.

8.2.7 Ylilämpösuoja
Ylilämpösuoja sammuttaa kattilan veden lämpötilan koho-
tessa liian korkeaksi (110 °C tai vähemmän, katso kap-
pale 1�.�.10, parametri ) ja lukitsee säätimen. Kattilan 
toiminta voidaan vapauttaa häiriön korjaamisen jälkeen 
Reset-painikkeella.

8.2.8 Ilmanpaine-eroanturi (LDS)
Lämmöntarpeen ilmetessä tarkastetaan ensin, onko LDS-
tulo avoin. Jos näin ei ole, suoritetaan (enintään) neljä 
uusintakäynnistystä ennen kattilan siirtymistä lukitustilaan 
( 	 	 ).
LDS-tulon ollessa avoin puhaltimen käyntinopeus kohoaa 
ja kattilaan muodostuu paine-ero. LDS-valvontakäynti-
nopeuden saavuttamisen hetkellä LDS-koskettimen on 
sulkeuduttava. Ellei näin ole, suoritetaan (enintään) neljä 
uusintakäynnistystä ennen kattilan siirtymistä lukitustilaan 
( 	 	 ).
Käynnistyksen jälkeen LDS-toiminto kytketään pois modu-
lointikäytön yhteydessä.

8.3 Sähköliitännät
Kattilan riviliittimet ja pistokkeet saadaan näkyviin irrot-
tamalla ohjauspaneelin kotelo. Vasen riviliitin (X�9) on 
varattu �� V liitännöille. Oikea riviliitin (X�7) on varattu ��0 
V liitännöille. Ulkoiset liitännät voidaan tehdä näihin riviliit-
timiin, katso kuva 10. Liitäntämahdollisuudet selostetaan 
seuraavilla sivuilla.
Käytettäessä CD �0 modulo tai CD �0 modulo -säätimiä 
kaikki liitännät tehdään niihin sisältyvään adapterisarjaan.

Kuva 10 Kattilan riviliittimet
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8.4 Sähkökaavio

Kuva 11 Sähkökaavio
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Kuva 13 Tehonsäädön periaate
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8.6 Kattilan säätö

8.6.1 Yleistä
Oertli GSR �00 condens -kattilaa voidaan ohjata seuraa-
vasti:
- Moduloiva kuormitussäätö maksimi- ja minimikuor-

mituksen välillä sääohjatun lämmityksen säädön 
oletusarvojen perusteella. Sopii niin yksittäisiin kuin 
sarjakytkettyihin kattiloihin.

- Analoginen ohjaus (0-10 V). Moduloiva kuormitussäätö 
ulkoisen säätimen ohjaamana.

- Kaksivaiheinen kattilan käyttö. Ulkoinen säädin vaih-
taa kattilan toiminnan kaksivaiheisesti täyskuorman ja 
minimikuormituksen (noin �0 % täyskuormasta) välillä.

Kaikissa tapauksissa modulointi tapahtuu halutun meno-
lämpötilan mukaisesti, eli tehonsäätö on �T-riippuva 
seuraavin ominaisuuksin: �T = �� °C asti (tehdassäätö, 
parametri ) kattila käy täydellä kuormituksella. Välillä 
�Ttäyskuorma ja �Tosakuorma teho muuttuu lineaarisesti (katso 
kuva 1�).

8.5 Toimintakaavio
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8.6.2 Yleistä moduloivasta säädöstä
Moduloivalla lämmityksen säätimellä ohjattaessa saadaan 
hyödynnettyä kattilan portaattoman tehonsäädön mah-
dollisuudet optimaalisesti. Säädin ohjaa kattilan meno-
lämpötilaa (eli kattilan tehoa) jatkuvasti ulkolämpötilan 
tai huoneenlämpötilan perusteella. Kaasu-ilmaseoksen 
säädön lisääminen optimoi palamisen. Näin kattilan käyt-
tötunnit lisääntyvät ja kytkentätahti vastaavasti harvenee. 
Tämä johtaa parempaan hyötysuhteeseen ja vähempään 
hukkaan valmiustilassa.

8.6.3 Moduloiva sääohjattu säädin CD 20/30 
modulo
Kohteen mukaisesti konfiguroitava säätö, säätömoduulin 
toiminnot vapaasti ohjelmoitavissa. Säätö takaa optimaali-
sen ohjauksen eri lämmityspiirien vaatimusten mukaisesti. 
Kattilan ohjaus perustuu lämpötilan oletusarvoihin, kattilan 
lämpötilan valvontaan gradienttisäädön periaatteella, eli 
kattilan lämpötilan nousu havaitaan ja lämmöntarve pää-
tellään siitä.
Kattilan tehonsäädöstä huolehtii ”Heizungsmanager”, joka 
säätää kattilaa optimaalisesti ennalta asetettujen lämpöti-
lan oletusarvojen puitteissa.
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1* Vor dem Anschließen Brücke zwischen X27/39 und X27/40 entfernen !

- Ei mitään
- Kattila
- Sekoitin
- Varaaja
- Kellokytkin
- Näyttö

- Ei mitään
- Lisäkattila (seuraava kattila)
- Sekoitin
- Varaaja
- Kellokytkin
- Näyttö

- Ei mitään
- Lisäkattila (seuraava kattila)
- Sekoitin
- Varaaja
- Kellokytkin
- Näyttö

1* Irrota siltaus liittimien X29-5 ja X29-6 väliltä ennen kytkentää!
*2 Kaksoiskattilajärjestelmissä kattila-anturi hydraulisessa vaihtimessa tai yhteisessä menopiirissä
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Tämä säätimen ja Heizungsmanagerin yhteispeli takaa 
tarpeen mukaisen lämpömäärän sekä kattilan ja lämmitys-
järjestelmän luotettavan ja taloudellisen toiminnan.
Säätimen LON-rajapinnan (lisävaruste) avulla voidaan 
kytkeä jopa viisi CD-säädintä yhdeksi yksiköksi. Tämä 
mahdollistaa myös mutkikkaiden lämmitysjärjestelmien ja 
kattilaryhmien keskitetyn ohjaamisen.
Säädin voidaan asentaa kattilan ohjauspaneeliin ja kytkeä 
adapterijohdinsarjalla (lisävaruste) Heizungsmanagerin 
liittimiin X�9-11 (+) ja X�9-1� (-) sekä liittimiin X�9-� ja 
X�9-�.

Lämmityksen kiertovesipumpun, sekoittimen, sekoitinpiirin 
kiertovesipumpun, varaajan täyttöpumpun sekä tarvitta-
vien anturien sähköliitännät tehdään CD �0 modulo tai CD 
�0 modulo -sovittimen kautta.
Asennusohje ja liitäntäkaavio tulevat säätimen mukana.

Lisätietoja löytyy säätimen dokumentaatiosta sekä kappa-
leesta 1�.1.�.

8.6.4 Analoginen säätö (0-10 V signaali)
Tällä säätötavalla on mahdollista toteuttaa moduloiva säätö 
0-10 V analogisella signaalilla; valinnaisesti joko lämpötila- 
tai kuormitussäätö. Seuraavassa lyhyet kuvaukset molem-
mista säätötavoista:

Kattilan analogista ohjausta varten signaali tulee kytkeä 
riviliittimen napoihin X�9-11 (+) ja X�9-1� (-) kattilan ohja-
uspaneeliin. Kattilan sisäinen säädin tulee asettaa ”ulkoi-
selle analogiatulolle” (katso kappale 1�.1.�, parametri ).

.HUOMIO! 
Kun analoginen säätö valitaan, päälle/pois-kosketin ja 
korkea/matala-kosketin saavat suuremman prioriteetin 
(esim. pakkassuojatermostaatti).

Analogisen tulon tekniset tiedot
Tuloresistanssi Rin = �� kOhm.
Analogisen signaalin miinustulosta ei saa olla mitään 
yhteyttä sähköverkon nolla- tai suojajohtimeen.

Analoginen lämpötilansäätö
0-10 V signaali säätää kattilan lämpötilaa välillä 0 °C - 
100 °C. Ala- ja yläraja ovat säädettävissä asetustilassa 
(katso kappale 1�.�.�).
Analoginen lämpötilansäätö moduloi menolämpötilan 
perusteella, jolloin teho vaihtelee minimi- ja maksimiarvo-
jen välillä säätimen laskemien oletusarvojen mukaisesti.

Kuva 14 Tulojännitteen ja kattilan 
menolämpötilan välinen yhteys

05.31H.79.00005 (Abb. 1)

Kuva 15 Tulojännitteen ja tehoarvon välinen 
yhteys

05.31H.79.00005 (Abb. 2)
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Analoginen tehonsäätö
0-10 V signaali säätää kattilan tehoa välillä �0 % - 100 %, 
jolloin puhaltimen käyntinopeus (näyttötila, parametrit 	+ 

) ja asetettu maksimiteho (säätötila, parametrit 	+	 ) 
rajataan minimi- ja maksimiarvojen puitteisiin.
Analoginen tehonsäätö on moduloiva, jossa teho vaihtelee 
minimin ja maksimin välillä säätimeen asetetun oletusar-
von perusteella.
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8.6.5 Kaksivaiheinen kattilan käyttö ulkoi-
sella säätimellä
Oertli GSR �00 condens soveltuu �-vaiheiseen ohjauk-
seen tai ohjaamiseen �-vaiheisella ulkoisella sääohjatulla 
säätimellä potentiaalivapaan relekoskettimen kautta.
Kytkentä suoritetaan seuraavasti:
- Kytke ensimmäinen vaihe kattilan ohjauspaneelin rivi-

liittimen napoihin X�9-9 ja X�9-10.
- Kytke toinen vaihe liittimiin X�9-7 ja X�9-8.
- Kattilan sisäinen säädin tulee asettaa �-vaihesäädölle 

(katso kappale 1�.1.�., parametri ).
Osakuormateho voidaan säätää käyntinopeusparametrilla 

 (osakuorman käyntinopeus).

8.7 Muut tuloliitännät

8.7.1 Sammutustulo
Säätimessä on tuloliitäntä, jolla kattila voidaan sammuttaa. 
Tähän tuloliitäntään voidaan kytkeä esimerkiksi kuristus-
venttiilin tai kaasunsäätimen rajakytkin.
Tämän tulon liitännät ovat X�9-� ja X�9-�. Tuloliitännän 
käyttämiseksi on ensin poistettava siltauskappale.
Kun lähtö avautuu, kattila sammuu. Lähdön ollessa auki 
näytöllä on koodi 	 	 , joka poistuu koskettimien sul-
keutuessa.

8.7.2 Lukitustulo
Säätimessä on tuloliitäntä, jolla kattila voidaan asettaa 
lukitustilaan. Tähän tuloliitäntään voidaan kytkeä esimer-
kiksi kaasun maksimipaineen kytkin.
Tämän tulon liitännät ovat X�9-1 ja X�9-�. Tuloliitännän 
käyttämiseksi on ensin poistettava siltauskappale.
Kun lähtö avautuu, kattila siirtyy lukitustilaan. Lähdön 
ollessa auki näytöllä on koodi 	 . Liitännän sulkeudut-
tua kattila tulee palauttaa Reset-painikkeella.

8.7.3 Vapautustulo
Säätimessä on tuloliitäntä, jolla kattilan toiminta voidaan 
vapauttaa. Tätä tuloliitäntää voidaan käyttää esimerkiksi 
kuristusventtiilin rajakytkimen kanssa. Tämän tulon liitän-
nät ovat X�9-� ja X�9-�. Koskettimien käyttämiseksi on 
ensin poistettava siltauskappale.

8.8 Lähtöliitännät

8.8.1 Analoginen lähtö
Huoltotason asetuksista riippuen (katso kappale 1�.�.1�) 
analoginen lähtö voi ilmaista seuraavia tiloja:

Lähtösignaali  Kuvaus

0 V   Kattila pois päältä

0,� V   Hälytysilmaisu/lukitus

1,0 V   Esto

�,0 V - 10 V  Annettu teho �0 - 100 %  
   tai menolämpötila �0 - 100 °C

Taulukko 05 Analogisen lähdön signaalit

Tämä lähdön liitännät ovat X�9-1� (+) ja X�9-1� (-).

8.8.2 Käynnin ilmaisu
Käynnin ilmaisu mahdollistaa tilailmoitusten ”kattila päällä” 
ja ”kattilan täyskuormakäyttö” antamisen.
Toiminto ”käynnin ilmaisu kattila päällä” kytketään releen 
kautta, joka sulkeutuu heti kattilan käynnistyessä. Potenti-
aalivapaa kosketin liittimissä X�7-� ja X�7-7 mahdollistaa 
ilmaisun välittämisen.
Toiminto ”käynnin ilmaisu kattilan täyskuormakäyttö” kyt-
ketään toisen releen kautta, joka sulkeutuu heti kattilan 
ylittäessä parametrin  (katso kappale 1�.�.�) arvon. 
Potentiaalivapaa kosketin liittimissä X�7-� ja X�7-� mah-
dollistaa ilmaisun välittämisen. Rele palautuu heti arvon 
alittuessa. Nämä koskettimet eivät ole sulakesuojattuja.
Kosketinkuormitus:
- Max. jännite ��0 V
- Max. virta 1 A

8.8.3 Yhteishälytys (lukitus)
Lukitsevan häiriön ilmetessä rele sulkee koskettimet X�7-� 
ja X�7-�. Tämä rele ei ole sulakesuojattu.
Kosketinkuormitus:
- Max. jännite ��0 V
- Max. virta 1 A

8.8.4 Ulkoisen kaasuventtiilin ohjaus
Lämpöä tarvittaessa vielä yksi rele sulkeutuu ja antaa ��0 
V vaihtojännitteen liittimiin X�7-1� ja X�7-1� ulkoisen kaa-
suventtiilin ohjaamista varten. Jännite katkeaa kun kattilan 
kaasunsäädin sulkeutuu.
Kosketinkuormitus:
- Ulkoisen kaasuventtiilin jännite ��0 V
- Max. virta 1 A
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8.9 Optiot/lisävarusteet

8.9.1 Vedenpaineanturi
Vedenpaineanturi sammuttaa kattilan, jos pienin sallittu 
vedenpaine alittuu (tehdasasetus 0,8 bar, katso myös kap-
pale 1�.�.1�, lukituskoodi 	 	 ). Vedenpaineanturi kyt-
ketään �-napaisella pistokkeella X�� �� voltin riviliittimeen. 
Vedenpaineanturin olemassaolo kerrotaan ohjausyksikölle 
painamalla  ja  painikkeita samanaikaisesti � sekun-
nin ajan.

.HUOMIO! 
Tämä optio toimii vain, kun se on kytketty ja aktivoitu.

8.9.2 Kaasutiiviyden valvonta (VPS)
Kaasutiiviyden valvonta tarkkailee ja ohjaa (kun toiminto 
aktivoidaan) kaasunsäätimen varoventtiiliä ns. VPS-järjes-
telmällä. Testi tapahtuu kattilan esihuuhteluvaiheen aikana. 
Jos kaasunsäätimessä havaitaan vuoto, kattila lukitaan. 
Tällöin näytölle ilmestyy vikakoodi 	  tai 	 . Kaasu-
tiiviyden valvonta kytketään �-napaisella pistokkeella X�1 
�� voltin riviliittimeen. Se aktivoidaan parametrilla 	sää-
tötilassa (katso kappale 1�.�.1�).

.HUOMIO! 
Tämä optio toimii vain, kun se on kytketty ja aktivoitu.

8.9.3 Kaasunpainevahti
Tämä toiminto huolehtii, että kattila menee estotilaan 
kaasun minimipaineen alittuessa (estokoodi 	 	 	 ). 
Kaasunpainevahti kytketään �-napaisella pistokkeella X�1 
�� voltin riviliittimeen. Käyttöön otettaessa on ensin pois-
tettava siltauskappale. Kattilan säädin tunnistaa kytkennän 
automaattisesti.

8.9.4 Savupelti
Sarjakytketyssä järjestelmässä savupelti estää palokaa-
sujen pääsyn sammutettuna olevaan kattilaan. Näin kattila 
soveltuu ylipaineisiin palokaasun poistojärjestelmiin. Savu-
pelti kytketään �-napaisella pistokkeella X1� ��0 voltin 
riviliittimeen.

8.9.5 Kuristusventtiili
Sarjakytketyssä järjestelmässä kuristusventtiili huolehtii 
sammutettuna olevan kattilan hydraulisesta erottamisesta. 
Täysin avoimella kuristusventtiilillä kattilan vapautuskoske-
tin sulkeutuu.
Kuristusventtiili kytketään ��0 V riviliittimen napoihin X�7-
11, X�7-1� ja X�7-1�.
Kuristusventtiilin rajakytkin voidaan kytkeä liittimiin X�9-� 
ja X�9-� (vapautustulo) (poista ensin siltauskappale).
Kattilan sammutuksen jälkeen kuristusventtiili pysyy auki 
ohjausyksikköön säädetyn jälkikäyntiajan verran (tämä 
koskee myös tilannetta, jossa ohjausyksikköön ei ole kyt-
ketty pumppua). Katso kappale 8.10.1 ja 1�.1.�.

8.10. Muut liitännät

8.10.1 Kiertovesipumppu
Oertli GSR �00 condens on varustettu yksivaiheisella 
pumpun ohjauksella, jolla voidaan ohjata ��0 V (�0 Hz) / � 
A ulkoista kiertovesipumppua. Pumppu käynnistetään �� 
tunnin välein hetkeksi jumittumisen estämiseksi.
Pumppu kytketään liittimiin X�7-8, X�7-9 ja X�7-10.
Ohjelman valinnalla käyttäjätasolta voidaan säätää haluttu 
kiertovesipumpun jälkikäyntiaika lämmöntarpeen loputtua 
(katso kappale 1�.1.�).

.HUOMIO! 
Varmista oikea napaisuus!

Liittimien X�7-9 ja X�7-10 kosketinkuormitus:
- Max. jännite ��0 V
- Max. virta � A
Oertli GSR �00 condens -kattilan tehovaihtoehdot, kun 
�T = �0 °C, on koottu taulukkoon 0� kappaleessa �.�.

8.10.2 Jäätymissuojaus
Kattila on kondenssivesiputken jäätymisvaaran takia sijoi-
tettava tilaan, joka on suojattu pakkaselta.
Jos lämmitysveden lämpötila laskee liikaa, kattilan suoja-
toiminto aktivoituu. Jos menoveden lämpötila:
- laskee alle 7 °C:n, ohjausyksikkö käynnistää kattilaan 

kytketyn kiertovesipumpun
- laskee alle � °C:n, kattila kytkeytyy päälle minimite-

holla
- nousee yli 10 °C:een, kattila ja kiertovesipumppu sam-

mutetaan. Pumpulla on kuitenkin 1� minuutin jälkikäyn-
tiaika.

.HUOMIO! 
Tämä on tarkoitettu vain kattilan suojaamiseen.
Liittimiin X�9-9 ja X�9-10 voidaan kytkeä lisätermostaatti 
jäätymissuojausta varten.
Ohjattaessa kattilaa CD 20 modulo tai CD 30 modulo 
-säätimellä myös jäätymissuojaus siirtyy säätimelle 
(katso CD 20 modulo tai CD 30 modulo -säätimen käyt-
töohjetta).
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9 ASENNUSOHJEET  
 KAASUASENTAJALLE

9.1 Kaasuliitäntä

Kattila on tarkoitettu luokan I�ELL maakaasun polttami-
seen.
Kattilan lähelle on asennettava kaasun päähana.
Kaasuliitäntä on kattilan yläpinnassa (katso kuva 0�). Kat-
tilassa on vakiovarusteena kaasunsuodatin kaasunsääti-
men likaantumisen estämiseksi.

9.2 Kaasunpaineet

Työlehden G ��0/I mukaiset maakaasut liitäntäpaineella 
(virtauspaineella) 17-�� mbar. Liian matalat kaasunpai-
neet voivat aiheuttaa toimintahäiriöitä!
Kattila on säädetty Oertlilla �0 mbar esipaineeseen.

9.3 Kaasu-ilmasuhteen säätö

Kattila on varustettu pneumaattisella kaasu-ilmaseoksen 
säätimellä. Kaasu-ilmaseoksen säätimen tehtävänä on 
pitää kaasun ja ilman määrien suhde polttimessa vakiona 
kuormituksen muutoksista huolimatta. Tämä varmistaa 
puhtaan ja luotettavan palamisen sekä korkean osakuor-
mahyötysuhteen koko tehoalueella.
Ilmanpaine-eroanturi tarkkailee pienintä sallittua ilmavirta-
usta ennen käynnistystä.

9.4 Kaasuliitäntä

Kaasuliitäntä sijaitsee kattilan päällä, Rp �” sisäkierre. Kaa-
sulinjaan liitettäessä on huomioitava TRGI-määräykset. 
Oertli GSR �00 condens soveltuu maakaasulle H/L ja LL 
ja se toimitetaan esisäädettynä maakaasulle H (Wobbe-
indeksi 1�,0 kWh/m�).

10 KÄYTTÖÖNOTTO

10.1 Uuden kattilan käyttöönotto

Järjestelmä on huuhdeltava ennen vesitäyttöä. Hitsaus-
roiskeet, metallilastut, hiukkaset, rasva ja vanhoissa järjes-
telmissä myös liete on huuhdeltava huolellisesti pois.

Ennen käyttöönottoa on suoritettava seuraavat toimenpi-
teet:

1.  Varmista, että kattila on jännitteetön.
�. Irrota kotelointi tarkastussivulta.
�. Avaa kaasun päähana.
�. Tarkasta sähköliitäntä, myös maadoitus.
�. Täytä kattila ja järjestelmä vedellä (vähimmäispaine 1,0 

bar).
�. Ilmaa asennus.
7. Täytä imulaite vedellä.
8. Tarkasta palokaasun poistoliitäntä ja palamisilman tulo-

liitäntä.
9. Ilmaa kaasulinja.
10. Avaa kaasuhana kattilan kaasuputkessa.
11. Tarkasta kaasun esipaine PI (katso kuva 1�).
1�. Tarkasta kaasuliitännän kaasutiiviys.
1�. Kytke kattilan jännitesyöttö päälle.
1�. Kytke kattilan käyttökytkin päälle.
1�. Kytke kiertovesipumppu päälle ja tarkasta sen asen-

nusasento ja pyörimissuunta.
1�. Säädä sääohjattu säädin CD �0 modulo tai CD �0 

modulo lämmöntarpeen mukaisesti.
17. Kattila käynnistyy nyt.

Käyttötila voidaan lukea koodi-ikkunasta:
 = Kattilan lepotila
	= Mahdollisesti kytketty kuristusventtiili avautuu.

  Odota, kunnes kaasunpainevahti sulkeutuu. Ilman-
paine-eroanturin lepotilan tarkastus. Savupelti 
avautuu (jos on). Puhallin kytkeytyy ilmanpaine-ero-
anturin tarkastusasentoon; LDS:n on kytkeydyttävä 
riittävän ilmamäärän takaamiseksi.

	= Kaasutiiviyden valvonta (jos on).
	= Esihuuhtelu
	= Kiertovesipumppu käynnistyy:

  sytytys, � sekunnin esisytytys, lisäksi kaasunsäädin 
avautuu � sekunniksi (varoaika).

	= Kattila käytössä.
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17.a Kaasu-ilmasuhteen oikeellisuus tarkastetaan ja 
tarvittaessa korjataan. Tarkastus tehdään täyskuor-
malla ja osakuormalla; säätö tehdään kaasunsää-
timestä. Tarkastusta varten tarvitaan palokaasun 
mittauslaite (O�-pohjainen) ja kaasunpainemittari. 
Huomaa, että aukko mittausanturin ympärillä (katso 
kuva 17) on tiivistettävä hyvin. Kytke kaasunpaine-
mittari kaasunsäätimen mittauspisteen PG ja ventu-
riputken mittauspisteen PL välille (katso kuva 1�).

17.b Ohjaa kattila toimimaan täydellä kuormalla (pakko-
ohjaustila ”täyskuorma”) painamalla  ja [+] pai-
nikkeita samanaikaisesti � sekunnin ajan. Näytölle 
tulee ilmaisin .

17.c Mittaa maksimitehon saavuttamisen jälkeen �P 
kaasu kaasunsäätimen mittauspisteen PG ja ven-
turiputken mittauspisteen PL väliltä. Vertaa tulosta 
taulukon 0� arvoon. Mahdollisesti poikkeava arvo on 
korjattava kaasunsäätimen säätöruuvilla  .

17.d Mittaa nyt CO�-prosenttiosuus ja vertaa sitä taulu-
kon 0� arvoon. Jos arvot ovat annettujen toleranssi-
rajojen ulkopuolella, korjaa kuvan 1� mukaisesti.

  Tarkasta liekki tarkastuslasin kautta. Liekki ei olla 
pulssimainen.

17.e Ohjaa kattila osakuormalle (pakko-ohjaustila ”osa-
kuorma”) painamalla   ja [-] painikkeita samanaikai-
sesti � sekunnin ajan. Näytölle tulee ilmaisin .

17.f Mittaa minimitehon saavuttamisen jälkeen �P kaasu 
kaasunsäätimen mittauspisteen PG ja venturiputken 
mittauspisteen PL väliltä. Vertaa tulosta taulukon 0� 
arvoon. Mahdollisesti poikkeava arvo on korjattava 
kaasunsäätimen säätöruuvilla .

17.g Mittaa nyt CO�-prosenttiosuus ja vertaa sitä taulu-
kon 0� arvoon. Jos arvot ovat annettujen toleranssi-
rajojen ulkopuolella, korjaa kuvan 1� mukaisesti.

  Tarkasta liekki tarkastuslasin kautta. Liekki ei olla 
pulssimainen.

Toista tarkastuksia vaiheesta 17b eteenpäin, kunnes 
kaikki arvot ovat taulukon arvojen mukaisia.
Jos poikkeamat ovat merkittäviä, ota yhteys asiakastu-
keemme.

Polttimen paineen säätö osakuormalla
Polttimen paineen säätö täyskuormalla

Kuva 16 Kaasunsäätimen säätökohdat
00.31H.79.00006

Kuva 17 Palokaasun mittauskohta
00.31H.79.00007
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17.h Irrota mittalaite ja sulje mittauspiste.
18.  Kaasutiiviyden valvonnan ja kaasunpainevahdin (jos 

on) tarkastus:
  Parametri  on säädettävä vähintään arvoon 8, 

riippuen asennetuista optioista (katso kappale 
1�.�.1�). Kaasutiiviyden valvonnan painekytkin sää-
detään kytkentäpaineeseen, joka vastaa �0 % esi-
paineesta. Varmista tällöin, että mitattu esipaine ei 
saavuta mainittua (korkeampaa) patopainetta.

19.  Kattila siirretään käyttäjätasolle painamalla Reset-
painiketta.

�0.  Anna asennuksen lämmetä noin 80 °C:een ja sam-
muta kattila.

�1.  Ilmaa asennus ja tarkasta vedenpaine.
��.  Kattila on nyt käyttövalmis.
��.  Aseta kattilan säädin haluttuun arvoon.
��.  Kytke kattila päälle ja täytä ”säätöarvotarra” (esim. 

kaasu G�� - �� mbar).

Ohje: Oertli GSR �00 condens toimitetaan vakioi-
duilla tehdasasetuksilla. Muutoksia saa tehdä vain 
ammattiasentaja: katso kappaleet 1�.1 ja 1�.�.

Nyt ovat seuraavat käyttötilanteet mahdollisia:
��.a Moduloiva käyttö: Kattila moduloi moduloivan sääti-

men antaman menolämpötilan mukaisesti.
��.b �-vaihekäyttö: Kattila toimii täys- tai osakuormalla 

lämmöntarpeen mukaisesti.

Maakaasu LL (G25) Maakaasu E (G20)
Täyskuorma (100 %) Osakuorma (± 20 %) Täyskuorma (100 %) Osakuorma (± 20 %)

CO2:n ohjearvo 9,0% 9,0% 9,0 % 9,0 %
Säädä, jos poikkeama on ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5 % ± 0,5 %

Säädä arvoon 9,0 ± 0,15% 9,0 ± 0,15% 9,0 ± 0,15 % 9,0 ± 0,15 %
CO2:n ohjearvo 4,8% 4,8% 4,8 % 4,8 %

Säädä, jos poikkeama on ± 0,5% ± 0,5% ± 0,5 % ± 0,5 %
Säädä arvoon 4,8 ± 0,25% 4,8 ± 0,25% 4,8 ± 0,25 % 4,8 ± 0,25 %

P GSR 305 (Pa) 1150 ± 100 45 ± 10 1300 ± 100 60 ± 10

P GSR 306 (Pa) 840 ±100 32 ± 10 1020 ± 100 42 ± 10

P GSR 307 (Pa) 750 ± 100 40 ± 10 900 ± 100 50 ± 10

P GSR 308 (Pa) 1200 ± 100 50 ± 10 1350 ± 100 65 ± 10

P GSR 309 (Pa) 1500 ± 100 70 ± 10 1650 ± 100 85 ± 10

Taulukko 06 CO2:n ja O2:n säätöarvot

��.c Päälle/pois-käyttö: Kattila moduloi minimi- ja maksi-
mikuorman välillä kattilan ohjauspaneeliin säädetyn 
vakiomenolämpötilan perusteella.

.HUOMIO!  
Kattila käynnistyy pakko-osakuormalla. Tämä asetus on 

oikea käytettäessä moduloivaa säädintä. Päälle/
pois-käytössä suositellaan pakko-osakuormakäyt-
töä � minuutin ajan.

��.d Analoginen käyttö (0-10 V): Asetuksen mukaan 
(katso kappale 8.�.�) kaksi tilannetta ovat mahdolli-
sia:
- Annetun tehon yläraja muuttuu lineaarisesti 

lähetetyn signaalin perusteella, � V = �0 %, 
10 V = 100 %.

- Annettu menolämpötila muuttuu lineaarisesti 
lähetetyn signaalin perusteella (riippuen para-
metreista  ja	 ). Esimerkiksi 0 V = 0 °C, 
10 V = 100 °C.

 Kattila moduloi asetetun menolämpötilan perus-
teella (säätöalue �0 °C - 90 °C) varmistaen maksi-
maalisen dT:n.

10.2 Käytöstä poistamine
1. Katkaise kattilan jännitesyöttö. Näin myös mahdollinen 

säädin tulee jännitteettömäksi.
�. Sulje kaasuhana.

.HUOMIO!  
Tässä tilassa kattilalle ei ole jäätymissuojausta.
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11 KÄYTTÖ

11.1 Yleistä

Ohjauspaneelin kotelossa on mm.
a. Mikroprosessori-ohjausyksikkö
b. Ohjauspaneeli, jossa painikkeet, näyttöruutu, merkki-

valot ja PC-liitäntä
Painikkeet, näyttöruutu, merkkivalot ja valinnainen PC-lii-
täntä mahdollistavat erilaisten arvojen asettamisen ja luke-
misen. Asetus- ja lukumahdollisuudet jakautuvat kahdelle 
tasolle:
- Käyttäjätaso, vapaa käyttöoikeus
- Huoltotaso, pääsy huoltosanasanalla (vain ammattilai-

sille).

11.1.1 Hallintalaitteiden sijainti
Ohjauspaneeli sisältää seuraavat komponentit (katso kuva 
18):

1 Käyttökytkimet
� PC- ja PDA-liitäntä
� CD �0 tai CD �0 modulo sääohjatun säätimen asen-

nusmahdollisuus

Kuva 18 Ohjauspaneeli
00.31H.79.00010 (Abb. 2)

Painikkeiden ja näyttöruudun toiminnot (kirjaimet A - H) 
selostetaan jäljempänä.

Liitteen kohdassa 1�.1 on yleiskuvaus navigoinnista 
eri tasoilla.

a. Code-ikkuna
 Ilmoitukset käyttäjätasolla:
 - Käyttötila: 	vain numero tai kirjain
 - Säätötila: 	 numero tai kirjain ja jatkuvasti palava  

  piste
 - Lukutila: 	numero tai kirjain ja vilkkuva piste
 - Estotila:    Kirjain 
 - Pakko-ohjaus täyskuormalle: Kirjain 
 - Pakko-ohjaus osakuormalle: Kirjain 
 - Häiriötila: 	vilkkuva numero (aktiivinen vika)

Ilmoitukset huoltotasolla:
 - Häiriö: 	vilkkuva numero (vikamuisti)

- Laskuritila: Vuorotellen  + 	+ 
- Estotila: 	vuorotellen numero ja piste ensimmäi- 

  sessä segmentissä

b. -ikkuna (arvoikkuna)
 Näyttää:
 - lämpötilat
 - asetukset
 - esto- ja vikakoodit

c. Reset-painike:
 - Kuittauspainike

d.  -painike (tilapainike)
 - Ohjelmointitoiminto: Halutun tilan valintapainike

e. -painike (askelluspainike):
 - Ohjelmointitoiminto: Halutun koodin valintapainike 

valitussa tilassa
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f.  -painike (tallennuspainike):
 - Ohjelmointitoiminto: Asetusten 
     tallennuspainike

g. [+]-painike:
 - Ohjelmointitoiminto: Annetun arvon 
     suurentaminen

h. [-]-painike:
 - Ohjelmointitoiminto: Annetun arvon 
     pienentäminen
 - Kytkintoiminto:  Käsi-  tai 
     automaattikäyttö

11.1.2 LED-näyttö
Ohjauspaneelissa on � LEDiä, joilla on seuraavat toimin-
not:
- LED [-]-painikkeen yläpuolella (käsisymbolin  vie-

ressä) palaa vihreänä, kun kattila on käsiohjauksella 
(katso kappale 11.�).

- LED [ ]-painikkeen yläpuolella kertoo, että kattilan 
kiertovesipumpun ”�� tunnin käyttö” on aktivoitu.

- Jos valinnainen vedenpaineanturi ilmoittaa liian mata-
lasta vedenpaineesta, LED vilkkuu [+]-painikkeen ylä-
puolella.

- LED [ ]-painikkeen yläpuolella vilkkuu, jos kommuni-
kaatiota koodiavaimen kanssa ei ole.

- Kaksi LEDiä vilkkuu vihreinä, jos koodiavaimen ja auto-
maatin välillä ei ole kommunikaatiota. Kattila pysyy 
käynnissä. Vasta jos kattilan virta katkaistaan ja kytke-
tään takaisin, kattila ei enää käynnisty.

11.2 Painikkeiden toiminnot

Ohjauspaneelin joillakin painikkeilla on kaksoistoiminnot: 
toinen ohjelmointi- ja toinen kytkintoiminto. Ohjelmointia 
käsitellään luvussa 1�. Kytkintoiminto (päälle/pois) aktivoi-
tuu, kun kyseistä painiketta pidetään painettuna � sekun-
nin ajan. Päälle- ja poiskytkennän tila ilmaistaan kyseisen 
painikkeen merkkivalon syttymisen avulla tai Code-ikku-
naan tulevalla kirjaimella.

11.2.1 Käsi-/automaattikäyttö
Jos [-]-painiketta pidetään painettuna � sekunnin ajan, kat-
tila kytkeytyy päälle lämmöntarpeesta riippumatta. Vihreä 
LED painikkeen yläpuolella palaa jatkuvasti käsiohjaustilan 
(sisäisen säädön ohituksen) merkkinä. Jos [-]-painiketta 
pidetään uudelleen painettuna � sekunnin ajan, kattila 
palaa automaattiseen keskuslämmityskäyttöön (vihreä 
LED sammuu).

HUOMAA: Menolämpötila ei voi käsiohjaustilassa-
kaan ylittää säädettyä maksimiarvoa. Tämä suojaa kattilaa 
ja järjestelmää. Käsiohjaustilassa on kuitenkin mahdollista 
muuttaa parametreja.

.HUOMIO!   
Ulkoinen kiertovesipumppu, jota ei ole kytketty kattilan rivi-
liittimeen, ei käynnisty.

11.2.2 Pakko-ohjaus täyskuormalle ( 	 	 )
Jos  ja [+] painikkeita pidetään samanaikaisesti painet-
tuina vähintään � sekunnin ajan, kattila kytkeytyy 100 % 
teholle. Code-ikkunassa näkyy  -kirjain.
Täyskuormakäytössä menolämpötila ei voi ylittää säädet-
tyä maksimiarvoa (kattilatermostaatti). Tämä suojaa katti-
laa ja järjestelmää. Tässä tilassa on kuitenkin mahdollista 
muuttaa parametreja.
Pakko-ohjaustilasta poistutaan painamalla [+] ja [-] pai-
nikkeita samanaikaisesti, tai automaattisesti 1� minuutin 
kuluttua.

11.2.3 Pakko-ohjaus osakuormalle ( 	 	 )
Jos  ja [+] painikkeita pidetään samanaikaisesti painet-
tuina vähintään � sekunnin ajan, kattila kytkeytyy �0 % 
teholle. Code-ikkunassa näkyy  -kirjain.
Osakuormakäytössä menolämpötila ei voi ylittää säädet-
tyä maksimiarvoa (kattilatermostaatti). Tämä suojaa katti-
laa ja järjestelmää. Tässä tilassa on kuitenkin mahdollista 
muuttaa parametreja.
Pakko-ohjaustilasta poistutaan painamalla [+] ja [-] pai-
nikkeita samanaikaisesti, tai automaattisesti 1� minuutin 
kuluttua.

11.3 Numeroiden esitystapa

�-merkkisessä  -ikkunassa voidaan esittää numeroar-
voja seuraavasti:
- Luvut 00 - 99 näytetään suoraan
- Luvut 100 - 199 näytetään siten, että numeroiden 

välissä on piste (esim. 	  = 100, 	  merkitsee 
108, 	  = 199)

- Luvut �00 - �99 näytetään siten, että molempien nume-
roiden jälkeen on piste (esim. 	   merkitsee ��8)

- �99:ää suuremmat luvut näytetään kahdessa vai-
heessa. Ensiksi tuhannet ja sadat, sitten kymmenet ja 
ykköset

- Negatiiviset luvut (esim. ulkolämpötila-anturin yhtey-
dessä tai jos lämpöantureita ei ole kytketty) näytetään 
siten, että jälkimmäisen numeron jälkeen on piste (esim.  

	 	merkitsee -1�).
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12 KÄYTTÖTILA

12.1 Käyttötila ( 		 	 )

Käytön aikana Code-ikkuna kertoo toimintatilan ja  -näyttö osoittaa mitatut lämpötilat.

Seuraavassa luetellaan Code-ikkunan kirjainten merkitykset:

Koodi  Selitys
  Lepoasento, ei lämmöntarvetta /

  Esi- ja jälkihuuhteluaika (esihuuhtelu 1� s, jälkihuuhtelu � s)

  Sytytys

  Lämmityskäyttö

  Sisäinen

  Palamisilman valvonta (ilmanpaine-eroanturin avaaminen tai sulkeminen)

  Säätökäyttö (poltin seis + jälkikäynti): 
  - Menolämpötila T1 > säädetty menolämpötila + � °C 
  - Menolämpötila T1 > moduloivan säätimen haluttu menolämpötila + � °C 
  - Menolämpötila T1 > parametri  (haluttu max. menolämpötila) 
  - Menolämpötilan T1 ja paluulämpötilan T� erotus > 10 °C (tehdasasetus) 
  Käynnistysehto on < 10 °C

  Lämmöntarpeen päättyminen: puhaltimen jälkikäynti. Anti-tahtiajan aikana säädin on 	tilassa eikä  
  se reagoi lämmöntarpeeseen.

  Sisäinen

  Estotila (katso kappale 1�.�)

  Pakko-ohjaus täyskuormalle

  Pakko-ohjaus osakuormalle

  Kaasutiiviyden tarkastus

	 	 	 Polttimen jäähdytys

Taulukko 07 Käyttötilakoodit

12.2 Lukutila ( 		 	 )
Lukutilassa voidaan lukea erilaisia toimintatiloja, jolloin on painettava  -painiketta, kunnes Code-ikkunaan tulee  vilk-
kuvalla pisteellä.

  -painikkeella voidaan lukea seuraavat arvot

Koodi Selitys Näyttöalue / huomautukset Näyttö   
   (esim.)

	 Menolämpötila (°C) Tosiarvo 	

	 Paluulämpötila (°C) Tosiarvo 	

	 Palokaasun lämpötila (°C) Tosiarvo 	

	 ei toimintoa 

	 Kattilan lämmönvaihtimen lämpötila (°C) Tosiarvo 	

	 Laskennallinen oletusmenolämpötila (°C) Laskennallinen arvo 	

	 Lämmöntarpeen (1. numero) ja ilmanpaine-  	= päälle/pois kosketin auki 	  
 eroanturin (LDS. �. numero) tila 	  = päälle/pois kosketin kiinni 
   	= ilmanpaine-eroanturi auki 
   	= ilmanpaine-eroanturi kiinni  

	 Päällekytkevä menolämpötila keskuslämmitys- Vaadittu arvo 	  
 käytössä (°C)
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 Vaadittu (ja kattilan säädön sallima) teho (%)  	 	-	 	 	(= 100 %)	 	  
 näytetään riippumatta kattilan säätimen  Vaadittu arvo 
 asetuksesta.

 Laskennallinen teho (%) 	 	-	 	 	(=	100)	(tosiarvo)	 	 	

 Analoginen tulojännite (V) 	 	-	 	 	(=	100)	(tosiarvo)	 	

 Säätötapa (katso kappale 1�.�) 	 	-	 	 		 	

 Hetkellinen vedenpaine 	 	-	 	 	( / 10 baareina), vain 	 	(=1,5	
	 	 vedenpaineanturin (lisävaruste) bar*)  
  kanssa, anturi kytkemättä: 	  

 ei toimintoa

 Puhaltimen käyntinopeus 	 	-	 	 	 	 	
	 	 	 	 =(4000*)

 Ionisaatiotaso 	 	-	 	 	(x	0,1	�A	 	

 Kattilan yksilöllinen koodi 	 	-	 	

 Paine-ero ilmanpaine-eroanturin yli 	 	-	 	 	 	

Taulukko 08 Lukutila käyttötasolla

*  Näytettävä arvo sisältää � numeroa. Code-ikkunaan 
vaihtuu , jossa on piste oikeassa alakulmassa. �-
merkkisestä luvusta näytetään vuorotellen � numeroa.

		 	
  	   Tämä merkitsee tässä tapauksessa 

”puhaltimen käyntinopeus” = �000.

12.3 Säätötapa 

Normaalikäytön aikana kattilaa voidaan säätää tietyillä 
säätötavoilla. Useimmissa säätötavoissa pyritään pitä-
mään poltin palamassa mahdollisimman pitkään, riippu-
matta esim. virtaaman muutoksista tai ongelmista.
Säätötapa voidaan lukea lukutilassa koodilla .

	= korkeamodulointi (säätö ionisaatiokynnyksen alapuo-
lella)

	= vastamodulointi (lämpötilaero meno- ja paluuvirtauk-
sen välillä)

	= minimiteho (paluulämpötila korkeampi kuin menoläm-
pötila)

	= vastamodulointi (palokaasun lämpötila liian korkea)
	= pumppu/kattila päälle (jäätymissuojaus)
	= nollavirtaama-suojaus 1 (minimiteho)
	= nollavirtaama-suojaus � (vastamodulointi)
	= kattilan lämmönvaihtimen lämpötila liian korkea (säätö 

katkaistaan)

12.4 Estot (  	 )

12.4.1 Esto
Eston aikana Code-ikkunassa on kirjain , ja  -ikku-
naan ilmestyy estokoodi.

.HUOMIO!   
Esto on kattilan normaali käyttötilanne. Se ei merkitse häiri-
ötä, vaan normaalia toimintatilaa. Kattila ei vain täytä (ensi-
sijaisia) käynnistysehtoja. Estokoodi voi kuitenkin kertoa 
asennusteknisestä ongelmasta tai väärästä asetuksesta.

12.4.2 Estotila
Estotilassa voidaan katsoa viimeksi ilmennyt esto. PC:n 
(alkaen versiosta Recom PC) tai PDA-laitteen avulla on 
mahdollista lukea kuusi viimeisintä estoa.
Estotilassa Code-ikkunassa on kirjain  ja -ikkunassa 
näkyy estokoodi. Tässä tilassa -ikkunan molemmat pis-
teet vilkkuvat.
Viimeksi ilmennyt häiriö ja siihen liittyvä käyttökoodi ja läm-
pötilat tallentuvat mikroprosessorin muistiin ja ne voidaan 
häiriötilassa lukea seuraavasti:
- Syötä huoltokoodi 	 	 	(katso kappale 1�.�).
- Pidä  -painiketta painettuna, kunnes Code-ikku-
naan ilmestyy vilkkuva numero ja vilkkuva piste.
- Valitse haluttu vaihe -painikkeella.



��

Koodi  Selitys

	 	 	 Estokoodi (katso taulukko 19)

	 	 	 Käyttökoodi eston aikana (kappale 1�.1)

	 	 	 Menolämpötila eston aikana

	 	 	 Paluulämpötila eston aikana

	 	 	 Palokaasun lämpötila eston aikana

	 	 	 Kattilan lämpötila

	+	 	 	 	 Aika estosta alkaen (vain PC-ohjelmalla)

	 	 	 Ionisaatiotaso (analoginen)

 	 	 Palamistunnit (sadattuhannet ja  
  kymmenettuhannet)

 	 	 Palamistunnit (tuhannet ja sadat)

 	 	 Palamistunnit (kymmenet ja ykköset)

 	 	 Puhaltimen käyntinopeus (tuhannet ja   
sadat)

 	 	 Puhaltimen käyntinopeus (kymmenet ja  
  ykköset)

Taulukko 09 Estotila huoltotasolla

Kirjaimet ja numerot Code-ikkunassa ja  -ikkunassa löy-
tyvät liitteestä 1�.�.

12.5 Laskuritila ( 	 , ja ) (huoltotaso)

12.5.1 Yleistä
Kattilan säädin kerää tiettyjä arvoja kattilan lämmitystoi-
minnasta. Nämä arvot ovat seuraavia:
- polttimen käyttötunnit
- polttimen onnistuneiden käynnistysten määrä
- polttimen käynnistysten kokonaismäärä
- pumpun käyttötunnit
- pumpun käynnistysten määrä
- sisäisten nollausten määrä (automaatti)
- tuntimäärä jännite kytkettynä (automaatti)

12.5.2 Näyttö laskuritilassa
Syötä ensin huoltokoodi 	  	(katso kappale 1�.�).
Paina  -painiketta toistuvasti, kunnes Code-ikkunaan 
ilmestyy haluttu koodi (katso taulukko 10).

		 Polttimen käyttötunnit

		 Polttimen onnistuneiden käynnistysten määrä

		 Polttimen käynnistysten kokonaismäärä

		 Pumpun käyttötunnit

		 Pumpun käynnistysten määrä

		 Sisäisten nollausten määrä (automaatti)

		 Tuntimäärä jännite kytkettynä (automaatti)

Taulukko 10 Laskuritilan koodit

Laskurin koko on � numeroa. Code-ikkunassa näkyy peräk-
käin: koodinumero,  , ; arvo näkyy  -ikkunassa.

   -ikkunan näytön merkitys
Koodinumero Lukema, sadattuhannet ja kymmenet- 
  tuhannet

  Lukema, tuhannet ja sadat

  Lukema, kymmenet ja ykköset

Taulukko 11 Näyttö laskuritilassa

Esimerkki:
Code-ikkuna  -ikkuna Arvo

   	 		 	 210000 
		 	 	 		 	 5700
	 	 	 		 	 53

Tämä merkitsee �1�7�� polttimen palamistuntia
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13 ASETUSTILA

13.1 Käyttäjän asetustila ( 	 	 	)

Tällä tasolla voidaan muuttaa eri asetuksia tarpeen mukaan. Tällöin tulee painella  -painiketta, kunnes Code-ikkunaan 
tulee 	jatkuvasti palavan pisteen kanssa.
- Painamalla  -painiketta voidaan valita haluttu koodi, katso taulukkoa.
- Painamalla säätöpainikkeita [+] ja [-] voidaan muuttaa asetuksia.
- Muutoksen jälkeen tulee painaa  -painiketta. Uusi asetus tallentuu ja -ikkuna vilkkuu kahdesti tallennuksen vah-

vistamisen merkiksi.
Asetusten muuttamisen jälkeen kattila palaa Reset-painiketta painamalla lämmityskäyttöön.

Koodi  Selitys     Säätöalue    Tehdasasetus
  Haluttu maksimi menolämpötila,  	 	- 	 	°C = säätöalue  	 	=	Tehdasasetus 

  katso kappale 1�.1.1

  Pumpun jälkikäyntiaika,    	 	= jälkikäyntiaika 10 sekuntia 
  katso kappale 1�.1.�

       	 	- 	 	= jälkikäyntiaika   	 		
	 	 	 	 	 	 	 minuutteina

       	 	= jatkuva käynti

  Kattilan säätö, katso kappale 1�.1.� Säätötavan asetus   	 	

Taulukko 12 Asetustila käyttötasolla

.HUOMIO! 
Parametreja tulee muuttaa vain asentajan suosituksesta.

13.1.1 Haluttu maksimi menolämpötila ( )
Asetustila, parametri , maksimi menolämpötila on säädettävissä välillä �0 - 90 °C.
Suurimman sallitun menolämpötilan säätö on tässä esimerkkinä muillekin asetuksille.

Kuva 19 Menolämpötilan asettaminen
pdf

Paina, kunnes koodi      tulee näkyviin 
(numero ja piste)

Muuta lämpötila ”+” ja ”-” painikkeilla

Tallenna uusi asetus Palaa käyttötasolle
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13.1.2 Pumpun jälkikäyntiaika ( )
Asetustila, parametri , pumpun jälkikäyntiaika on sää-
dettävissä 10 sekuntiin sekä 1 - 1� minuuttiin tai jatkuvalle 
käynnille.
- Valitse asetustila painamalla  -painiketta. Piste Code-

ikkunassa palaa jatkuvasti.
- Paina  -painiketta, kunnes Code-ikkunaan tulee 

.
- Aseta haluttu aika [+] ja [-] painikkeilla.
- Tallenna uusi asetus painamalla  -painiketta.  

 -ikkuna vilkkuu kahdesti tallennuksen vahvistami-
sen merkiksi.

- Kattila palaa toimintatilaan Reset-painiketta painamalla 
(kattila käynnistyy uudelleen).

Koodi   Selitys
  	 	 Jälkikäyntiaika 10 sekuntia

  	  Jälkikäyntiaika minuutteina 	 	=	 	 		
	 	 -	 	 	

	   	 	 Jatkuva käynti

Taulukko 13 Pumpun jälkikäyntiajan asetukset

13.1.3 Kattilan säädön ohjelmointi ( )
Asetustila, parametri  voidaan säätää eri arvoihin (katso 
taulukko 1�).
Kattilan säädön muuttaminen tapahtuu seuraavasti:
- Paina  -painiketta, kunnes Code-ikkunaan tulee nu-

mero  (pisteellä).
- Paina  -painiketta, kunnes Code-ikkunaan tulee kir-

jain  (pisteellä).
- Tee haluttu asetus [+] ja/tai [-] painikkeilla.
- Tallenna uusi asetus painamalla  -painiketta (vilkkuu 

kahdesti tallennuksen vahvistamisen merkiksi).
- Paina kerran Reset-painiketta palataksesi käyttötilaan.

Koodi   Selitys    
  	 	 Lämmitys pois   	=	 	,	

	 	 	 	 	 	 	,		 		
	 	 	 	 	 	 tai	 	

  	 	 Lämmitys päällä  	=	 	,	
	 	 	 	 	 	 	,		 		
	 	 	 	 	 	 tai	 	

  	  Päälle/pois ja �-vaiheinen 	=	 		
	 	 	 	 	 	 tai	 	

  	  Päälle/pois ja moduloiva  	=	 	 
  menolämpötilan mukaan tai	 	

  	  Moduloiva, ulkoinen tulo  	=	 	 
  0-10 V menolämpötilan  tai	 	 
  mukaan

  	  Moduloiva, ulkoinen tulo  	=	 	 
  0-10 V tehon mukaan  tai	 	

Taulukko 14 Kattilan säädön asetukset

Esimerkki: Kattilan säätö 	 	merkitsee: kattilaa ohja-
taan 0-10 V signaalilla moduloivasti menolämpötilan 
perusteella ( = �). Lämmitys on aktiivinen ( = 1). Tämä 
asetus toimii myös sääohjatun CD �0 tai CD �0 modulo 
-säätimen kanssa.

13.2 Asentajan asetustila, huoltotaso 
(    )
Huoltokoodin asettaminen
Ei-toivottujen asetusten estämiseksi eri käyttötasot on 
suojattu salasanoilla (paitsi kattilan säätö, katso kappale 
1�.1.�). Huoltoasetuksia varten tulee ohjelmoida huolto-
koodi.
- Pidä käyttötilassa  ja  painikkeita painettuna. 

Code-ikkunaan tulee kirjain .
- Valitse  -ikkunassa koodi 	 	 [+] ja/tai [-] painik-

keilla.
- Pidä  ja  painikkeita painettuna ja paina lisäksi 

kerran  -painiketta. -ikkuna vilkkuu kahdesti ja 
huoltotaso tallentuu.

- Vapauta  ja  painikkeet. Laite palaa automaatti-
sesti käyttötilaan ja näyttö 		 	 	poistuu näkyvistä.

- Huoltoasetuksiin päästään painamalla  -painiketta, 
kunnes Code-ikkunaan tulee numero	 . Valitse haluttu 
koodi  painikkeella.

.HUOMIO! 
Tämän tason asetuksia saavat tehdä vain valtuutetut 
ammattilaiset. Asiattomat asetukset voivat johtaa toimin-
tahäiriöihin.

Huoltokoodi on poistettava käytön jälkeen.
Paina kerran Reset-painiketta (jos 1� minuuttiin ei tehdä 
mitään muutoksia, huoltokoodi poistetaan automaatti-
sesti).
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Taulukko 15 Asetustila huoltotasolla
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13.2.1 Minimikäyntinopeus ( 	ja )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 0� - �0 (x 
100 r/min) ja , säädettävissä 0 - 100 (x 1 r/min).
Tämä asetus on aktiivinen vain, kun kattilan säädön (para-
metri  ) arvoksi on valittu 	 	�-vaihesäätö (katso kap-
pale 1�.1.�). Arvo kertoo prosentuaalisen tehon, jonka 
kattila kehittää ”osakuomalla”.
Prosentuaalinen ”täyskuorma”-asento riippuu keskusläm-
mityksen asetetusta maksimikäyntinopeudesta.

.HUOMIO!  
Muutoksia saa tehdä vain Oertlin luvalla.

13.2.2 Maksimikäyntinopeus, keskuslämmi-
tys (  ja )
Asetustila, parametri	 , säädettävissä välillä 10 - �0 (x 
100 r/min) ja , säädettävissä 0 - 100 (x 1 r/min). Tässä on 
mahdollista rajoittaa maksimikäyntinopeus ohjelmallisesti 
alempaan arvoon muuttamalla parametreja	 	ja .

.HUOMIO!  Muutoksia saa tehdä vain Oertlin luvalla.

13.2.3 Pakko-ohjausaika osakuormalle ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 0 - �00 s. 
Kattila pysyy osakuormalla tällä parametrilla asetetun ajan. 
Tämä tapahtuu lämmöntarpeen suuruudesta riippumatta.

13.2.4 Odotusaika (anti-tahtiaika) ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 0 - �00 s. 
Kun kattila pysäytetään säätimellä (katso kappale 1�.�.8) 
tai lämmöntarve loppuu, seuraa aina säädettävä viiveaika, 
jota nimitetään myös anti-tahtiajaksi. Jos menolämpötila on 
tämän ajan jälkeen vähemmän kuin � °C paluulämpötilan 
yläpuolella, polttimen toiminta sallitaan (veden virtauksen 
valvonta).

1�.�.� Haluttu menolämpötila 0 - 10 voltilla (  ja )
Alkupiste (0 V): asetustila, parametri , säädettävissä 
välillä -�0 °C … +�0 °C.
Loppupiste (10 V): asetustila, parametri , säädettävissä 
välillä +�1 °C … +��9 °C.

Nämä asetukset ovat käytettävissä vain kattilan säädön 
	 	ollessa tilassa ”ulkoinen tulo 0-10 V menolämpötilan 

mukaan”.
Analoginen lämpötilansäätö pystyy säätämään kattilan 
menolämpötilaa välillä 0 °C - 100 °C, jolloin asetettu mak-
simi menolämpötila rajoittaa maksimiarvon (asetustila, 
parametri ).

13.2.6 Täyskuormakäynnin ilmaisun kytken-
täpiste ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 0 - �0 (x 100 
r/min).

13.2.7 Pumpun jälkikäyntiaika ( )
Asetustila, parametri , asetus 	 	= 10 s; 	 	= jat-
kuva ja säädettävissä 	 	- 	 	= minuuttia.
Jos on olemassa vaara lämmitysjärjestelmän jäätymisestä, 
on jatkuvan vesikierron ylläpito suositeltavaa.

13.2.8 Menolämpötilan kytkentäero ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä � - �0 °C. 
Tällä voidaan säätää menolämpötilan kytkentäero. Kattila 
sammuu, kun annetun menolämpötilan eron tosiarvo ylit-
tää � °C.
Kytkentäero määrittelee polttimen uudelleenkäynnistyksen 
arvon. Asetus 10 °C merkitsee, että kattila käynnistyy heti 
kun menolämpötila laskee � °C annettua menolämpötilaa 
matalammaksi.

13.2.9 Palokaasun maksimilämpötila ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 80 - 1�0 °C.
Tällä parametrilla voidaan säätää palokaasun maksimi-
lämpötila palokaasuputken hyväksynnän mukaiseksi.

Kuva 20 Analogisen signaalin asetus
05.31H.79.00005 (Abb. 1)
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13.2.10 Maksimilämpötilan säätö ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 90 - 110 °C.
Jos määräykset tai järjestelmän ominaisuudet sitä vaati-
vat, tässä voidaan muuttaa maksimilämpötilasuojausta 
(STB-asetusta).
Jos tätä asetusta alennetaan, maksimikäyttölämpötilaa 
tulee myös alentaa lukitustilaan joutumisen estämiseksi.

13.2.11 Vastamodulaation aloituspiste dT:n 
kohdalla ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 10 - �0 °C. 
Jos meno- ja paluulämpötilan ero (�T) kohoaa �� °C:een 
tai suuremmaksi, kattila alkaa vastamoduloida. Alkaen 
arvosta �T = �0 °C kattila moduloi minimiteholle ja läm-
pötilaeron �T ollessa �� °C kattila sammuu (estokoodi 

		 	 ). Asennuksissa, joissa voi esiintyä pieniä tilavuus-
virtoja, kattilan moduloinnin alkaminen voidaan säätää 
alemmas. Kattila pystyy siten nopeammin mukautumaan 
pieneen lämmöntarpeeseen. 
Tehdasasetus on useimmissa tapauksissa riittävä. Aloitus-
pistettä tulee muuttaa vain silloin, kun se on ehdottomasti 
tarpeen.

13.2.12 Veden minimipaine ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 0 - � bar.
Tällä asetuksella on merkitystä vain lisävarusteena saata-
van vedenpaineanturin ollessa kytkettynä. Kun veden mini-
mipaine saavutetaan, ohjausyksikkö kytkeytyy estotilaan 
(estokoodi 	 	 	 ). Esto poistuu vedenpaineen jälleen 
kohotessa.

13.2.13 Huoltotason vaihtoehdot ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 0 - 1�. Tämä 
asetus on käytettävissä vain silloin, kun taulukon 1� mukai-
sia lisävarusteita asennetaan kattilaan. Ohjausyksikkö 
pystyy tämän parametrin avulla päättelemään, mitä kom-
ponentteja on asennettu, ja sovittaa kattilan säädön niiden 
mukaiseksi. Tässä voidaan valita myös haluttu ilmoitustapa 
(teho % tai lämpötilat °C), edellyttäen että (vakiona olevaa) 
analogista lähtöä käytetään. Taulukossa 1� on yhteenveto 
arvoista, joita tietyille lisävarusteille annetaan. Laskemalla 
käytettävien lisävarusteiden arvot yhteen saadaan para-
metri .

Lisävarusteet   Arvo Summa
Vedenpaineanturi  1

Analoginen lähtö:

 Teho (%)  0

 Lämpötila (°C)  �

Kaasutiiviyden valvonta VPS 8

Parametri :    ...

Taulukko 16 Optiot huoltotasolla

Esimerkkejä:
- Parametri  on säädetty tehtaalla nollaan: Vakiona 

analogialähtö antaa ulos tosiarvon (%).
- Vedenpaineanturi (arvo 1) ja kaasutiiviyden valvonta 

(arvo 8) asennettuina: Koodi parametrille  on nyt  
	 .

13.2.14 Osakuormakäyntinopeus 2-vaihesää-
dössä ( )
Asetustila, parametri , säädettävissä välillä 10 - �0 (x 
100 r/min).
Tämä asetus on käytettävissä vain ohjattaessa kattilaa 
kaksivaiheisesti (parametri  = �1).

13.2.15 Kattilatyyppi ( )
Parametri  tulee näkyviin vain uutta ohjausyksikköä ase-
tettaessa. Asetuksen jälkeen koodi  	  tulee auto-
maattisesti näytölle. Tällöin koodiarvo 	  asetetaan 
kattilatyypin mukaisesti.



�9

14 HÄIRIÖT

14.1 Yleistä

Jos kattila ei käynnisty, tarkasta seuraavat asiat:
- Onko syöttöjännite ��0 V käytettävissä?
- Onko lämmöntarvetta?
- Onko kattilan säätö (parametri ) oikein asetettu? 

(Katso kappale 1�.1.�).

Jos yllä mainitut kohdat on tarkastettu eikä kattila silti 
käynnisty, on kysymyksessä häiriö. Häiriöilmoituksessa 
Code-ikkuna ja  -ikkuna vilkkuvat. Poikkeuksena on 
häiriö 	 	 	(ei vilku).

.HUOMIO!  
Tärkeä huomautus:
Lue vikakoodi (kolme numeroa, pisteen kanssa tai ilman) 
ennen Reset-painikkeen painamista. Näin vian aiheuttaja 
on nopeampi selvittää ja korjata. Eri vikakoodien selitykset 
ja aiheuttajat löytyvät taulukosta 18.

Vikakoodien (lukitusten) lisäksi on myös estokoodeja 
(katso kappale 1�.�). Tällöin  -ikkunassa vilkkuu kaksi 
pistettä ja Code-ikkunassa on . Estokoodi voi kertoa 
hydraulisesta ongelmasta tai väärästä asetuksesta.

14.2 Häiriötila ( 		 	 ) (huoltotaso)
Viimeksi ilmennyt häiriö sekä siihen kuuluvat käyttökoodit 
ja ilmenneet lämpötilat tallentuvat mikroprosessorin muis-
tiin ja ne voidaan lukea häiriötilassa seuraavasti:
- Aseta huoltokoodi 		 	 	(katso kappale 1�.�).
- Paina  -painiketta, kunnes Code-ikkunaan tulee 

(numero vilkkuu).
- Valitse haluamasi koodi  -painiketta painamalla.

Koodi    Selitys

		 	 	 		 Vikakoodi (katso taulukko 18)

		 	 	 		 Käyttökoodi vian aikana (kappale 1�.1)

		 	 	 		 Menolämpötila vian aikana

		 	 	 		 Paluulämpötila vian aikana

		 	 	 		 Palokaasun lämpötila vian aikana

		 	 	 		 Kattilan lämpötila vian aikana

	+	 	 	 		 Aika viasta alkaen (vain PC-ohjelmalla) 
	

	 	 	 Ionisaatiotaso (analoginen)

 	 	 Palamistunnit (sadattuhannet ja  
  kymmenettuhannet)

	 	 	 Palamistunnit (tuhannet ja sadat)

	 	 	 Palamistunnit (kymmenet ja ykköset)

 	 	 Puhaltimen käyntinopeus (tuhannet ja  
  sadat)

	 	 	 Puhaltimen käyntinopeus (kymmenet ja  
  ykköset)

Taulukko 17 Häiriötila huoltotasolla

Yllä olevassa esimerkissä:
Paluulämpötilan anturi on vaurioitunut (= vikakoodi 	 )	 
polttimen toimiessa (=käyttökoodi 	 ), menolämpötilan 
ollessa �� °C, paluulämpötilan �0 °C ja palokaasun läm-
pötilan �8 °C.
Kattilan lämpötila oli �� °C, ionisaatiotaso 1,8 µA, kattilalla 
oli 1180�� palamistuntia ja puhaltimen käyntinopeus oli 
���7 r/min.
Viasta kulunut aika voidaan lukea vain tietokoneella.

14.3 Jäähdytystila

Tämä tila mahdollistaa polttimen ja/tai lämmönvaihtimen 
tehokkaan huollon. Tässä tilassa puhallin käy � minuuttia 
suurella käyntinopeudella. Näin kattila jäähtyy nopeammin. 
Tässä tilassa kattila ei reagoi lämmöntarpeeseen.

.HUOMIO!  
Tämä tila voidaan aktivoida vain, jos kattilaan ei kohdistu 
lämmöntarvetta.
Koodilla 	 	 	ilmaistaan, että tila on aktiivinen ( 	 	  
jäähdytys,  vasemmassa näytön osassa,  keskellä ja 

 oikeassa näytön osassa).

Tila aktivoidaan painamalla  ja [+] painikkeita saman-
aikaisesti (normaalissa käyttötilassa ja ilman lämmöntar-
vetta).
Tilasta poistutaan painamalla [+] ja [-] painikkeita saman-
aikaisesti.

14.4 Häiriöiden yhteenveto (lukitukset)

Huomaa, että seuraavat häiriöt sisältävät pisteen numeroi-
den välissä ( 	 	= 100,  	= 101 ja 	  = 10�, katso 
myös kappale 11.�).
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Häiriö  Selitys     Syy / tarkastuskohteet
	 	  Liekin simulointi, liekkisignaali   - Poltin hehkuu liiallisen CO�-prosenttiosuuden takia. 

  kaasuventtiilin ollessa kiinni  - Poltin hehkuu liiallisen CO�-prosenttiosuuden takia. 
       - Tarkasta yhdistetyt sytytys-/ionisaatioelektrodit (kärkivälin  
       tulee olla �-� mm). 
       - Kaasunsäädin vuotaa tai jäänyt auki.

	 	  Oikosulku �� V virtapiirissä  Tarkasta: 
       - anturien johdotus 
       - kaasunsäätimen johdotus

	 	  Ei liekkiä tai ei ionisaatiota   a. Sytytyskipinää ei saada. Tarkasta:’ 
  (� käynnistysyrityksen jälkeen)  - sytytyskaapelin ja sytytyselektrodin liitäntä 
       - sytytyskaapeli ja sytytyselektrodi läpilyönnin varalta 
       - ylilyönti sytytyshatun ja maan välillä 
       - elektrodien etäisyys; tulee olla �-� mm 
       - polttimen sukan kunto (oikosulku polttimen sukan/syty 
       tyselektrodin välillä) 
       - maadoitus. 
       b. Sytytys toimii, mutta liekkiä ei synny. Tarkasta, onko: 
       - kaasuhana auki 
       - kaasun esipaine riittävä (�0-�0 mbar) 
       - kaasulinja ilmattu 
       - kaasunsäätimellä jännite sytytyshetkellä ja säädin auki 
       - elektrodi puhdas ja oikein asennettu 
       - kaasulinjassa tukos  / asennusvirhe 
       - ilma- tai palokaasuputkessa tukos  / asennusvirhe 
       - kaasu-ilmasuhde oikein säädetty 
       - polttimen sukka kunnossa (sytytyskipinän heikkeneminen  
       sukan osien takia) 
       c. Liekki näkyy, mutta ionisaatio ei riitä (< � µA). Tarkasta 
       - sytytyselektrodin ja maadoituksen kunto 
       - lämpötila-anturit vuotovirran varalta

	 	  Kaasunsäädin viallinen   Ohjausyksikkö ei ”näe” kaasunsäädintä: 
       Tarkasta, onko: 
       - kaasunsäätimen johdotus (oikein) kytketty 
       - kaasunsäädin vaurioitunut (puhkipalanut/oikosulkussa)

	 	 		 Sulake � palanut   Vaihda sulake � 
(ei vilku)

	 	  Jatkuva lukitus    Jännite on katkennut lukituksen aikana tai kattila sammui  
       ennen lukitusta. 
       Ratkaisu: Kuittaa (alkuperäinen vikakoodi palaa yleensä  
       takaisin).

	 	  Ulkoisia häiriöitä   Häiriö ohjausyksikössä tai EMC-häiriö. Kuittaa ensin; jos  
       häiriö jatkuu, vaihda ohjausyksikkö. 
       Jos häiriö jatkuu edelleen, tarkasta ja korjaa mahdolliset  
       EMC-häiriölähteet.

	 	  Tuloliitäntävika, oikosulku anturien  Tarkasta lämpöanturien kaapelointi. 
  välillä     Jos häiriö jatkuu, vaihda ohjausyksikkö. 
       Jos häiriö jatkuu edelleen, tarkasta ja korjaa mahdolliset  
       EMC-häiriölähteet.

	 	  Kaasunsäätimen relevika  Kaasunsäädin viallinen tai ei kytketty   

	 	  Ilmanpaine-eroanturi ei saavuta   Tarkasta: 
  valvontatasoa    - ilma- tai palokaasuputket tukoksen / asennusvirheen  
       varalta 
       - ilmanpaine-eroanturi ja liitännät
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	 	  Sisäinen häiriö tietoliikenneväylässä  Tarkasta: 
  (I�C-väylässä) EPROMia luettaessa - ohjauspaneelin nauhakaapeli oikosulun varalta 
       - onko näyttöön kertynyt kosteutta 
       - tarkasta ja korjaa mahdolliset EMC-häiriölähteet.

	 	  Tulon lukitus auki   - Maksimiarvotermostaatti (=ulkoinen suojaus)  
       kytketty riviliittimen liittimiin X�9-1 ja X�9-�, on vaihtanut  
       tilaansa tai siltaus poistettiin. 
       - Ohjausyksikön sulake F� on viallinen.

	 	  Kaasunsäätimen valvonta  Kaasunsäädin viallinen tai ei kytketty

	 	  Liian korkea menolämpötila  Tarkasta: 
       - veden virtausmäärä 
       - onko asennus oikein ilmattu 
       - lämpöanturit vaihtelujen varalta 
       - vedenpaine järjestelmässä

	 	  Liian korkea puhaltimen käyntinopeus Tarkasta: 
       - parametrit 
       - onko puhaltimen kaapeli viallinen tai huonosti kiinni. 
       Jos häiriö jatkuu, puhallin tai ohjausyksikkö voi olla viallinen.

	 	  Puhallin ei toimi    - Puhallin viallinen 
       - Puhaltimen kaapeli katkennut tai pistokeliitin syöpynyt,  
       jolloin jännite tai ohjaussignaali puuttuu.

	 	  Puhallin käy jatkuvasti tai signaali  - Tarkasta puhaltimen kaapelin pistokeliitin sekä puhaltimen 
  ei ole oikea    että ohjausyksikön puolelta. 
       - Puhaltimen elektroniset komponentit viallisia 
       - Suuri terminen veto.

	 		  Max. �T ylittynyt   Tarkasta: 
       - veden virtausmäärä 
       - onko asennus oikein ilmattu 
       - vedenpaine järjestelmässä

	 		  Lämpöanturin vika   Oikosulku menolämpötilan anturissa

	 	  Lämpöanturin vika   Oikosulku paluulämpötilan anturissa

	 	  Lämpöanturin vika   Oikosulku palokaasun lämpötilan anturissa

	 	  Lämpöanturin vika   Menolämpötilan anturi ei kytketty tai viallinen

	 	  Lämpöanturin vika   Paluulämpötilan anturi ei kytketty tai viallinen

	 	  Ilmanpaine-eroanturin oikosulku  - Tarkasta ilmanpaine-eroanturin liitäntäkaapeli. 
       - Ilmanpaine-eroanturi ei kytketty tai viallinen.

	 	  Ilmanpaine-eroanturin katkos  - Tarkasta ilmanpaine-eroanturin liitäntäkaapeli  
       mm. oikosulun varalta. 
       - Ilmanpaine-eroanturi on viallinen.

	 	  Lämpöanturin vika   Palokaasun lämpötilan anturi ei kytketty tai viallinen

	 	  Yksi tai useampi parametriasetus on  Parametrit tallennettu virheellisesti ohjausyksikön muistiin. 
  sallitun alueen ulkopuolella.

	 	  Vedenpaineanturin oikosulku  - Tarkasta vedenpaineanturin liitäntäkaapeli mm. oikosulun  
       varalta 
       - Vedenpaineanturi on viallinen.

	 	  Vedenpaineanturin katkos  - Tarkasta vedenpaineanturin liitäntäkaapeli.   
       - Vedenpaineanturi ei kytketty tai viallinen.

	 	  Palokaasun max. lämpötila ylittynyt Tarkasta lämmönvaihdin palokaasun puolen likaantumisen  
       varalta.
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	 	  Ilmanpaine-eroanturi ei avaudu  Tarkasta, onko: 
       - ilmanpaine-eroanturi viallinen. 
       - johdotuksessa oikosulku. 
	       - liiallinen terminen veto olemassa.

	 	  Ionisaatio loppunut käytön aikana (�:n  Tarkasta, onko: 
  uudelleenkäynnistyksen jälkeen   - palokaasun takaisinkiertoa (vuoto laitteessa tai palokaasu- 
  saman lämmöntarpeen aikana)  putkessa) 
       - ilma-/palokaasuputkessa tukos 
       - CO�-säätö oikea 
       - kaasunpaine koko modulointialueella sallituissa rajoissa.

	 	  Kattilan lämpötila liian korkea  Tarkasta: 
       - käykö kiertovesipumppu 
       - onko veden virtaama riittävä kattilan läpi 
       - onko vedenpaine > 0,8 bar§

	 	  Kaasuvuoto VA1 (lisävaruste)  Kaasutiiviyden valvonta VPS on havainnut vuodon. Tarkasta,  
       onko ulkoisia vuotoja; muussa tapauksessa vaihda kaasun 
       säädin.

	 	  Kaasuvuoto VA� (lisävaruste)  Kaasutiiviyden valvonta VPS on havainnut vuodon. Tarkasta,  
       onko ulkoisia vuotoja; muussa tapauksessa vaihda kaasun 
       säädin.

	 	  Ilmanpaine-eroanturin vika  Ilmanpaine-eroanturin vika esihuuhtelun aikana (� uudel- 
       leenkäynnistyksen jälkeen). 
       Tarkasta, onko: 
       - ilmanpaine-eroanturi viallinen. 
       - johdotuksessa oikosulku. 
       - palokaasuputki alttiina liialliselle termiselle vedolle.

	 	  Kattilan lämpötila > menolämpötila  Tarkasta: 
  + hystereesi    - käykö kiertovesipumppu 
       - onko veden virtaama riittävä kattilan läpi 
       - onko vedenpaine > 0,8 bar

	 	  Lämpöanturin vika   Oikosulku kattilan lämpöanturissa

	 	  Lämpöanturin vika   Kattilan lämpöanturi ei kytketty tai viallinen

	 	  Kattilan lämpötila liian korkea  Tarkasta: 
       - käykö kiertovesipumppu 
       - onko veden virtaama riittävä kattilan läpi 
       - onko vedenpaine > 0,8 bar

Muut koodit Ohjausyksikön vika   Jos koodia ei mainita oheisessa luettelossa, toimi  
       seuraavasti: 
       - Paina kerran Reset-painiketta 
       - Tarkasta kaapelointi oikosulun varalta 
       - Jos sama vika jatkuu, ota yhteys huoltoomme.

Taulukko 18 Vikakoodit

HUOMAA: EMC-ongelmien välttämiseksi verkkovirtakaapelit ja signaalijohtimet (väylä- tai anturijohtimet) on vedettävä 
erillään (rinnakkain kulkevien kaapelien vähimmäisetäisyys 10 cm tai erillisissä kouruissa).
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15 HUOLTO-OHJE

15.1 Yleistä
Oertli GSR �00 condens -kattilan lämmönvaihdin on 
oikeilla säädöillä lähes huoltovapaa. Optimaalisen palami-
sen takaamiseksi laite on tarkastettava kerran vuodessa ja 
tarvittaessa puhdistettava.

15.2 Tarkastus
Oertli GSR �00 condens -kattilan vuosittainen tarkastus 
sisältää mm. seuraavat työt:
- Kattilan palotekninen tarkastus
- Lämmönvaihtimen tarkastus
- Kondenssiveden kerääjän puhdistus
- Kondenssiveden imulaitteen puhdistus
- Ilmakotelon ja säleikön tarkastus likaantumisen varalta
- Sytytyselektrodin tarkastus
- Vuototarkastus (vesi, palokaasu, kaasu)
- Vedenpaineen tarkastus
- Jos asennettu, neutralointilaitteen tarkastus ja huuh-

telu.

15.3 Jäähdytystila
Tämä tila mahdollistaa polttimen ja/tai lämmönvaihtimen 
tehokkaan huollon. Tässä tilassa puhallin käy � minuuttia 
suurella käyntinopeudella. Näin kattila jäähtyy nopeammin. 
Tässä tilassa kattila ei reagoi lämmöntarpeeseen.

.HUOMIO!  
Tämä tila voidaan aktivoida vain, jos kattilaan ei kohdistu 
lämmöntarvetta.
Koodilla 	 	  ilmaistaan, että tila on aktiivinen ( 	 	 	
jäähdytys,  vasemmassa näytön osassa,  keskellä ja 

 oikeassa näytön osassa).

Tila aktivoidaan painamalla   ja [+] painikkeita saman-
aikaisesti (normaalissa käyttötilassa ja ilman lämmöntar-
vetta).
Tilasta poistutaan painamalla [+] ja [-] painikkeita saman-
aikaisesti.

15.3.1 Kattilan palotekninen tarkastus
Palotekninen tarkastus tapahtuu mittaamalla O�/CO�-
pitoisuus palokaasuputkessa ja kaasunpaine kaasun-
säätimessä (katso kappale 10.1). Jos O�/CO�-pitoisuus 
poikkeaa taulukon 0� arvoista, on suoritettava säätö kuvan 
1� mukaisesti. Toista kohdan 17b tarkastusta, kunnes mit-
taustulokset ovat taulukon 0� arvojen mukaisia.

15.3.2 Lämmönvaihtimen tarkastus
- Irrota tarkastusluukun mutterit lämmönvaihtimen etu-

puolelta.
- Irrota lämmönvaihtimen tarkastusluukku.

.HUOMIO!   
Tarkastusluukun ja lämmönvaihtimen välinen tiiviste saat-
taa liimautua kiinni. Varmista, ettei tiiviste vaurioidu. Vauri-
oitunut tai kovettunut tiiviste on aina vaihdettava uuteen.
- Jos lämmönvaihdin on likainen, se on puhdistettava eri-

koistyökalulla (saatavana lisävarusteena) sekä vaaka- 
että viistosuunnassa. Huuhtele tarvittaessa vedellä.

15.3.3 Kondenssiveden kerääjän puhdistus
Puhdista kondenssiveden kerääjä irrottamalla palokaa-
suyhteiden tarkastusluukku ja huuhtelemalla kerääjä 
vedellä.

15.3.4 Imulaitteen puhdistus
Irrota imulaite kattilasta ja puhdista se. Täytä imulaite puh-
taalla vedellä ja asenna se takaisin.

15.3.5 Ilmakotelon ja säleikön puhdistus
Ilmakotelon etupuolella on säleikkö. Tarkasta sen likai-
suus, esim. puun lehdet tms. Suljetussa rakenteessa tulee 
irrottaa ensin kuminauha kattilan koteloinnin alta ja tarkas-
taa tarvittaessa peilin avulla. Ilmakotelossa on puhaltimen 
puolella tarkastuslasi. Sen kautta ilmakotelon likaisuus voi-
daan tarkastaa lampun avulla. Jos ilmakotelo on likaantu-
nut, se on irrotettava ja puhallettava puhtaaksi. Ilmakotelon 
likaantuessa on aina irrotettava seuraavat osat ja puhdis-
tettava ne paineilmalla:
- takaiskuläppä
- venturiputki
- puhallin

.HUOMIO!   
Varmista, että siipipyörän tasapainotuspainot pysyvät pai-
koillaan!

- sekoituskaari

.HUOMIO!   
Polttimen ja sekoituskaaren välinen tiiviste saattaa liimau-
tua kiinni. Varmista, ettei tiiviste repeä. Vaurioitunut tai 
kovettunut tiiviste on aina vaihdettava uuteen.
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- poltin.

.HUOMIO!   
Puhdista poltin varovasti paineilmalla (esim. paine �-� bar, 
puhalluspistoolin etäisyys polttimen kotelosta noin 1 cm).

Asenna osat ja tiivisteet takaisin oikeassa järjestyksessä.

.HUOMIO!   
Varmista, etteivät kaapelit osu kattilan kuumiin osiin.

15.3.6 Sytytyselektrodin säätö
Tarkasta sytytyselektrodin säätö; kipinäkärkien välin tulee 
olla � mm (katso kuva �1). Vaihda elektrodi tiivisteineen 
tarvittaessa.

15.3.7 Vedenpaineen tarkastus
Vedenpaineen kattilassa / järjestelmässä tulee olla vähin-
tään 0,8 bar. Vedenpaine riippuu järjestelmän korkeudesta 
kattilan yläpuolella (staattinen paine, 1 bar = 10 metrin kor-
keus). On suositeltavaa täyttää järjestelmä noin 0,8 baaria 
tämän staattisen paineen yläpuolelle; maksimipaine on � 
bar ja minimipaine 1,� bar.
Jos vedenpaineanturi (lisävaruste) on asennettu, se aihe-
uttaa estotilan 	 	 	 vedenpaineen laskiessa alle 1,0 
baariin.

Kuva 21 Sytytyselektrodi
00.31H.79.00013

15.3.8 Tiiviyden tarkastus
Suorita vettä kuljettavien osien silmämääräinen tarkastus 
vuotojen varalta.
Tarkasta mahdolliset palokaasuvuodot vuodonetsintälait-
teen tai peilin avulla (huurtuu) sekä kaasuvuodot vuodo-
netsintälaitteen tai -suihkeen avulla.

15.3.9 Neutralointilaitteen toiminnan tarkas-
tus
Huuhtele neutralointilaite perusteellisesti vedellä.
Tarkasta granulaatin määrä, lisää tarvittaessa maksimi-
merkkiin asti. Mittaa ulostulevan kondenssiveden pH-arvo 
mittaliuskalla; pH-arvon tulee olla 7-9.
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16 LIITTEET

16.1 Käyttövalikko

Kuva 22 Käyttövalikon vuokaavio
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16.2 Estokoodit

Koodi  Selitys     Syy / tarkastuskohteet
			 	 	 Liian vähän ilmaa esihuuhtelua varten. - Ilma- tai palokaasuputket tukoksen / asennusvirheen  

       varalta 
       - Ilmanpaine-eroanturi ja liitännät.

			 	 	 � uudelleenkäynnistyksen (� käynnis-- - Meno- ja paluuanturit vaihtuneet keskenään. 
  tyksen) jälkeen kattila menee lukitus- 
  tilaan koodilla ” ” (katso kappale 1�.�). 
  Tpaluu on ollut yli 10 minuutin ajan vähin- 
  tään � °C korkeampi kuin Tmeno (kun  
  kattila on ollut tämän 10 minuutin ajan  
  minimiteholla), esim. 9� °C ja menoläm- 
  pötila 90 °C. Esto vapautuu heti kun  
  Tpaluu laskee vähintään � °C tai enem- 
  män Tmeno suhteen (eli esim. 9� °C,  
  kun Tmeno on 90 °C).

			 	 	 Menolämpötila nousee liian nopeasti.  - Käykö kiertovesipumppu? 
  Seuraa 10 minuutin odotusaika.  - Veden virtaus kattilan läpi 
  � käynnistysyrityksen jälkeen saman  - Vedenpaine 
  lämmöntarpeen aikana häiriö rekiste- 
  röityy vikamuistiin. Kattila tekee häiriö- 
  pysäytyksen.

			 	 	 Kaasunpainevahdin LD (lisävaruste)  - Kaasun tulo (onko kaasuhana auki?) 
  esto. Kaasunpainevahti ilmaisee liian  - Ovatko kytkimet oikeissa asennoissa 
  matalan virtauspaineen. Seuraa 10  - Johdotus 
  minuutin odotusaika. Esto vapautuu  
  heti kun virtauspaine on riittävä.

			 	 	 Puhallin ei käy    - Puhallin viallinen 
       - Puhaltimen kaapeli katkennut tai pistokeliitin syöpynyt, 
       jolloin jännite tai ohjaussignaali puuttuu.

			 	 	 Puhallin käy jatkuvasti tai signaali ei  - Tarkasta puhaltimen kaapelin pistokeliitin sekä puhaltimen 
  ole oikea    että ohjausyksikön puolelta. 
       - Puhaltimen elektroniset komponentit viallisia 
       - Suuri luonnollinen veto.

			 	  Suurin sallittu lämpötilaero (hajonta)  - Käykö kiertovesipumppu 
  meno- ja paluulämpötilan välillä ylittyy.  - Veden virtaus kattilan läpi 
  Seuraa 1�0 sekunnin odotusaika.  - Vedenpaine 
  Yhteensä �0 pysäytyksen jälkeen  
  saman lämmöntarpeen aikana sammu- 
  tuskoodi käyttötietoineen tallentuu  
  vikamuistiin. Kattila tekee häiriöpysäy- 
  tyksen.

			 	 	 Oikosulku ilmanpaine-eroanturissa,  - Tarkasta ilmanpaine-eroanturin liitäntäkaapeli. 
  � uudelleenkäynnistyksen jälkeen esto - Ilmanpaine-eroanturi on viallinen tai ei kytketty.  
  muuttuu häiriöksi.

			 	 	 Katkos ilmanpaine-eroanturissa,  - Tarkasta ilmanpaine-eroanturin liitäntäkaapeli  
  � uudelleenkäynnistyksen jälkeen esto mm. oikosulun varalta.  
  muuttuu häiriöksi.   - Ilmanpaine-eroanturi on viallinen.

			 	 	 Yksi tai useampi parametriasetus  Parametrit tallennettu virheellisesti ohjausyksikön muistiin. 
  sallitun alueen ulkopuolella.
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			 	 	 Vedenpaineanturin oikosulku  - Tarkasta vedenpaineanturin liitäntäkaapeli mm. oikosulun  
       varalta 
       - Vedenpaineanturi on viallinen.

			 	 	 Vedenpaineanturin katkos  - Tarkasta vedenpaineanturin liitäntäkaapeli. 
       - Vedenpaineanturi on viallinen tai ei kytketty.

			 	 	 Palokaasun max. lämpötila ylittynyt. Tarkasta: 
  Kattila sammuu 1�0 sekunniksi ja - säädetty palokaasun max. lämpötila 
  käynnistyy uudelleen.   - kattilan asetukset 
  Häiriölukitus tapahtuu, jos lämpötila - kattilan likaisuus 
  nousee �K palokaasun max. lämpö- 
  tilan yläpuolelle (vikakoodi  ” ”, 
  katso kappale 1�.�).

			 	 	 Ilmanpaine-eroanturi ei avaudu   Ilmanpaine-eroanturi ei avaudu. Tarkasta, onko: 
       - ilmanpaine-eroanturi viallinen 
       - johdotuksessa oikosulku 
       - onko palokaasuputkessa liiallinen terminen veto.

			 	 	 Vedenpaineanturin (lisävaruste) esto - Tarkasta vedenpaine (> 0,8 bar) 
  Vedenpaineanturi ilmaisee liian mata- - Anturi tai johdotus viallinen 
  laa vedenpainetta. Esto apautuu veden- - Vedenpaineanturia ei ole kytketty, mutta se on aktivoitu. 
  paineen palatessa normaaliksi.

			 	 	  Estävä tulo avautunut   - Siltaus auki 
       - Tarkasta mahdollinen ulkoinen suojalaite, jos kytketty. 
       - CD�0/�0 modulo ei anna lämmöntarvetta kattilalle.

			 	 	 Suurin sallittu meno- ja paluulämpötilan  - Veden virtausmäärä 
  ero ylittynyt. Seuraa 10 minuutin  - Pumput  
  odotusaika.    - �-tieventtiilit 
  � käynnistysyrityksen jälkeen saman  
  lämmöntarpeen aikana häiriö rekis- 
  teröityy vikamuistiin. Kattila tekee  
  häiriöpysäytyksen.

			 	 	 Kattilan vapautuskosketin on auki. - Kattilan vapautuskosketinta ei ole yhdistetty kuristusvent- 
       tiiliin 
       - Kattilan vapautuskosketinta ei ole sillattu riviliittimessä (kun  
       kattilan vapautuskosketinta ei käytetä)

Taulukko 19 Estokoodit
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