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Esittely
Tämä ohje on osa PLANAR-lämmittimien dokumentaatiota ja opastaa laitteen turvalliseen
ja oikeaan käyttöön.
Mikäli käytössä esiintyy ongelmia tai epäselvyyksiä, pyydämme ottamaan yhteyttä
suoraan myyjään tai maahantuojaan www.teplostar.fi.
Ennen käyttöä, tutustu tarkasti tähän ohjeeseen sekä
erillisiin lämmittimen asennus- ja käyttöohjeisiin!

Takuu ja vastuu
Valmistaja ja maahantuoja eivät vastaa laitteen ohjeidenvastaisesta asennuksesta ja
käytöstä aiheutuvista vioista. Asennusohjeita on aina noudatettava tarkasti.
 Tämä ohjain on tarkoitettu vain PLANAR-lämmittimen käyttöä varten
 Älä koskaan kytke tai irrota ajastinta käytön aikana
 Lämmittimen sammutuksen jälkeen uudelleenkäynnistyksen voi tehdä aikaisintaan 510 s jälkeen
 Turvallisen käytön kannalta, kahden epäonnistuneen käynnistysyrityksen jälkeen
tulee ottaa yhteyttä myyjään vian selvittämiseksi.
Takuun pituus ja ehdot on mainittu sinisessä erillisessä takuukortissa, tämä tulee
ehdottomasti säilyttää, takuu ei ole voimassa ilman takuukorttia.

Turvallisuus
Palo- tai räjähdysriskin alaisissa tiloissa tai olosuhteissa (esim. huoltoasemat, öljysäiliöiden läheisyydessä, varastoissa joissa on tulenarkaa
polttoainetta):
- ÄLÄ KÄYNNISTÄ LÄMMITINTÄ!
Myrkytysriski pakokaasun takia sisätiloissa:
- ÄLÄ KÄYNNISTÄ LÄMMITINTÄ!
Tulipalovaara pakoputken pään läheisyydessä olevilla palavilla
materiaaleilla:
- HUOLEHDI ETTEI PALAVAA MATERIAALIA OLE LÄHELLÄ
PAKOPUTKEA. ÄLÄ KÄYTÄ RIKKINÄISTÄ LAITETTA
Rikkinäisen laitteen käytöstä aiheutuva vaara
- ÄLÄ KÄYTÄ RIKKINÄISTÄ LAITETTA!
- OTA YHTEYS HUOLTOON
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Ohjauspaneeli PU-5
Paneelin etuosa:
1 – Tuuletustoiminto ON/OFF
2 – Lämmitin ON/OFF
3 – Lämmittimen LED-valo
4 – Tuuletustoiminnon LED-valo
5 – Potentiometrin säädin
LED-valo kohdassa 3 kertoo lämmittimen tilan:
Keltainen valo
- lämmitystoiminto
Nopeasti vilkkuva keltainen valo
- jälkituuletus
Hitaasti vilkkuva punainen valo
- toimintahäiriö
Ei pala
- lämmitin ei ole toiminnassa
LED-valo kohdassa 4 kertoo tuulettimen tilan:
Vihreä valo
- sisälämpöanturi ei ole kytketty, lämmitin
toimii tuuletustoiminnolla
Vihreä vilkkuu
- tuuletustoiminto pois päältä
Keltainen valo
- sisälämpöanturi on kytketty ja lämmitin toimii
lämmitystoiminnolla yhdessä tuuletuksen kanssa
Ei pala
- lämmitin ei ole päällä ja tuuletustoiminto on pois
päältä

Ohjauspaneelin käyttö

.

• Kun lämmitin kytketään ajoneuvon virtapiiriin, kohdan 4 LED-valo vilkkuu
nopeasti vihreänä kertoen kytkennän edistymisestä.
• Tuuletustoiminnon painikkeen (1) toiminnot:
- tuuletustoiminto kytketään päälle ja pois
- tuuletustoiminto kytketään päälle ja pois lämmitystoiminnon ollessa päällä (jos
sisälämpöanturi on kytketty)
• Lämmittimen painikkeella (2) kytketään lämmitin päälle lämmitystoiminnolle
(käynnissäoloaikaa ei määritetty) ja pois päältä.
• Säädin (5) on tarkoitettu:
- puhaltimen nopeuden säätöön tuuletustoiminnolla
- lämmitystehon säätöön lämmitystoiminnon ollessa käytössä
- halutun lämpötilan säätöön välillä 1 °C (tai 15 °C *) - 30 °C lämmitystoiminnolla
* Riippuen lämmittimen mallista ja valmistusvuodesta
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Ohjauspaneelin asennus
 Merkkaa kohdat ohjauspaneelin kiinnitystä varten (reiät johtosarjalle ja ruuville).
 Irrota potentiometrin säädin. HUOM! Ennen irrotusta, muista tarkistaa säätimen
kohta ohjauspaneelin merkkiin nähden!
 Kiinnitä ohjauspaneeli valitsemaasi kohtaan ja varmista kiinnitys ruuvilla.
 Kiinnitä potentiometrin säädin takaisin samaan asentoon, jossa se oli ennen irrotusta.

Kuva 1

Toiminnot
“Teho”
(jos sisälämpöanturi ei
ole kytketty)
“Termostaattitila”
(jos sisälämpöanturi
on kytketty)
“Tuuletus”*

.
• tilan nopein lämmitys
• lämmitin on päällä jatkuvasti virtapainiketta painettaessa
• tilan lämmitys haluttuun lämpötilaan
• lämmöntuotto laskee, kun lämpötilaero halutun ja tilassa
olevan lämpötilan välillä pienenee
• ilman kierrättäminen, säädä tehoa potentiometrillä

“Tuuletus yhdessä
lämmitystoiminnon
kanssa”

• halutun lämpötilan ylläpitäminen
• kun haluttu lämpötila on saavutettu, lämmitys pysähtyy ja
ilmankierrätys on toiminnassa

(jos sisälämpöanturi

• säätelee lämpötilaa ja lämpötilan pudotessa 5 ºС alle
määritellyn, lämmitin käynnistyy uudelleen

1458 on kytketty)
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Toimintojen ominaisuudet

.

• Jos ”teho”-tila on valittuna, lämmitin toimii jatkuvasti valitulla puhallusteholla. Kun
miellyttävä lämpötila on saavutettu, suosittelemme vähentämään tehoa tai
sammuttamaan lämmittimen.
• Jos sisälämpöanturi on kytketty, lämmitin toimii automaattisesti ”termostaattitila”tilassa. Lämmitin toimii ylläpitääkseen halutun lämpötilan välillä 1 ºC (tai 15 ºC *)
- 30 ºC. Lämmittimen lämmöntuotto vaihtelee minimin ja maksimin välillä,
riippuen ilman lämpötilasta; mitä lämpimämpi ilma, sitä vähemmän lämmitin
tuottaa lämpöä.
* Riippuen lämmittimen mallista ja valmistusvuodesta
Lämpötilan säätö välillä 1 ºC – 30 ºC on ollut saatavilla maaliskuusta 2014.
Potentiometrin säätimen asento (suunnilleen) lisäanturin (1458) ollessa kytkettynä.

Jos sisälämpöanturi on kytketty, asetetun lämpötilan saavuttamisen jälkeen:
- Jos “tuuletus”-toiminto EI OLE aktivoituna, lämmitin siirtyy toimimaan ”minimi”tilassa. Lämmittimen jatkotoiminta riippuu tilan lämpötilasta:
Jos lämpötila edelleen nousee, lämmitin jatkaa toimimalla ”minimi”-ulostuotolla.
Lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti.
b) Jos lämpötila alkaa laskea, lämmitin lisää asteittain lämmöntuotantoa pitääkseen
asetetun lämpötilan. Lämmitin voidaan sammuttaa manuaalisesti.
- Jos ”tuuletus”-toiminto ON aktivoituna, kun asetettu lämpötila saavutetaan,
paloprosessi loppuu ja vain kevyt ilmankierto tilassa alkaa. Kun lämpötila laskee 5 ºС
asetetun alapuolelle, lämmitin käynnistyy uudelleen. Lämmitin voidaan sammuttaa
manuaalisesti.
а)

Virtaa EI SAA kytkeä pois jäähdytysprosessin ollessa käynnissä!

Mikäli lisäanturi rikkoutuu käytön aikana, lämmitin siirtyy toimimaan
keskiteholla.
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Toimintokaavio
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Toimintahäiriöt
Lämmittimen käytönaikaisille toimintahäiriöille on vikakoodit, jotka esitetään
ohjauspaneelissa vilkkuvana punaisena LED-valona (kohta 4). Resetoidaksesi
toimintahäiriön, paina mitä tahansa nappia.
HUOMIO!
Huollon ja korjauksen saa suorittaa vain ammattitaitoinen henkilö!
Käyttäjä voi korjata seuraavat toimintahäiriöt (Taulukko 1).
Kaikissa muissa häiriötapauksissa (Taulukko 2), tai jos käyttäjä ei saa häiriötä korjattua,
ota yhteyttä huoltoon tai maahantuojaan.
Taulukko 1
Väläysten
määrä

Toimintahäiriön
kuvaus

Kommentit ja
viankorjaus

1

Lämmönvaihdin
ylikuumenee

Tarkista, pääseekö ilma virtaamaan vapaasti lämmittimen
tulo- ja lähtöputkista.

2

Käynnistys
epäonnistuu

Tarkista polttoaineen syöttö. Tarkista polton tuloilman
saanti ja pakokaasujen poisvirtaus.

Sammuu käytön
aikana

Tarkista polttoaineen syöttö. Tarkista polton tuloilman
saanti ja pakokaasujen poisvirtaus.

3

8

Ohjauspaneelin ja Tarkista johdot ja liittimet.
lämmittimen
Ohjauspaneeli ei vastaanota dataa lämmitinyksiköltä.
välillä ei yhteyttä
Tarkista johdot ja liittimet.
Lämmitinyksikkö ei vastaanota dataa ohjauspaneelilta.
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Väläysten
määrä

Toimintahäiriön
kuvaus
Häiriöpysäytys,
ylijännite

Tarkista akku, jännitteensäädin ja virransyöttökaapelit.
Liittimen kontaktien 1 ja 2 välinen jännite ei saa olla
korkeampi kuin 30 V (24 V)
(ei korkeampi kuin 16 V 12 V:n tuotteessa).

Häiriöpysäytys,
alijännite

Tarkista akku, jännitteensäädin ja virransyöttökaapelit.
Liittimen kontaktien 1 ja 2 välinen jännite ei saa olla
matalampi kuin 20 V (24 V)
(ei matalampi kuin 10 V 12 V:n tuotteessa).
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10

12

13*

14*

16*

Kommentit ja
viankorjaus

Tuuletus
Tarkista ilmantulo- ja pakokaasunpoistoputki,
kestää liian kauan ja poista tukokset tarvittaessa.
Tarkista, pääseekö ilma virtaamaan vapaasti lämmittimen
Lämmittimen
tulo- ja lähtöputkista.
ylikuumeneminen Tarkista polton ilmansyöttöjärjestelmä ja
kaasunpoistoputki.
Liekinilmaisimen
Käynnistä uudelleen laitteen jäähdyttämiseksi.
ylikuumeneminen
Liekin
sammuminen
alijännitteen
vuoksi

Tarkista akku ja kaapeloinnit.
(Jännitteen tippuminen voi johtua startin pitkästä käytöstä)

Lämpötila-anturi
ilmoittaa
ylikuumenemista Tarkista, pääseekö ilma virtaamaan vapaasti lämmittimen
ulostulon anturissa tulo- ja lähtöputkista.

Lämmitin on
lukittu**

Ota yhteyttä huoltoon.

* vain malli PLANAR-8DM
** Huomio! ** Jos ”Ylikuumeneminen”-häiriö esiintyy kolme kertaa peräkkäin
lämmitintä käynnistettäessä tai käytön aikana, menee lämmitin lukitustilaan. Lukitus
aktivoituu huolimatta siitä mikä anturi vikailmoituksen antaa. Lukitustapauksessa LEDvalo vilkkuu 16 kertaa. Lukituksen purkamiseksi, ota yhteyttä huoltoon tai maahantuojaan.
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Taulukko 2
Väläysten
määrä

Toimintahäiriön kuvaus

4

Hehkutulppavika

5

Liekinilmaisinvika

6

Lämmitinyksikön lämpötila-anturin toimintahäiriö

7

Polttoainepumpun häiriö
Puhaltimen häiriö. Tuulettimen nopeus pyydettyä matalampi.

11

Moottori ei pyöri.
Moottori pyörii kontrolloimattomasti.

15*

Ulostulon lämpötila-anturin toimintahäiriö

17*

Ylikuumenemisanturivika

19*

Anturivika

20*

Liekinilmaisimen lämpötila ylittää normaalin arvon

* - vain malli PLANAR-8DM
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