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1 Johdanto 
 

Tämän Käyttäjän käsikirjan tarkoitus on perehdyttää käyttäjä 14TC mini-

lämmittimien rakenteeseen ja  toimintaan sekä niiden asennukseen ja käyttöohjeisiin. 

Lämmitin on tarkoitettu moottoriajoneuvon vesijäähdytysjärjestelmän ja ohjaamon 

lämmittämiseen jopa -45°С minimilämpötilassa. 

Käsikirjassa ei välttämättä ole huomioitu kaikkia merkitykseltään vähäisiä 

rakenteellisia muutoksia, jotka valmistaja on tehnyt kirjan laatimisen jälkeen. 

Valmistaja pidättää itsellään oikeuden tehdä laitteen rakenteeseen muutoksia, jotka 

eivät heikennä sen teknisiä ominaisuuksia.  

            Varaosia hankittaessa tai lämmittimeen muiden laitteiden yhteydessä 

viitattaessa on mainittava lämmittimen tarkka merkki ja koodi, esim.: 
        14ТС-Mini-24-GP-TM 

  

2 Tärkeimmät arvot ja ominaisuudet 

Lämmittimen tärkeimmät arvot on listattu Taulukossa 1. 

Tärkeimmät arvot on ilmoitettu 10% toleranssilla 20С lämpötilassa nimellis-

jännitteellä. 

 

Taulukko 1 
Jännite, V 24 12 

Fuel Diesel, Eurostandardin mukainen 

Lämmönsiirtoaine jäähdytysneste 

Teho, kW 

- täysi 

- keski 

- pieni  

 

14,5 

9,2 

4,0 

 

14 

9 

4,0 

Kulutus, l/h  

- täysi 

- keski 

- pieni 

 

1,9 

1,2 

0,5 

 

1,9 

1,2 

0,5 

virrankulutus,  W 

- täysi 

- keski 

- pieni  

- loppujäähdytys 

- käynnistäessä ensim. 90 s (hehku) 

 

130 

100 

76 

46 

155 

 

110 

95 

74 

46 

144 

Käyttötapa manuaalinen ja ajastin (GSM modeemi) 

Paino, kg   16 



 

   
3 Turvamääräykset 

 

       3.1 Lämmittimen ja sen liitososien asennuksen saa tehdä vain valtuutettu yritys.  

       3.2 Lämmitintä saa käyttää vain tässä määritettyyn tarkoitukseen.  

       3.3 Lämmitintä ei saa asentaa vaarallisten aineiden erikoiskuljetuksia kuljettaviin  

 ajoneuvoihin 

       3.4 Lämmittimen sähköjohtoja (kaapeleita) ei saa vetää polttoaineputken lähelle. 

 Myöskään polttoaineletkua ei saa asentaa hyttiin sisälle   

       3.5 Ajoneuvossa, johon lämmitin on asennettu, on oltava palosammutin.  

       3.6 Lämmitintä ei saa käyttää ympäristössä, jossa on herkästi syttyviä höyryjä tai 

 kaasuja tai paljon pölyä. 

       3.7 Pakokaasumyrkytyksen välttämiseksi lämmitintä ei saa käyttää, kun ajoneuvo 

 on suljetussa tilassa (autotalli, korjaamo tms.). 

       3.8 Ajoneuvoa tankattaessa lämmitin on kytkettävä pois päältä.  

       3.9 Lämmitin on irrotettava akusta, kun ajoneuvossa tehdään hitsaustöitä tai  

 lämmitintä korjataan. Korjauksen tulee suorittaa asiantunteva valtuutettu  

 korjaamo. 

3.10 Lämmitintä asennettaessa tai irrotettaessa on noudatettava 

 polttoainejärjestelmää ja ajoneuvon sähköjärjestelmää koskevia 

 turvamääräyksiä.    

       3.11 Lämmitintä ei saa kytkeä ajoneuvon sähköpiiriin moottorin käydessä tai kun 

 akku on irti. Käyttö on kielletty jos jäähdytysneste on päässyt jäätymään. 

       3.12 Lämmittimen sähkösyöttöä ei saa kytkeä irti ennen puhallusjakson 

 päättymistä. 

       3.13 Lämmittimen sähkönsyötön on tultava akusta ajoneuvon rungosta 

 riippumatta.      

        3.14 Lämmittimen liittimiä ei saa kytkeä tai irrottaa kun lämmittimeen on kytketty 

 sähköt. 

       3.15 Lämmittimen päälle ei saa astua eikä laskea mitään esineitä. 

       3.16 Lämmitintä ei saa peittää vaatteilla, kankaalla tms. eikä sen ulos- tai 

 sisäänpuhalluksen eteen saa asettaa mitään vaatetta tai kangasta.  

       3.17  Ennen lämmittimen uudelleenkäynnistystä on odotettava 5 - 10 sekuntia. 

       3.18 Jos käynnistys epäonnistuu kaksi kertaa peräkkäin, ota turvallisuuden vuoksi   

 yhteys valtuutettuun korjaamoon vian selvittämiseksi ja korjaamiseksi.  

        3.19 Ota lämmittimen vikaantuessa yhteys valmistajan valtuuttamaan 

 huoltokorjaamoon.  

        3.20 Valmistajan takuu ei ole voimassa, jos yllämainittuja määräyksiä ei ole 

 noudatettu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

            

4.  Lämmittimen rakenteen ja toiminnan kuvaus 
  

Lämmitin toimii ajoneuvon moottorista riippumattomana.  

Lämmitin saa sähkösyötön ajoneuvosta tai itsenäisestä virtalähteestä. Lämmittimen 

sähköjärjestelmän kytkentäkaavio on esitetty kuvassa 4.1.  

Lämmitin on itsenäinen lämmityslaite, jonka osat ovat: 

- lämmitin (sen pääkomponentit on esitetty kuvassa 4.2); 

- polttoainepumppu, joka syöttää polttoaineen polttokammioon; 

- kiertovesipumppu jäähdytysnesteen kierrättämiseen 

- käynnistys- ja näyttölaite (ohjauspaneeli); 

- kaapelit, joilla lämmittimen osat liitetään ajoneuvon akkuun.  

- polttoainesäiliö 

- GSM modeemi, liitin valmiina, modeemi lisävaruste  

Lämmittimen toiminta perustuu ajoneuvon jäähdytysnesteen lämmittämiseen ja 

kierrättämiseen moottorissa. 

Lämmönlähteenä ovat polttokammiosta tulevat polttoaineseoksen palamisesta 

syntyvät kaasut. Syntyvä lämpö kuumentaa lämmönvaihtimen seinämät, josta lämpö 

johtuu veteen.  

Kun lämmitin kytketään päälle, sen ohjausyksikkö tarkistaa seuraavien 

lämmittimen osien toimivuuden: liekinilmaisin, ylikuumenemisanturi, ilmapumpun 

sähkömoottori, tulpat, polttoainepumppu ja niiden sähköpiirit. Jos kaikki on kunnossa, 

käynnistyy sytytysprosessi. 

Sytytysprosessin alussa tapahtuu polttokammion puhtaaksi puhallus ja hehkutulpan 

kuumennus tarvittavaan lämpötilaan (n. 90 s ajan), minkä jälkeen alkaa polttoaineen ja 

ilman syöttö. Polttokammiossa alkaa palamisprosessi. Kun palaminen on vakaata, 

hehkutulppa kytkeytyy pois päältä. Liekinilmaisin valvoo palamista. Ohjausyksikkö 

ohjaa kaikkia lämmittimen toimintaprosesseja. 

Ohjausyksikkö valvoo lämmönvaihtimen lämpötilaa ja pysäyttää polttoprosessin 

heti kun lämpötila ylittää oletusarvon. Tehoalueita on kolme: alin alue lämmittää 

nesteen +70 asteeseen, keskiteho +75 asteeseen ja täysteho +80 asteeseen. Veden 

lämpötilan ylittäessä +80 astetta kytkeytyy automaattijäähdytys. Lämpötilan laskettua 

alle +55 asteen käynnistyy lämmitysprosessi uudestaan. 

Lämmitin voidaan myös kytkeä pois päältä milloin tahansa. 

Lämmittimen pysäytyskäsky pysäyttää polttoaineen tulon ja polttokammio 

tuuletetaan ilmalla. 

Lämmittimen automaattiohjauksessa häiriö- ja poikkeustilanteissa on huomattava 

seuraavaa:  

1) lämmittimen käynnistyksen epäonnistuttua prosessi toistetaan automaattisesti. 

Mikäli uudelleenkäynnistys ei onnistu tulee vikakoodi 13.  Lämmitin kytkeytyy pois 

päältä kahden peräkkäisen epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen; 

2) jos käytön aikana esiintyy liekkihäiriö, laitteen sytytysvaihe käynnistyy, jos 

sytytys ei onnistu, tulee häiriökoodi 13. Jos käytön aikana esiintyy 3 liekkihäiriötä 

tulee vikakoodi 78. 

      

3) lämmitin kytkeytyy automaattisesti pois päältä, jos lämmönvaihdin ylikuumenee 

(esim. epänormaali vedenkierto, ilman kiertohäiriö yms.) 



 

4)  lämmitin kytkeytyy pois päältä, jos jännite putoaa alle 20V:n (10.5 V:n) tai ylittää 

30V (16V); suluissa oleva jännitearvo koskee lämmittimiä, joiden nimellissyöttöjännite 

on 12V; 

 

 5) häiriösammutustilanteessa ohjauspaneelin näytössä oleva LED valo alkaa vilkkua. 

Tietyn tyyppinen vilkunta kuvaa häiriön laatua, ks ohjeen kohta 8 

 



 
    HUOM! SISÄPUHALTIMEN KYTKENTÄ: PUNA-MUSTAAN JOHTIMEEN 

VIRTA, PINKKI KYTKETÄÄN PUHALTIMEN + JOHTOON! 

Kaavio 4.1- Sähkökytkennät 

 



 

 
Kaavio 4.2 – Pääkomponentit 

 



 

 
 

Kaavio 4.3 – Lämmittimen osat 



 

 

5.  Ohjausyksikkö 

 

      Ohjausyksikköä ja ohjauspaneelia käytetään lämmittimen ohjaukseen. 

       Ohjausyksikkö sisältää seuraavat toiminnot: 

       а) lämmittimen osien alkutesti (toimivuustarkistus) käynnistyksen aikana; 

       b) lämmittimen osien toiminnan valvonta käynnistysvaiheessa; 

       c) lämmittimen osien toiminnan valvonta koko käytön ajan; 

       d) eri  lämmitysmoodien vaihtaminen 

       e) lämmittimen sammutus: 

  - kun lämmityssykli päättyy 

           - minkä tahansa valvottavan osan vikaantuessa; 

            - lämmönvaihtimen lämpötilan, lämpimän ilman lämpötilan tai syöttöjännitteen 

              arvojen ylittäessä sallitut raja-arvot;  

  

  6. Ohjauspaneeli ja sen toiminta 
         7.1 Ohjauspaneelissa PU-11M on tarkoitettu käytettäväksi mallissa 14TCmini. 

Paneelissa on manuaali ja ajastinkäyttömahdollisuus, sekä virhekoodien näyttö. Paneeli 

on tarkoitettu asennettavaksi hyttiin kaksipuolisella teipillä ja ruuveilla. 

Puhdista kiinnitysalusta ennen asennusta. 

Kytkentä tapahtuu kaavion 4.1. mukaisesti. 

Kaaviossa 6.1. näkyy oikeat johtojen kytkennät. 

 
Kaavio 6.1 

 

 6.1.1 Ohjauspaneelin toiminta 

Näytöllä on neljä pientä LED valoa (3 vasemmalla ja 1 oikealla) ja nelinumeroinen 

näyttö kaavion 6.2 mukaisesti 

 
Kuva  6.2 Ohjauspaneeli 



 

Painonappeja voidaan painaa lyhyesti (alle 2 s) tai pitkään (yli 2 s) ja seuraavia 

toimintoja voi suorittaa : 

-kellon asetus 

-käynnistys 

-sammutus 

-ajastus 1,2,3 vaihtoehtoa 

-ajastimen asetus 

-näytön eri tilat: 

a)kellonaika 

b)nesteen lämpötila 

c)käyttömoodi 

d)käyntiaika 

e)virhekoodit 

 

6.1.2 kellonajan asetus 

Ensimmäisen käynnistyksen tai virran katkaisun jälkeen paina pitkään (yli 2 s) 

oikeanpuoleista nappia-tunnit vilkkuvat (6.3.) 

 
Kuva 6.3 ajan asetus 

 

Säädä tunnit kohdalleen vasemmalla ja oikealla napilla, sen jälkeen paina keskinappia 

ja säädä samalla tavalla minuutit (6.4). 

 
Kuva 6.4 ajan asetus 

 

Seuraavaksi paina keskeltä ja näyttöön ilmestyy kirjain C ja vilkkuvat 2 loppunumeroa. 

 (kuva 6.5) 

 
Kuva 6.5 Kellon kalibrointi 

Tämä on kellon kalibrointilukema, sen voi säätää välille +10…-10 sekuntia/tunnissa. 

Vahvista keskinapilla lukema (suositusarvo alussa 0, voi kalibroida myöhemmin 

tarkaksi.) Näyttö alkaa näyttää kellonaikaa. 

 



 

6.1.3. 

Nesteen lämpötilannäyttö 

Oikeaa nappia painamalla lyhyesti saadaan näyttöön merkki E (mutta ilman ylintä 

sakaraa), tämä symboloi veden lämpötilaa celsius asteina, voi olla miinus 

merkkinenkin.(kuva 6.7.) 

 
Kuva 6.7 Jäähdytysnesteen lämpötila 

 

Toinen lyhyt painallus oikeasta napista palauttaa kellon näkyviin. 

 

6.1.4.  

Toiminta-ajan asetus  

Paina ajan näkyessä pitkään (yli 2s) vasenta nappia. Näkyviin tulee kirjain L ja 

numerot (kuva 6.8).  

 
Kuva 6.8. Toiminta-ajan asetus 

 

Säädä oikealla ja vasemmalla napilla painelemalla optimi käynti aika väliltä 40-120 

min. Painallus keskinapilla tallettaa tiedon. 

 

6.1.5. 

Manuuaali käynnistys 

Kun näytössä on kelloaika, paina keskeltä, näyttöön ilmestyy kirjain P eli 

käynnistysvaihe ja perään numerot eli käyntiaika minuutteina. 

 
Kun laite on käynnistynyt näyttöön tulee tehon moodin näyttö (täysi, keski,pieni), 

palkkien määrä ilmaisee tehon.(kuvat alla) 

 
Täysteho    Alin teho 

 
Keskiteho    Jäähdytystilassa 

 

 



Sammutus tapahtuu painamalla uudestaan keskeltä, jolloin näyttöön tulee kuvan 6.14. 

merkki ja oikealla alhaalla oleva LED valo vilkkuu. 

 
Kuva 6.14 Sammutustilan näyttö 

 

Kun lämmitin on käynnissä, oikealla napilla voi selata ja nähdä tietoja kuten esim. 

nesteen lämpötila, jännite ja tehomoodi. 

 

6.1.6. 

Ajastinkäyttö 

Voit ajastaa kolme eri aloitusajankohtaa. Voit aktivoida kuitenkin vain yhden ajan 

kerrallaan. Asettaaksesi ajastusajan paina nappia vasemmalta lyhyesti (alle 2s) (kuva 

6.15) 

 
Kuva 6.15 Ajastinkäyttö 

 

Vasemmalla napilla voi valita mitä kolmesta ajasta haluat ohjelmoida, LED lamppu (3 

kpl vasemmalla) kertoo mitä aikaa ohjelmoit. Ajan aktivointi käyttöön tapahtuu 

painamalla keskeltä, silloin oikeaan alareunaan syttyy LED valo. Uusi painallus peruu 

aktivoinnin. (kuva 6.16) 

 
Kuva 6.16 Ajastuksen aktivointi 

 

Jos haluat muuttaa ohjelmoitua aikaa, paina oikeaa nappia, jolloin tunnit alkavat 

vilkkua, säädä oikeasta ja vasemmasta napista ja kuittaa keskeltä. Säädä minuutit ja 

paina taas keskeltä. (kuva 6.17) 

 
Kuva 6.17 Ajan muuttaminen 

 

Jokaisen ajastuksen jälkeen ajastusaika täytyy aktivoida uudelleen, aika ei toistu 

automaattisesti! 

 

 

 

  



6.1.7 

Vikakoodit 

Ohjelma ilmoittaa häiriötilanteesta vikakoodeilla käynnistysvaiheen tai käytön aikana. 

Häiriötilanteessa näkyy koodin numero ja LED valo vilkkuu harvakseltaan. Koodit on 

esitetty taulukossa 3. 

 

6.2 

Käyttö GSM modeemilla 

GSM modeemi on lisävaruste, jonka voi helposti kytkeä laitteeseen valmiina olevaan 

liittimeen. Modeemin mukana tulee erilliset ohjeet asennusta ja käyttöä varten. 

 

7. Vikatilanteet 

Vikatilanteet jotka käyttäjä voi itse tarkistaa 

7.1. Jos laite ei käynnisty  

Tarkista :  

-Jännite, saako laite virtaa-testaa liittimistä 1.2-XP7, jos virtaa ei tule-tarkista sulake 

johtimessa (25A) 

- testaa jännite liittimistä 4,7-XS1, jos virtaa tulee tarkista ja vaihda sulake itse 

laitteesta (25A) 

7.2 muut vikatilat ja toimintaohjeet näet kooditaulukosta, ota yhteyttä huoltoon avun 

saamiseksi. 

 

8. Lämmittimen ohjausyksikön viat 

8.1 Vianetsintä tulee aloittaa seuraavan taulukon mukaisista kohdista mitaten 

 

 Lämmitin Pumppu Ohjauspaneeli 

Pumppu 1,2 – XS3 1,2-ХP3 - 

PA-pumppu 1,2- ХS2 - - 

+ syöttö 4 –ХP1 2-ХS3 1-ХS6 

-  maa 7 –ХP1 1-ХS3 3-ХS6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.2. Vikakoodit on listattu seuraavassa taulukossa  

Koodi Vika Huomio / Toimenpiteet 

01 Ylikuumeneminen 
1. Tarkista jäähdytysjärjestelmä 

2. Tarkista/vaihda kiertovesipumppu 

3. Tarkista anturit 

4. Tarkista jäähdytysnesteen laatu ja sopivuus 
02 

Ylikuumenemisvaara. 

Lämpötila-anturin ja 

ylikuumenemisanturin 

välinen lukema heittää liikaa 

03 
Ylikuumenemisanturin 

häiriö 

Tarkista kaapelointiCheck connecting wires. 

Tarkista anturi ja vaihda tarvittaessa. 

04 Häiriö lämpöanturissa 
Tarkista kaapelointiCheck connecting wires. 

Tarkista anturi ja vaihda tarvittaessa. 

05 Häiriö liekintunnistimessa 
Tarkista johdot. Tarkista ohmimittarilla vastus anturissa, arvo ei 

saa olla yli 10 Ohm. Vaihda liekintunnistin tarvittaessa. 

06 
Viallinen lämpötila-anturi 

ohjauspaneelissa 
Vaihda ohjauspaneeli 

09 Hehkutulpan häiriö Tarkista tulppa, vaihda tarvittaessa 

 

10 Tuuletinmoottorin häiriö Tarkista johdotus, vaihda moottori tarvittaessa 

12 
Virtapiikki,  jännite 30V (16V) 

tai yli 

Tämä esiintyy yleensä kun auto on käynnissä, vika auton 

virransäätimessä. Tarkista jännite XS1 liitännästä 

13 
Käynnistysyrityksiä ei enää 

jäljellä 

Tarkista polttoaineensaanti, ilmansaanti,pakokanava,hehkutulppa 

ja johdotus. Tarkista hehkun Ø 1,5 mm reikä ja sen puhtaus ja 

vaihda tarvittaessa. 

14 Pumpun häiriö Tarkista, vaihda tarvittaessa 

15 
Virta ei riitä, alle 20V 

(10,5V). 

Tarkista XS1 liittimestä mitaten, tarkista akku, lataa tai vaihda 

akku 

16 Ylipitkä jäähdytysaika 
Ei viilene tarpeeksi tehokkaasti. Tarkista ilma-ja pakokanavat. 

Tarkista anturi, ja vaihda tarvittaessa 

17 PA-pumpun häiriö Tarkista pumppu ja johdotus, vaihda tarvittaessa 

20 Yhteyshäiriö ohjauspaneeliin Tarkista johdotus ja liittimet 

27 
Tuuletinmoottorin häiriö, ei 

pyöri 
Tarkista johdotus, uusi ohjaus 

28 
Tuuletinmoottorin häiriö, 

pyörii ilman kontrollia 

29 

Liekkihäiriöiden lukumäärä 

on ylittynyt tietyllä 

ajanjaksolla 

Tarkista polttoaineen määrä ja syöttö. Tarkista ilma-ja 

pakoilmajärjestelmä. Tarkista polttoainepumppu. 

78 
Liekkihäiriö toiminnan 

aikana. 

Tarkista polttoainejärjestelmä, ilmantulo, pakokaasujen poisto. 

Jos lämmitin käynnistyy, tarkista liekkivahtianturi ja vaihda.  

 

 

 

 

 

 

 



9. Huoltosuosituksia 

ilmoitettu englanninkielisessä versiossa taulukossa 4 (s.23) 

 

10. Asennusohjeet 

14TC mini lämmitin käy lähes kaikkiin raskaan kaluston nestejäähdytettyihin 

koneisiin.  

10.1 Yleiset asennusohjeet 

10.1.1 Lämmitin ja kiertovesipumppu tulee asentaa nestesäiliön ylivuoto tasoa 

alemmalle tasolle 

10.1.2 Varmista nesteen virtaus ja sen suunta 

10.1.3 Huolehdi ettei ilmataskuja muodostu asennuksesta nestejärjestelmään, tee 

putkien liitostyöt huolella ja tiiviisti 

10.1.4 Poltto- ja jäähdytysaineletkujet eivät saa olla kosketuksissa kuumien osien 

kanssa, ole huolellinen niiden sijoittelussa 

10.1.5  Lämmitintä ei saa koskaan käynnistää jos jäähdytysneste on jäässä 

10.1.6 Korjaus- ja huoltotoimenpiteiden kohdistuessa jäähdytysjärjestelmään täytyy 

aina tarkistaa ettei ilmataskuja ole järjestelmässä 

10.2 Lämmittimen asennus 

Lämmitin tulisi asentaa suojaiseen paikkaan, asennus moottorin päälle, hyttiin tai 

matkustustilaan on kielletty. 

 

Lämmitin voidaan asentaa vain kuvan 7 mukaiseen asentoon ajoneuvossa. 

 
Kuva 7, sallittu asennusasento 

 

Ota sijainnissa huomioon muiden komponenttien sijoitus kuten esim. 

polttoainepumppu, kiertovesipumppu, ilmanotto yms. 

10.3. vesipumpun asennus 

Kohtien 10.1.1 ja 10.1.2 ohjeistus tulee huomioida. 

Asennus voi olla pysty tai vaakataso tai siltä väliltä. 

 

 

 



10.4. Pakoputken asennus 

Huomioi että pakoputki on todella kuuma laitteen toimiessa. 

Asenna putkeen aina kaato poispäin lämmittimestä. 

Putken alimpaan kohtaan taivutuksissa voi tehdä 3 mm reíän alapintaan 

kondenssiveden poistoa varten. 

Pakoputken liitoskohdassa lämmittimeen putkeen voi tehdä pitkittäisen viillon 

mahdollisimman tiiviin liitoksen aikaansaamiseksi lämmittimeen. 

Pakoputken pää tulee sijoittaa sellaiseen paikkaan ettei sieltä pääse pakokaasuja 

ajoneuvon omaan ilmastointiin eikä lämmittimen ilmanottoon. 

Pää ei saa olla alttiina lumelle, virtaavalle vedelle eikä mekaaniselle rasitukselle. 

10.5. Polttoainesäiliö 

Laitteen mukana tulee myös oma polttoainesäiliö, jonka voi asentaa kuvan 8 mukaan. 

Suunnittele sen sijainti huolella paikkaan jossa ei ole pakosarjan tai sähköosia lähellä. 

Säiliön ylimmän polttoainepinnan tulisi olla polttoaineliitäntäkohtaa alemmalla tasolla, 

vuotojen ehkäisemiseksi. 

Kuva 8, polttoainesäiliö 

 

HUOMIO 

Ennen lämmityskauden aloitusta, tarkista aina polttoaineen laatu, älä käytä edellisen 

talven polttoainetta vaan vaihda se uuteen ennen lämmittimen käynnistystä. 

10.6. Polttoainepumppu ja letkut 

10.6.1 Polttoainepumppu suositellaan asennettavaksi lähelle säiliötä, alimman 

säiliöpinnan tasolle.  Tämän toteuttamiseksi pumpun voi irrottaa kauemmas 

lämmittimestä ja kytkeä sen kumiletkulla säiliöön kuvan 9 mukaisesti 

 
Kuva 9, polttoainelinjasto 

 

 

 

 

 



Valmistajalla on kahdenlaisia polttoainepumppuja ja niiden asennus poikkeaa 

radikaalisti toisistaan. Mallien 14TC-mini24 ja 14TC-mini 24/12 GP malleissa on 

ADVERS polttoainepumput, niiden asennus tapahtuu pystyasentoon- max.15 asteen 

kulmaan kuvan 10 mukaisesti 

 

 Kuva 10, Advers PA pumpun asento 

 

a=imukorkeus 700 mm,b=korkeusero lämmittimen polttoainesyöttöön  

 

 

 

 

 

Mallien 14TC-mini 24/12 GP TM (TM=Thomas Magnete) polttoainepumppu on 

Saksalainen, joka asennetaan vaakasuoraan kuvan 10a mukaisesti. 

 
Kuva 10a TM (Thomas Magnete) pumpun asennusasento 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polttoaineputkia asennettaessa liitosmuhveja ei saa taivuttaa. Polttoaineputken 

katkaisuun on käytettävä terävää veistä kuvan 11mukaisesti. Putken sisäläpimitta ei saa 

pienentyä leikkauskohdassa eikä siinä saa olla koloja eikä purseita.       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11 – Putken katkaisu ennen asennusta 

 

 

HUOMIO! 

1. Polttoaineputki ja -pumppu on suojattava kuumuudelta. Niitä ei saa asentaa 

poistoilmaputken lähelle eikä moottorin päälle. 

2. Asenna polttoainepumpusta lämmittimeen menevä polttoaineputki niin, ettei 

sen nousukulma muutu. 
 

10.7  Lämmittimen kaapeloinnin asennus 

       Lämmittimen kaapelit asennetaan kuvassa 4.1 olevan lämmittimen 

kytkentäkaavion mukaisesti. Kaapelit on asennettava niin, että ne eivät pääse 

kuumenemaan, muuttamaan muotoaan eivätkä siirtymään paikaltaan auton käytön 

aikana. Kaapelit kiinnitetään muovipidikkein auton osiin.  

 

Huomio! Sulake on poistettava ennen asennusta. 

    

10.8. Ohjauspaneelin asennus 

Asennus yleensä hyttiin tai muuhun sopivaan tilaan 

 

10.9. Modeemin asennus (lisävaruste) 

Paras paikka on hytissä, josta myös modeemin antenni saa parhaiten yhteyden 

verkkoon. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильно Неправильно
Oikein Väärin 



11 Lämmittimen testaus asennuksen jälkeen 

 

 11.1 Varmista asennuksen aikana että: 

         - polttoainejärjestelmän polttoaineputket eivät vuoda ja kaikki pidikkeet ovat 

lujasti kiinni; 

         - kaapelit ja lämmitinelementtien sähköliitokset on asennetaan kunnolla. 

 11.2 Laita 25А:n sulake paikalleen, varmista ettei vesijärjestelmässä ole ilmataskuja, 

aseta ajoneuvon oma puhallin minimiteholle 

 11.3 Täytä polttoainelinja polttoaineella polttoaineen pumppauslaitteen avulla ja 

käynnistä lämmitin keskimmäisestä napista (lue aiemmat ohjeet paneelin käytöstä)  

Kytke lämmitin päälle ja tarkasta, että se toimii: 

           - minimiteholla; 

   - keskiteholla 

           - maksimiteholla. 

Tarkista ilmeneekö vikakoodeja ja toimi ohjelistan mukaan 

11.5 Kytke lämmitin päälle auton moottorin käydessä ja varmista että lämmitin toimii 

oikein. 
 

            12. Käyttösuosituksia 

 

12.1 Luotettavan toiminnan varmistamiseksi lämmitintä tulisi käyttää 5-10 minuuttia 

joka kuukausi ympäri vuoden, myös lämpiminä vuodenaikoina, jos lämmitintä ei 

muuten käytetä. Näin polttoainepumpun liikkuviin osiin ei pääse  

muodostumaan tahmeita kalvoja. Jos lämmitintä ei lainkaan käytetä pitkään aikaan, se 

saattaa mennä epäkuntoon.    

12.2 Jotta lämmitin toimisi kunnolla, siinä on käytettävä ulkolämpötilan mukaista 

polttoainetta ts. talvidieseliä 

Jos et ajoissa vaihda polttoainetta talvilaaduksi, polttoainetankissa mahdollisesti olevan 

polttoaineenottoputken suodattimeen ja polttoainepumppuun saattaa tulla  

parafiinitukos, joka estää lämmittimen käynnistymisen tai kytkee sen pois päältä 

kesken käytön.  

12.3. Jos ajoneuvo jää seisomaan ilman käyttöä pitkäksi aikaa, on hyvä kytkeä 

lämmittimeltä virta pois (esim, sulake poistamalla). Laite käyttää valmiustilassa virtaa 

n.30-40 mA 

 

      13. Takuuehdot 
 

13.1 Lämmittimen takuuaika päättyy jonkun seuraavista ehdoista täyttyessä: 

     -  lämmittimen myyntipäivästä on kulunut 24 kuukautta; 

     -  lämmitintä on käytetty yli 500 tuntia; 

     -  autolla on siinä olevan lämmittimen asennuksen jälkeen ajettu yli 50000 km.  

13.2 Lämmittimen suunniteltu käyttöikä on 3000 tuntia.  

13.3 Jos myyntitositteessa ei ole myyntipäivän osoittavaa myyjän leimaa, takuuaika 

lasketaan lämmittimen valmistuspäivästä. 

13.4 Valmistaja ei hyväksy reklamaatioita, jotka myynnin tapahduttua koskevat 

lämmitintoimituksen puutteellisuutta tai sen mekaanisia vaurioita.  

13.5 Valmistaja takaa tuotteensa normaalin toiminnan, kun sen käyttäjä noudattaa 

kaikkia tässä ohjekirjassa mainittuja tuotteen kuljetusta, käyttöä ja säilytystä 

koskevia määräyksiä.  



Laitteen asennuksen saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama yritys ja asennuksen 

jälkeen sitä koskevat tiedot merkitään laitteen takuulomakkeeseen ao. kohtaan.   

     Takuu ei kata vikoja, joiden syynä on: 

- force majeur  -tilanne: salamanisku, tulipalo, vesivahinko, tulva, merkittävä 

jännitteen heittely, liikenneonnettomuus tms.; 

- ohjekirjassa esitettyjen käyttö-, säilytys- ja kuljetusohjeiden noudattamatta 

jättäminen; 

- muun kuin valmistajan valtuuttaman henkilön tai yrityksen suorittama  

lämmittimen asennus, korjaus tai säätö; 

- se, että lämmitin ei toimi polttokammion likaantumisen vuoksi, huono polttoaine  

- auton sähkölaitteiden rikkoutuminen; 

- laitteen itse suoritettu korjaus tai muiden kuin alkuperäisten varaosien käyttö.  

 

 

 

 

 


