ENERGIAA SÄÄSTÄVÄ LÄMMITYSJÄRJESTELMÄ

KÄYTTÖOHJE

1.

CALEO
CALEON LATTIA-, SEINÄ- JA KATTOLÄMMITYSJÄRJESTELMIIN
OLKAA HYVÄ JA VALITKAA TILOIHINNE ASENNETUT LÄMMITYSJÄRJESTELMÄT JA LUKEKAA
TARKASTI OLENNAINEN OSIO.
Turvallisuus ohjeet: sivu 2

EFFICIENT

La9alämmitysjärjestelmä

Sivu 3

REG

La9alämmitysjärjestelmä

Sivu 4

DIRECT

Seinä- ja KaEolämmitys

Sivu 5

TÄRKEÄ HUOMAUTUS!
1. KäyEöohje sisältää kaikki oleellisimmat tekniset vaaPmukset ja -suositukset lämmitysjärjestelmän taloudelliseen ja
turvalliseen käyEöön.
2. Järjestelmän käyEö muulla kuin ohjeissa määrätyllä tavalla voi vaikuEaa kielteisesP sen toimintaan tai aiheuEaa
toimintahäiriön!
3. Älä epäröi oEaa yhteyEä asiantunPjoihimme ohjeisiin liiEyvissä kysymyksissä tai jos niiden noudaEamisessa ilmenee
ongelmia. YhteysPedot alla:
E-mail: info@bvZeaPng.ﬁ
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2.

CALEON
LÄMMITYSJÄRJESTELMIIN
1. Noudata tarkasP tämän käyEöohjeen määräyksiä laiEeen käyEöönoton ja käytön aikana.
2. Caleon kalvolämmi9mien asennuksen saa suoriEaa vain asianmukaisesP kouluteEu amma9lainen, jolla on valtuudet
kyseiseen tehtävään.
3. VastaanoEaessasi lämmitysjärjestelmän, varmista, eEä luovutusehtolomake on täyteEy oikein. Caleon
lämmitysjärjestelmien suojaukseen pätee sama, kuin muihin elektronisiin laiEeisiin, joita lämmiteEävissä Ploissa
käytetään.
4. Lämpökalvojen käyEö on salliEua vain virtapiireissä, joissa on turvarele. Releen ohitus on ehdoEomasP kielleEyä.
Isojen alojen lämmityksen asennuksessa on järkevää käyEää useampaa turvareleEä. Vaikkapa yksi rele huoneEa kohden.
5. Järjestelmänvalvojan ensisijainen työ ja velvollisuus on tehdä Ploissa asennuksia suoriEavan henkilölle selväksi, eEä
Ploissa käytetään sähkölämmitysjärjestelmää, jo ennen kuin työ aloitetaan. Virtapiiri on kytkeEävä pois päältä ja
pideEävä huoli, eEä järjestelmä ei vahingoitu ja eEä pysyy täydellisessä kunnossa.
6. Jos kyseinen kohde myydään tai se on muiden henkilöiden käytössä, heille täytyy tehdä selväksi Caleo
lämmitysjärjestelmän turvallisen ja tehokkaan käytön säännöt.
7. Jos epäilet lämmitysjärjestelmän toimintahäiriötä, irroita laite sähköverkosta ja ota yhteyEä Caleon amma9laisiin.
8. Caleon lämmitysjärjestelmien tehokas käyEö perustuu niiden teknologisiin ominaisuuksiin lämmiteEävässä Plassa.
La9alämmitystä voidaan käyEää vain, jos lämpöä eriEävän pinnan lämpöPla (29 °C) riiEää lämmiEämään Plan.
9. Asianmukaisiin käyEöolosuhteisiin kuuluu vapaa ja opPmi lämpösäteily. Siksi on pideEävä huoli, eEä Caleo Reg –
järjestelmällä varustelluissa Ploissa ei säilytetä esineitä, joilla on hyvä lämmöneristyskapasitee9. On kaikin keinoin
varmisteEava, eEä lämpö pääsee säteilemään la9asta ylöspäin.
10. JoEa järjestelmän käyEö olisi mahdollisimman taloudellista ja mukavaa, harkitse suositeltuja ohjainyksiköitä
(termostaaEeja).
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CALEON EFFICIENT
La9alämmitysjärjestelmiin
LÄMMITETTÄVÄ ALA/PINNOITE
1. Varmista tasainen lämmönjako sähköisessä la9alämmityksessä. Älä aseta la9alle pintaalaltaan isoja huonekaluja, joissa ei ole jalkoja.
2. Älä peitä la9aa lämpöä eristävillä materiaaleilla käytön aikana (paksut matot, patjat,
vuodevaaEeet, lämpöeristeet jne.)!
3. Suojaa la9an pinnoite kastumiselta ja pitkäkestoiselta kosteudelta.

OHJAUS
4. Tee kalibroinP huonelämpömiEarin avulla (1ADJ). Tehdasasetukset saaEavat, tyypistä huolimaEa,
poiketa todellisesta lämpöPlasta. (Katso ohjeista lisäPetoja kyseisen termostaaPn käytöstä.)
5. Säädä termostaaPn anturin toiminto (2SEN: ALL) anturiPlaan. SiEen termostaa9 ilmoiEaa
lämpöPlan sisäisen anturin miEaustuloksen pohjalta ja la9a-anturi rajoiEaa la9apinnoituksen
lämmön (lämpöä eriEävä pinta) säädeEyyn lämpöPlaan.
6. Säädä rajoiPnlämpöPla 29 °C (3LIT: 29.0). (Katso ohjeista lisäPetoja kyseisen termostaaPn
käytöstä.)
7. Jos järjestelmä on varusteEu ohjelmoitavalla termostaaPlla, sen ohjelmoitavuuEa on suositeltavaa
hyödyntää taloudellisen käytön kannalta.
8. Caleo Eﬃcient la9alämmitysjärjestelmä on lämpöä varaava tai osiEain lämpöä varaava, joten
lämmitysjaksojen aloitus ja ohjelmoinP tulee tehdä oEaen huomioon mahdollisesP pitkä
lämpenemiseen kuluvaa aika, johon saaEaa vaikuEaa Plan lähtölämpöPla ja betonilaatan paksuus
(lämmönvarauskyky/lämmitysviive).
9. JoEa järjestelmä toimisi taloudellisesP, älä keskeytä sen toimintaa lämmitysjakson aikana. Laske
lämpöPlaa max. 3-4 °C (säilytä vakiolämpöPla). Näin seinien ja muiden rakenteiden jäähtyminen
voidaan ehkäistä. Jos lämmiteEävät Plat ovat poissa käytöstä pidemmän aikaa, käytä jäätymisenesto
–ohjelmaa ehkäisemään Plojen jäätymisen. Jäätymisenestosuoja (5LTP)
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CALEON REG
La9alämmitysjärjestelmiin
LÄMMITETTÄVÄ ALA/PINNOITE
1. Varmista tasainen lämmönsäteily sähköisessä la9alämmityksessä. Älä aseta la9alle pintaalaltaan isoja huonekaluja, joissa ei ole jalkoja.
2. Älä peitä la9aa lämpöä eristävillä materiaaleilla käytön aikana (paksut matot, patjat,
vuodevaaEeet, lämpöeristeet jne.)!
3. Suojaa la9an pinnoite kastumiselta ja pitkäkestoiselta kosteudelta.

OHJAUS
4. Tee kalibroinP huonelämpömiEarin avulla (1ADJ). Tehdasasetukset saaEavat, tyypistä huolimaEa,
poiketa todellisesta lämpöPlasta. (Katso ohjeista lisäPetoja kyseisen termostaaPn käytöstä.)
5. Säädä termostaaPn anturin toiminto (2SEN: ALL) anturiPlaan. SiEen termostaa9 ilmoiEaa
lämpöPlan sisäisen anturin miEaustuloksen pohjalta, ja la9a-anturi rajoiEaa la9apinnoituksen
lämmön (lämpöä säteilevä pinta) säädeEyyn lämpöPlaan.
6. Säädä rajoiPnlämpöPla 29 °C (3LIT: 29.0). (Katso ohjeista lisäPetoja kyseisen termostaaPn käytöstä.)
7. Jos järjestelmä on varusteEu ohjelmoitavalla termostaaPlla, sen ohjelmoitavuuEa on suositeltavaa
hyödyntää taloudellisen käytön kannalta.
8. Caleo REG -la9alämmitysjärjestelmä ei ole lämpöä varastoiva, joten lämmitysjaksojen aloitus ja
ohjelmoinP tulee tehdä oEaen huomioon lyhempi lämmitykseen kuluva aika. Lämpenemiseen
kuluvaan aikaan voi vaikuEaa Plan lähtölämpöPla ja pinnoiEeen paksuus (lämmöneristys/-johto).
9. JoEa järjestelmä toimisi taloudellisesP, älä keskeytä sen toimintaa lämmitysjakson aikana. Laske
lämpöPlaa max. 3-4 °C (säilytä vakiolämpöPla). Näin seinien ja muiden rakenteiden jäähtyminen
voidaan ehkäistä. Jos lämmiteEävät Plat ovat poissa käytöstä pidemmän aikaa, käytä jäätymisenesto –
ohjelmaa ehkäisemään Plojen jäätymisen. Jäätymisenestosuoja (5LTP)
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CALEON DIRECT
Seinä- ja KaEolämmitysjärjestelmiin
MuisPlista

LÄMMITETTÄVÄT KATOT/SEINÄT
1. Takaa tasainen lämmönsäteily. Älä aseta pinta-alaltaan isoja esineitä suoraan lämpöä
säteilevien pintojen eteen ilman ilmarakoa äläkä aseta kuumenevia valaisimia suoraan
lämmitysyksikön viereen.
2. Älä peitä säteileviä pintoja lämpöä eristävillä materiaaleilla käytön aikana (seinämatot, patjat,
vuodevaaEeet, sisäiset lämpöeristeet jne.)!
3. Suojaa säteilevä pinta kastumiselta ja pitkäkestoiselta kosteudelta.

OHJAUS
6. Tee kalibroinP huonelämpömiEarin avulla (1ADJ). Tehdasasetukset saaEavat, tyypistä huolimaEa,
poiketa todellisesta lämpöPlasta. (Katso ohjeista lisäPetoja kyseisen termostaaPn käytöstä.)
7. Säädä termostaaPn anturin toiminto (2SEN: ALL) anturiPlaan. SiEen termostaa9 ilmoiEaa ilman
lämpöPlan sisäisen anturin miEaustuloksen pohjalta, ja pinta-anturi rajoiEaa lämpöä säteilevän pinnan
(esim. kipsilevyn) säädeEyyn lämpöPlaan.
8. Aseta rajoiPnlämpöPla 45 °C (3LIT: 45.0). (Katso ohjeista lisäPetoja kyseisen termostaaPn käytöstä.)
9. Jos järjestelmä on varusteEu ohjelmoitavalla termostaaPlla, sen ohjelmoitavuuEa on suositeltavaa
hyödyntää taloudellisen käytön kannalta.
10. Caleo DIRECT seinä- ja kaEolämmitysjärjestelmä ei ole lämpöä varastoiva, joten lämmitysjaksojen
aloitus ja ohjelmoinP tulee tehdä oEaen huomioon lyhempi lämmitykseen kuluva aika.
Lämpenemiseen kuluvaan aikaan voi vaikuEaa Plan lähtölämpöPla ja pinnoiEeen paksuus
(lämmöneristys/-johto).
11. JoEa järjestelmä toimisi taloudellisesP, älä keskeytä sen toimintaa lämmitysjakson aikana. Laske
lämpöPlaa max. 3-4 °C (säilytä vakiolämpöPla). Näin seinien ja muiden rakenteiden jäähtyminen
voidaan ehkäistä. Jos lämmiteEävät Plat ovat poissa käytöstä pidemmän aikaa, käytä jäätymisenesto –
ohjelmaa ehkäisemään Plojen jäätymisen. Jäätymisenestosuoja (5LTP)
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