Käyttöohje

Toalett System

CTS 4000

Polttava vesi WC järjestelmä
Lue käyttöohjeet huolellisesti ennen kuin käytät tuotetta.

2013-10-14
1

Sisällysluettelo
1
1.1
1.2

Esittely
Yleistä
Periaatekuva

3
3
3

2
2.1
2.2

Turvaohjeet
Yleistä
Turvatoiminnot

4
4
4

3
3.1
3.2
3.3
3.4

Toiminta
Yleistä
Ohjauspaneeli
Näytön ilmoitukset
Ohjauspaneelin säädöt

6
6
7
8
10

4
4.1
4.2
4.3

Käyttö
Tyhjiö WC:n käyttö
Polttoprosessin käyttö
Tuhkan tyhjentäminen

11
11
11
11

5
5.1
5.2
5.3

Asennus
Ohjeet tyhjiö WC
Ohjeet polttolaitos
Käynnistyskaavio

13
13
13
13

6
6.1
6.2
6.3

Hoito / kunnossapito
Hoito / kunnossapito tyhjiö WC
Hoito / kunnossapito polttolaitos
WC-järjestelmän ja polttolaitoksen suojaaminen pakkaselta

14
14
14
17

7

Vikaetsintä

18

8
8.1

Kannatta huomioida (Hyvät neuvot turvalliseen asennukseen)
Syyt ja seuraukset

19
19

9
9.1
9.2

Erittelyt
Tekninen neuvonta tyhjiö WC
Tekninen neuvonta polttolaitos

20
20
20

10
10.1
10.2
10.3

Takuu
Takuuehdot
Valmistaja
Maahantuoja

21
21
21
21

11.

Liitteet

22

2013-10-14
2

1 Esittely
1.1 Yleistä
CTS 4000 on ruotsalainen patentoitu keksintö. Se on kehitetty niin, että uudella tavalla voitaisiin
ratkaista vanha ongelma. Tämä on täysin automaattinen, suljettu ja ympäristöystävällinen
WC-järjestelmä. Polttoprosessin kautta fekalit ja virtsa poltetaan ja haihdutetaan käyttämällä 3,5
kW:in sähkövastus tähän tarkoitukseen. Ainoa aine joka jää, on pieni määrä steriiliä tuhkaa joka
on tyhjennettävä käyttökerroista riippuen noin kerran viikossa.
Järjestelmä on sopeutettu fekalien, virtsan, huuhteluveden ja paperin polttamiseen. Muut esineet
kuin kosteuspyyheitä, terveyssiteitä, tamppooneja ja muita vastaavia esineitä ei saa heittää
WC:hen koska silloin tyhjiöpumppu on vaarassa jumittua.
On ehdottomasti kielletty heittää palovaarallisia aineita tai nesteitä WC:heen sillä
tämä voi aiheuttaa räjähdyksen palokammiossa.
CTS 4000 toimii 230 V:n tai 400 V:n sähköllä.
Palokammio on eristetty teknisesti kehittyneillä eristyslevyillä ja eristevillalla joilla on erittäin
hyvä eristyskyky.

Jälleenmyyjäsi vastaa tuotetta koskeviin kysymyksiin, katso kohta 10.3
1.2 Periaatekuva
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2. Turvaohjeet
2.1 Yleistä
CTS 4000 on turvallinen, mukava ja käytännöllinen kun sitä käytetään oikealla tavalla.
Kuitenkin on noudatettava tiettyjä turvallisuussääntöjä, niin kuin kaikissa muissakin
sähkölaitteissa. Jos näitä sääntöjä ei noudateta voi vahinkoja käyttäjälle ja tuotteelle ilmetä.
Jos sinulla on kysymyksiä ota yhteyttä myyjään.
Pidä mielessäsi:
Älä käytä palavia tai helposti syttyviä nesteitä puhdistuksen yhteydessä.
Pidä lapset poissa lämpimistä pinnoista jotka sijaitsevat kaapiston sisällä
ja palokammion ympärillä.
Ennen kuin tuhka tyhjennetään palokammiosta on odotettava n. 3
tuntia viimeisestä polttojaksosta, että palovaaraa ei enää ole kun
tuhka heitetään pois eikä ole vaara että joku voi satuttaa itsensä
lämpimillä pinnoilla palokammion ympärillä.
2.2 Turvatoiminnot
Polttojärjestelmä CTS 4000 on varustettu täysin peittävällä turvajärjestelmällä missä kaksi
eri järjestelmää työskentelee toisistaan riippumatta. ”Ulkoinen turvallisuus” reagoi
tapahtumista ohjausjärjestelmän ulkopuolella ja ”Prosessiturvallisuus” vartioi
palotapahtuman.

Ulkoinen turvallisuus


Mekaaninen bimetallinen ylikuumenemissuoja on asennettu palokammion
ulkopuolelle.Tämä katkaisee jännitteen 90 asteessa ja vastus lakkaa toimimasta
samanaikaisesti kun jälkijäähdytys lyö päälle. Näytössä lukee "Överhettning" =
Ylikuumeneminen.

Prosessiturvallisuus
Prosessiturvallisuus on polttojakson aikana määräävä tekijä ja ohittaa kaikki muut käskyt ja
toiminnot.


Jos ohjausjännite on alle 10,5V, sähkönsyöttö vastukselle katkaistaan ja jälkijäähdytys lyö
päälle. Näytössä lukee "Spänning fel" = Jännite viallinen.



Jos palokammion lämpötila nousee yli maximirajan 780 astetta, sähkönsyöttö vastukselle
katkaistaan ja jälkijäähdytys lyö päälle. Näytössä lukee "Hög panntemperatur" = Korkea
polttolämpötila.



Jos palokammion lämpötila alittaa 40 astetta yli 35 minuutin ajan kun poltin on käytössä,
sähkönsyöttö vastukselle katkaistaan ja jälkijäähdytys lyö päälle. Näytössä lukee
”Tempgivare fel” = Lämpötila-anturi viallinen.
2013-10-14
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Lämpötila-anturi tarkistaa sisäänpumppauslämpötilan 60 sekunnnin ajan
pumppupysähdyksestä ja tarkistaa että lämpötila alittaa 200 astetta. Jos lämpötila ei alita tätä
arvoa, sähkönsyöttö vastukselle katkaistaan ja jälkijäähdytys lyö päälle. Näytössä lukee
”Pumpstopp” = Jätepumppu päiväsäiliön ja palokammion välissä pysähtynyt/tukossa tai
letku tukossa.



Aikaväli ei saa ylittää 90 minuuttia jokaisen sisäänpumppauksen välissä. Jos tämän 90
minuutin aikajakson aikana ei ole tapahtunut sisäänpumppausta, sähkönsyöyttö vastukselle
katkaistaan ja jälkijäähdytys lyö päälle. Näytössä lukee ” Lång aktivitet” = Pitkä toiminto.
Polttoprosessi ei käynnisty jos palokammion lämpötila ylittää 140 astetta.
Polttoprosessi ei käynnisty jos päiväsäiliö on tyhjä.
Näytössä lukee ”Avloppstank tom” = Päiväsäiliö tyhjä.
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3. Toiminta
3.1 Yleistä
WC-järjestelmä CTS 4000 ohjataan kahdella eri järjestelmällä, yksi ohjausyksikkö
tyhjiöjärjestelmälle (WC-istuin, tyhjiöpumppu) ja yksi ohjausyksikkö jätteen polttamiselle.
Tyhjiöjärjestelmää (WC-istuin) voi käyttää kun sen ohjausjärjestelmä on asetettu tilaan ”till”
(=päälle) (katso Jets AS ohjeet) ja kunnes sen pinta-anturit polttolaitoksen päiväsäiliössä tunnistavat
että säiliö on täynnä.
Jätteiden polttaminen voi tapahtua heti kun pinta-anturit päiväsäiliössä tunnistavat että riittävä
määrä nestettä on olemassa päiväsäiliössä. (kaksi huuhtelua).
Polttoprosessin aloitus tapahtuu asettamalla polttolaitoksen ohjausjärjestelmä joko "manuellt"
(=käsi) asentoon toivotulla ajankohdalla tai asentoon "automat" (=automaatti) jolloin polttoprosessi
alkaa esisäädetyllä kellonajalla. Katso kohta "Käyttö". Huomioi että polttoprosessi ei käynnisty jos
päiväsäiliö on tyhjä.
Polttoprosessin aikana sähkövastus lämmittää jatkuvasti kunnes pinta-anturit tunnistavat että jäte on
päiväsäiliössä loppu.
Tapahtumat palokammiossa rekisteröidään lämpötila-anturin avulla.
1,3 litraa jätettä pumpataan päiväsäiliöstä palokammioon per pumppauskerta, mikä vastaa n. 2
WC-huuhtelua.
Jätteen sisäänpumppaus käynnistyy kun lämpötila palokammiossa on saavuttanut 140 astetta.
Palokammion ohjausjärjestelmä toimii ja valvotaan yhdistelemällä erilaisia ohjausrutiinejä.
Rutiinien valinnat pohjautuvat tiedoista jotka tulevat lämpötila-antureista ja pinta-antureista sekä
osittain vallitsevista edellytyksistä jotka polttoprosessin kulun aikana tapahtuu.
Polttoprosessi tekee jälkipolton jätteestä jäävälle kuivasubstansille tarpeen mukaan sekä kun
päiväsäiliö on tyhjennetty.
Jälkipolton tapahduttua jälkijäähdytys lyö päälle ja viilentää palokammion mikä merkitsee että
ejektorituuletin jatkaa puhaltamista 45 minuutin ajan tai kunnes lämpötila palokammiossa alittaa
140 astetta.
WC-järjestelmä on varustettu huuhtelunestolla joka tekee huuhtelun mahdottomaksi kun päiväsäiliö
on täynnä. Tämä estää päiväsäiliön tahattoman ylitäytön. Jotta huuhtelu on mahdollista
polttolaitoksen pääkytkin oltava päälle asennossa.
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3.2 Ohjauspaneeli

Ohjauspaneeli perustuu 3:sta osasta, nimittäin:
Ilmaisinvaloista jotka näyttävät käyttötavan tai hälytykset
Näyttöikkunasta 3:lla tekstirivillä
Rivi 1 näyttää käyttötavan, ajankohtaisen ajan sekä polttoprosessin aloittamisajan
Rivi 2 näyttää meneillään olevan toiminnon
Rivi 3 näyttää mahdolliset vikailmoitukset
Painikerivistä käyttötoiminnoille ja säädöille sekä kellon asetuksille
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3.3 Näytön ilmoitukset
Rivi 1 Käyntitapa
Näytössä lukee:
a-tid 00:00

Ajankohtainen aika.

start förbr. 00:00

Paloprosessin asetettu aloittamisaika.

Manual

Paloprosessi alkaa 1 napinpainalluksen jälkeen

Automat

Paloprosessi alkaa automaattisesti joka vuorokausi, asetetun ajan
mukaan

Rivi 2 Käyntitila
Näytössä lukee:
Standby

Ohjelmavalitsija asennossa ”automat”, odottelee säädettyä
käynnistysaikaa

Brännare till

Teksti näkyy kun sähkövastus on käytössä

Pumpkontroll

Tarkistus että riittävä määrä nestettä on pumpattu palokammioon

Efterförbränning

Korotettu polttolämpötila tarpeen vaatiessa sekä viimeinen
polttoaktiviteetti

Efterkylning

Jäähdytys jälkipolton jälkeen, jännitesyöttö sähkövastukselle
poiskytketty

Avloppstank tom

Polttoprosessi ei käynnisty jos päiväsäiliö on tyhjä

Hög tanknivå

Polttoprosessin käynnistys jos päiväsäiliö on täynnä (Automatasennossa)

Avloppstank full

WC-huuhtelu estetään (päiväsäiliö täynnä) (Manual-asento)

Rengöring

Viesti näkyy jos polttoprosessi on keskeytetty (error), voi johtua
isosta tuhkamäärästä palokammiossa (Tyhjennä ja puhdista)
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Rivi 3 Vikailmoitukset
Näytössä lukee:
Lång aktivitet

Max paloaika, 90 minuuttia, on ylitetty ilman että nestettä on pumpattu
palokammioon

Överhettning

Ulkoinen lämpötilanrajoitin on lauennut, lämpötila on ylittänyt 90
astetta

Spänning fel

Elektroniikan jännite alittaa 10,5 volttia

Tempgivare fel

Polttoprosessi ollut käynnissä yli 35 minuuttia, lämpötila näytössä < 40
astetta

Hög pann-temp

Max sallittu lämpötila palokammiossa (780 astetta) on saavutettu

Pumpstopp

Riittävä määrä nestettä ei ole pumpattu palokammioon lämpötilan
laskemiseen (mahdollinen tukos pumpussa tai letkussa).
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3.4 Ohjauspaneelin säädöt
Jotta ohjauspaneelia voidaan käyttää, polttolaitoksen pääkytkin on oltava päällä.
Normaalisti ohjauspaneeli on lepotilassa ja näyttö pimeänä sähkönkulutusen säästämiseksi.
Painamalla jotakin painikkeista näyttö aktivoituu. Tämä ensimmäinen painallus sytyttää ainoastaan
näytön joka jää palamaan 20 sek ajaksi. Seuraava painallus aktivoi valitun komennon.
Valittavissa olevat komennot ovat: ”Reset”, ”Manual start” ja ”Auto”.
”Reset”
Tämä toiminto asettaa ohjelman eräänlaiseen lepotilaan. Jos painike painellaan 2 kertaa peräkkäin
mahdolliset vikailmoitukset rivillä 3 kuitataan pois. Reset-painallus on tehtävä jokaisen "error"viestin kohdalla ohjelman palauttamiseksi takaisin "Manual" tai "Auto" asentoon.
”Manual Start”
Tämä toiminto tarkoittaa että polttolaitoksen voi käynnistää käsin. Ensimmäinen painallus asettaa
ohjelman "manual" (käsin) asentoon. Toinen painallus käynnistää polttoprosessin ja jatkaa
ohjelman automaattisesti kunnes päiväsäiliö on tyhjä. Tämän jälkeen kaikki toiminnot
lakkautetaan.
”Auto”
Jos "Auto" painike painetaan, ohjelma menee auto-asentoon ja polttoprosessi käynnistyy
automaattisesti kun kellolla asetettu käynnistysaika on saavutettu. Tämä kellonaikaa 23:00 on
esiasetettu tehtaalla. Prosessi jatkuu kunnes päiväsäiliö on tyhjä ja prosessi käynnistyy
automaattisesti uudelleen 24 tunnin kuluttua, edellyttäen että päiväsäiliössä on nestettä.
Miten säädetään kello ("ajankohtainen aika”)
• Paina ”reset” näytön herättämiseksi
• Paina ”reset” tullaksesi reset-asentoon (jos ohjelma ei ole jo tässä tilassa)
•

Paina ”set” tullaksesi kohtaan a-tid (ajankohtainen aika)

•
•
•
•

Paina "time” tuntien säätämiseksi, ensimmäinen numero
Paina ”set” tuntien muuttamiseksi, ensimäinen numero
Paina ”time” tuntien säätämiseksi, toinen numero
Paina ”set” tuntien muuttamiseksi, toinen numero

•
•
•
•

Paina ”time” minuuttien säätämiseksi, ensimäinen numero
Paina ”set” minuuttien muuttamiseksi, ensimäinen numero
Paina ”time” minuuttien säätämiseksi, toinen numero
Paina ”set” minuuttien muuttamiseksi, toinen numero

•

Paina ”time” poistuaksesi

Miten säädetäään ajastettu poltto (”käynnistä paloprosessi”)
• Paina ”reset” näytön herättämiseksi
• Paina ”reset” tullaksesi reset-asentoon (jos ohjelma ei ole jo tässä tilassa)
•
•

Paina ”set" tullaksesi kohtaan "start förbränning" (käynnistä paloprosessi)
Toista kellonasetukset niin kuin kohdassa "ajankohtainen aika"
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4. Käyttö
4.1 Tyhjiö WC:n käyttö
Tyhjiö WC ja sen tyhjiöpumppu on käytettävä valmistaja Jets AS ohjeiden mukaan.
WC-järjestelmässä saa käyttää ainoastaan ihmisten jätteitä. Huomioikaa että WC:n huuhtelu ei
toimi jos polttolaitoksen jännite ei ole kytketty päälle.
4.2 Polttoprosessin käyttö
Käynnistys
1. Kytke polttolaitoksen pääkytkin päälle asentoon.
Polttoprosessi käynnistetään ohjauspaneelista joka on sijoitettu
palokammion viereen. Kun polttolaitoksen pääkytkin on päälle
asennossa, ohjauspaneelikin on sähköistetty.
Katso kohta 3.2”Ohjauspaneeli”.
2. Paina vapaasti jotakin ohjauspaneelin painikkeista ohjauspaneelin aktivoimiseksi
(näyttö herää).
3. Tarkista että näytössä ei ole vikailmoituksia. Jos näin on, ryhdy toimenpiteisiin
poistaaksesi vian.
4. Valitse käyttötavaksi "Manual" tai "Automat". Jos käyttötavaksi on valittu "Manual"
polttoprosessi käynnistyy heti tai jos käyttötapa on "Automat" polttolaitos käynnistyy
saavutettuaan säädetyn ajan.
5. Polttoprosessi jatkuu yhtäjaksoisesti kunnes päiväsäiliö on tyhjä. Koko polttoprosessin
aikana WC-järjestelmää voi käyttää normaaliin tapaan.
6. Jos käyttötapa on käsin (”manual”) mitään ei tapahdu sen jälkeen kun
polttoprosessi on loppuunviety ja järjestelmä pysähtyy sen jälkeen
automaattisesti.
Jos käyttötapa on ”auto” järjestelmä asettuu odotustilaan ja
polttoprosessi käynnistyy automaattisesti säädettynä aikana
jos päiväsäiliössä on nestettä.
7. Jos polttoprosessi käynnistetään käsin ("Manual") ja järjestelmä
halutaan muuttaa "Auto" asentoon, se on vapaasti tehtävissä
käynnissä olevan polttoprosessin aikana. Kun päiväsäiliö on tyhjä,
järjestelmä siirtyy autotilaan ja käynnistyy seuraavalla kerralla
automaattisesti säädettynä aikana.
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4.3 Tuhkan tyhjennys
Tuhkan tyhjennys on sopivin tehdä kerran viikossa. Ennen kuin tuhka tyhjennetään
palokammiosta, täytyy polttoprosessi olla sammuksissa 3 tuntia. Näin, koska mahdollinen
hehkuva tuhka on palovaara ympäristölle ja koska palokammio ja sen ympäristö voi olla niin
kuuma että huollon tekijä voi vaurioittaa itsensä kuumilla pinnoilla tuhkanpoiston aikana.
Katselee kuvia ja seuraa ohjeita huolellisesti.

Seuraavat asiat on otettava huomioon tuhkan tyhjennyksen aikana:

•

Polttolaitoksen pääkytkin on oltava pois päältä.

•

Vedä varovaisesti lämpötila-anturin pistotulppa ulos pistorasiasta joka on sijoitettu
palokammion viereen.

•

Aukaise ja poista siipimutterit (4 kpl) tuhkalaatikon kannesta ja vedä laatikko ulos.

•

Nyt pääset puhdistamaan laatikon polttolaitoksen mukaan seuraavalla työkalulla. Tuhka on
täysin steriiliä ja sen voi tyhjentää puutarhaan tai käsitellä normaalin talousjätteen tapaan.

•

Puhdista myöskin itse palokammio mahdollisesta tuhkasta, muuten on vaara että tuhka
imeytyy palokaasujen mukana ja tukkii katalysaattorin.

•

Kun olet valmis, laita luukku takaisin päinvastaisessa järjestyksessä. Älä unohda lämpötilaanturin pistotulpan takaisin laittamista omaan pistorasiaan.

•

Siipimutterit on kiristettävä kunnolla. Muuten palokaasut vuotavat ulos tuhkalaatikosta
ja haalistavat palokammion etulevyn ikävällä tavalla. Sitä paitsi kehittyy epämiellyttävä
haju palokammion ympäri jos savukaasut pääsevät karkaamaan.
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5. Asennus
5.1 Ohjeet tyhjiö WC
Kun asennat Jets AS:n tyhjiö WC:n seuraa huolellisesti ohjeita Jets:n asennusohjeessa.
Huuhtelunesto, joka tekee huuhtelun mahdottomaksi kun päiväsäiliö on täynnä, on kytkettävä
piirustuksen 1030-18 mukaan.
5.2 Ohjeet polttolaitos
Kun asennat CTS 4000 polttolaitoskaapia seuraa huolellisesti
seuraavia ohjeita.
Polttolaitoskaapi on sijoitettava ulos (talon ulkopuolelle).
Seuraa huolellisesti asennusohjeita piirustuksen 1030-16a mukaan.
•

Sijoita polttolaitoskaappi niin että se on vaakasuorassa tukevalla ja tasaisella alustalla.
Tarkista alusta vesivaalla. Mahdollisen kondenssiveden tiputuksen välttämiseksi
tuhkaluukun etupuolelta, on palokammio asennettu polttolaitoskaapissa pienellä
kaltevuudella taaksepäin.

•

Liitä sisääntuleva jäteputki päiväsäiliöön sitä varten tarkoitettuun ruuviliitokseen.

•

Kytke ilmausletku päiväsäiliöön sitä varten tarkoitettuun ruuviliitokseen. Ilmausletku on
päätettävä polttolaitoksen mahdollisen rakennuksen / suojan ulkopuolelle.

•

Tarkista kaikkien putkiliitoksien tiiviys.

•

Asenna hormiputki piirustuksen 1030-16a mukaan. Hormin on oltava vähintään 2,5 m
maatason yläpuolella. Hormiputken kondenssivesi ei saa valua takaisin palokammioon.
Hormen taivuttaminen on tehtävä heti polttokaapin yläpuolella, toimituksen mukana
tulevalla 90-asteen käyrällä. Polttokaapista menevä hormiputki on kallistettava T-haaraan
päin. Hormiputki on asennettava vähintään 0,6 metriä talon katon harjan yläpuolelle.

•

Anna valtuutettu sähköurakoitsija tehdä sähköasennukset piirustuksen 2019-11S/2019-11N
mukaan.

•

Nyt on asennus valmis, noudata ohjeita käynnistyskaaviossa 5.3 kun alat käyttää WCjärjestelmää.

5.3 Käynnistyskaavio
• Tarkista sähköasennukset
• Tarkista että ohjauspaneeli on oikein säädetty, katso kohta 3.4.
• WC-järjestelmä on valmiina käyttöönottoon. Huomioi että jännite polttolaitoksessa täytyy
olla päälle kytkettynä huuhtelun mahdollistamiseksi.
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6. Hoito/Kunnossapito
6.1 Hoito/Kunnossapito Tyhjiö WC
Tyhjiö WC ja sen tyhjiöpumppu on hoidettava/huolettava Jets AS ohjeiden mukaan.
6.2 Hoito/Kunnossapito Polttolaitos
6.21 Puhdistus
Pyyhi ulkokuori kostealla liinalla, käytä mietoa puhdistusainetta. Älä käytä palovaarallisia tai
helposti syttyviä nesteitä.
6.22 Tuhkan tyhjennys
Noudata ohjeita kohdassa 4.3
6.23 Virtsakiteet
Polton aikana muodostuu virtsakiteitä virtsasta. Nämä kiinnittyvät tuhkalaatikon aallonpohjille ja
ovat näöltään kuin kuivattua betonia.
Paras keino poistaa kiteet on kaatamalla kuumaa vettä tuhkalaatikkoon ja anna seistä 20 minuutin
ajan.
Virtsakiteet liukenevat kuumaan veteen ja voi sitten käsitellä muiden talousjätteiden kanssa tai
käyttää laimennettuna lannoitteena.
6.24 Päiväsäiliön ja palokammion välisen jäteputken puhdistus
Epäonnisissa olosuhteissa voi tukos ilmetä jäteputkessa, joka menee päiväsäiliöstä palokammioon.
Tämä vika ilmenee sillä tavalla, että annostelupumppu joka on asennettu polttolaitoskaapin lattialle
palokammion alla, ei pysty siirtämään nestettä palokammioon.
Silloin prosessi pysähtyy, näytössä lukee "error" ja ”pumpstopp”.
Ongelma hoituu helposti ruuvaamalla ensin polttolaitoksen vasen kattopuolisko pois. Ota sininen
letku joka on kiinnitetty letkunkiristimellä sisääntuloputkeen, palokammion katolla, pois.
Huomioi,että letkussa voi olla painetta, peitä rätillä ja irroita letku varovaisesti. Nyt tukos
sisääntuloputkessa on helposti poistettavissa, laitteiston mukana tulleella työkalulla.
Kiinnitä kaikki osat päinvastaisessa järjestyksessä.
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6.25 Katalysaattorin puhdistus

Katalysaattoriverkot vaativat puhdistusta jonkin ajan käytön jälkeen. Polttokaapin etupuolella
sijaitseva punainen valodiodi (LED) ilmoittaa syttyessään koska katolysaattori on puhdistettava.
Puhdistus tehdään helposti alla olevilla ohjeiden mukaan.
•

Polttolaitoksen pääkytkin on oltava pois päältä.

•

Vedä varovasti lämpötila-anturin pistotulppa ulos pistorasiasta joka on sijoitettu
palokammion viereen.

•

Avaa ja poista siipimutterit (4 kpl) tuhkalaatikon kannesta ja vedä laatikko ulos.

•

Irroita katalysaattoriverkkojen alapuolella olevat 3 ruuvit jotka lukitsevat verkot
tuhkaluukun kylkeen.

•

Ota katalysaattoriverkot pois paikaltaan ja huuhtele nämä puhtaaksi lämpimällä
vesiverkostovedellä. Huom! Älä käytä metalliharjaa puhdistaessasi verkkoja. Tämä
vahingoittaa katalysaattoriverkkojen platinapäällystettä.

•

Asenna puhdistetut verkot takaisin paikalleen. Ole huolellinen että verkot eivät jää
tuhkalaatikon reunan ulkopuolelle muuten ne voivat vahingoittua kun tuhkalaatikko
asetetaan paikalleen. Ole huolellinen että verkot painetaan toisiaan vastaan kunnolla kun
lukkoruuvit jälleenasennetaan.

•

Kun olet valmis, asenna luukku takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

•

Älä unohda lämpötila-anturin pistotulpan takaisin laittamista omaan pistorasiaan

•

Kytke polttolaitoksen pääkytkin päälle.

•

Valodiodi (LED) on sammunut (palautuu alkutilaan kun polttolaitos tehdään
jännitteettömäksi)
2013-10-14
15

6.26 Sähkövastuksen vaihto

Sähkövastus voi pidemmän käytön jälkeen lakkaa toimimasta. Uusi sähkövastus on tilattavissa
polttolaitoksen ostospaikasta tai maahantuojalta.
Sähkövastus on helposti vaihdettavissa seuraamalla alla olevia ohjeita:
•

Tee koko polttolaitoskaappi jännitteettömäksi irroittamalla / irtikytkemällä polttolaitoksen
sulakkeet sähkökeskuksesta.

•

Irroita polttolaitoksen vasen kattopuolisko.

•

Irroita letkukiristimen ja irroita ruostumattoman ilmaletkun.

•

Irroita sähkövastuksen pistotulppa.

•

Irroita ruuvit (4kpl) jotka pitävät sähkövastuksen paikallaan.

•

Irroita anturitaskuun pujotetun sähkövastuksen lämpötila-anturin

•

Nosta sähkövastus kokonaisuudessaan ylös.

•

Asenna uusi sähkövastus paikalleen.

•

Paina lämpötila-anturi kokonaisuudessaan anturitaskun pohjaan asti.

•

Kiristä sähkövastuksen ruuvit kiinni kunnolla.

•

Laita sähkövastuksen pistotulppa pistorasiaan.

•

Asenna ruostumaton ilmaletku takaisin paikalleen.

•

Asenna vasen kattpuolisko takaisin paikalleen.

•

Kytke jännite pälle ja koeaja laitos.
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6.3 WC-järjestelmän ja polttolaitoksen suojaaminen pakkaselta

Haluamme alleviivata, että jäänestoaineiden käyttö yhdessä CTS 4000 polttolaitoksen
kanssa on ehdottomasti kielletty!
Kaikki markkinoilla olevat jäänestoaineet / pakkasnesteet perustuvat alkoholin
(Isopropanol) johonkin muotoon.
Nämä tuotteet ovat äärimmäisen palovaarallisia ja ovat vaarallisia käyttää
polttolaitoksessa.
Muut jäänestoaineet kuten esim. glykoli, ovat yhtä palovaarallisia ja sitä paitsi tuotteita, joita
eivät koskaan saa huuhdella viemärijärjestelmään, ympäristösyistä.
Tästä aiheesta on kirjoitettu tässä käyttöohjeessa, sivulla 3 lukee:
"On ehdottomasti kielletty heittää palovaarallisia aineita tai nesteitä WC:heen sillä
tämä voi aiheuttaa räjähdyksen palokammiossa".
Jets:in jäänestoainetta käytetään siinä tapauksessa että WC-järjestelmä on liitetty suljettuun
lokasäiliöön tai biosäiliöön, EI polttolaitokseen.
WC-järjestelmä CTS 4000 suojataan pakkaselta yksinkertaisesti seuraavalla ohjeella:
1.

Katkaise WC-istuimen huuhteluvedensyöttö sulkuventtiilillä.

2.

Huuhtele 3 kertaa tyhjentääksesi istuimen vedestä. Suurin osa posliiniosan vedestä
on nyt poistettu. Pieni määrä vettä jää jäljelle posliiniputken mutkaan mutta se saa
jäätyä ilman että WC-istuin vahingoittuu

3.

Jets tyhjiöpumppuun tulee jäämään noin ½-1 litraa vettä jäljelle. Tämä vesimäärä voi
ongelmitta jäätyä koska pumpussa ei ole sellaisia osia jotka voisivat vahingoittua tästä.

4.

Jos järjestelmä käytetään talvella niin että talo pidetään lämpimänä ainoastaan sillon
tällöin, eikä ole niin paljon aikaa joka käyntikerralla, että vesi pumpussa ehtii sulaa ennen
kuin järjestelmää käytetään, on pumppu tyhjennettävä vedestä viimeisen käynnin aikana
(pumpun moottori mene rikki jos se käynnistetään jäätyneenä).
Tämä hoituu helposti laittamalla keräilyastia pumpun alle ja irroittamalla lasikannen (päädyn)
ruuvit ja antamalla veden valua pumpusta ulos.
Huomioikaa että kun pumppu otetaan käyttöön seuraavan käynnin yhteydessä se on
täytettävä vedellä jotta se toimisi.

5.

Katso että kaikki vesi/neste päiväsäiliöstä on poltettu/haihdutettu palokammiossa.
Silloin järjestelmässä ei enää ole vettä, joka voisi jäätyä ja vahingoittaa järjestelmän
osia.
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7. Vikaetsintä
Ongelma

Syy

Toimenpide

Lång aktivitet kahden pumppauksen
välissä > 90 minuuttia

Poista tuhka kohta 4.3 mukaan. Käynnistä poltin käsin
ohjauspaneelilla. Tarkista ett prosessi toimii
normaalisti. Jos ongelma toistuu, ota yhteyttä myyjään.

Överhettning

Ulkoinen lämpötila
yli 90 astetta

Tarkista että tuhkalaatikko on ollut oikein laitettu ja että
kaikki siipimutterit ovat kunnolla kiinni. Tyhjennä
tuhkalaatikko. Käynnistä poltin käsin ohjauspaneelilla.
Tarkista että prosessi toimii normaalisti.

Spänning fel

Elektroniikan jännite
alle 10,5 volttia

Tarkista sähköliitokset. Tarkista sulakkeet.
Käynnistä poltin. Jos ongelmat jatkuu ota yhteyttä
myyjään.

Tempgivare
fel

Lämpötila-anturi ei
toimii.

Tarkista että anturin pistotulppa on ehjä ja on oikealla
tavalla kiinni polttimessa. Tarkista että kaapeli on ehjä.

Hög panntemp

Lämpötila
palokammiossa on
ylittänyt 780 astetta.

Puhdista tuhkalaatikko kohta 4.3 mukaan.

Pumpstopp

Lämpötila ei ole laskenut
palokammiossa
sisäänpumppauksen
jälkeen.

Tarkista kaikki letkuliitokset ja että pumppu on ehjä.
Tyhjennä tuhka kohta 4.3 mukaan. Käynnistä poltin
käsin ohjauspaneelilla. Tarkista että prosessi toimii
normaalisti ja että pumppu pumppaa nestettä
palokammioon. Katso myös kohta 6.24
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8. Kannatta huomioida (Hyvät neuvot turvalliseen
asennukseen)
8.1 Syyt ja seuraukset
Huomioitavaa
WC-järjestelmä on ainoastaan tarkoitettu WC-paperille, ihmisten jätteille ja
virtsalle. Vieraita esineitä ja roskia ei saa laittaa WC-järjestlmään.
Seuraukset voivat olla
•

Polttoprosessi ei tapahdu luvatulla tavalla ja laadulla

•

Vieraat esineet voi vahingoittaa poltinta

•

Voi olla haitallista terveydelle

•

Voi aiheuttaa räjähdysvaaran

Muista
Että tuhkalaatikko on tyhjennettävä tasaisin välein. Kuinka usein riippuu käyttötiheydestä.
Seurauksena voi olla
Jos tuhkalaatikko on ylitäynnä tuhkalla polttoprosessi ei toimi kunnolla.
Sopivin tyhjennysjakso on kerran viikossa.
Kannattaa huomioida
Että ennen tyhjennystä on odotettava 3 tuntia siitä, kun poltin viimeksi oli käynnissä
Seurauksena voi olla
Vaara on olemassa että tuhka vielä hehkuu
Ajattele sitä
Että huuhtelujen määrä vaikuttaa sähkölaskuun
Seurauksena voi olla
Turhan kalliit käyttökustannukset.

2013-10-14
19

9. Erittelyt
9.1 Tekninen neuvonta tyhjiö WC
Tyhjiö WC ja sen tyhjiöpumppu katso Jets AS ohjeet ja erittelyt.
9.2 Tekninen neuvonta polttolaitos
Paino:

80 kg

Teho sähkövastus:
Sähkö liittymä:

3,5 kW
3-vaihe 400V, 10A tai vaihtoehtoisesti 1-vaihe 230V, 16A

Kaappi/ulkokuori:

Aluzink

Rakennusmitat:

Katso kuva 1030-17

Asennus:

Katso kuva 1030-16

Paloaika:

24 minuuttia / huuhtelu

Polttomäärä:

2,5 littraa / tunti

Sähkönkulutus:

n. 1,5 kWh / huuhtelu

Päiväsäiliön tilavuus:

20 huuhtelua

Hormiputki:

HT/PP-putki, du110 mm

Palokammion kuori:

galvanoitu teräspelti

Palokammio:

Ruostumaton teräspelti SS2333

Katalysaattori:

Platina päällystetty
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10. Takuu
10.1 Takuuehdot
Takuuaika on 12 kuukautta. Takuu on voimassa ostoskuitin päivämäärästä alkaen.
Vahingot riippuen käyttäjän huolimattomuudesta ei korvata.
Takuuasioissa ota yhteyttä myyjään. Liitä ostoskuitti.
10.2 Valmistaja
CombuTech AB
Box 43, 522 21 Tidaholm, Vierailuosoite, Västra Ringvägen 4, Tidaholm
Yhteystiedot: Tuotanto Tidaholm +46 502 195 25
Sähköpostiosoite: produktion.tidaholm@combutech.se

10.3 Jälleenmyyjä
Strandellin Sähkö Oy
Uudisrakentajantie 2
25840 NIVELAX
Puhelin: 02 427 080
Sähköpostiosoite: mail@strandell.fi
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11. Liitteet
Liite 1

Asennuspiirustus liitokset putket 1030-16a

Liite 2

Rakennusmitat polttolaitos 1030-17

Liite 3

Asennuspiirustus huuhtelunesto 1030-18

Liite 4

Asennuspiirustus sähköliittymä 2019-11S

Liite 5

Asennuspiirustus sähköliittymä 2019-11N

Liite 6

Eristetyn ilmasuojan esimerkki FI-SEL

Liite 7

Vakuutus yhteenpitävyydestä
(Försäkran om överensstämmelse)
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CombuTech AB
Box 128
SE-183 22 Täby
Käyntiosoite: Hörnåkersvägen 10, Täby, Stockholm
Puhelin: +46 8 756 94 09
Fax: +46 8 756 19 87
Sähköposti: info@combutech.se
www.combutech.se
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Liitokset putket - CTS 3000

PEM PN10 32 x 3,0
(Ei sisälly toimitukseen)

Äänenvaimenin.

Max pituus 30 m. Max nostokorkeus 2 m.

Takaiskuventtiili on asennettava
putkeen jos mustavedensäiliö on
sijoitettu korkeammalle kuin
jätepumppu. Katso lähemmin
Jets:in asennusohjeissa.

2011-03-24 / BB

1030-16 a
Asennuspiirustus
Liitikset Putket
Sähköpoltto

Tila tyhjiöpumpulle (ja ohjausyksikölle).
Sisäiset mitat, minimi:
- Leveys, 600 mm.
- Syvyys, 350 mm.
- Korkeus, 800 mm.

Äänenvaimennin
Ejektoripuhallin

Ilmastoinnin putki
PEM 25 mm

Mustaveden
sisääntuloputki
PEM PN 10 32 mm

Sähkön liittymä,
1. 400 V, 10 A
2. 230 V, 16 A

Rakennusmitat
CTS 3000

600 mm

540 mm

Hormiputki
PP 110 mm

1200 mm

820 mm

1030-17I
Asennuspiirustus
Rakennusmitat
CTS 3000
2010-03-17/ IF

Kokonaispaino noin 80 kg.

Liitokset Sähkö
CTS- 3000

Kaapeli huuhtelu estoon (ei sisälly
toimitukseen). Kaapeli 2x0,75 mm2

Sähköliittymä,
1. 400 V, 10 A
2. 230 V, 16 A

Kytkentäliitin
kaapissa merkitty
"toalettspärr"
(huuhtelu esto).

1030-18
Asennuspiirustus
Liitokset, Sähkö
CTS 3000
2009-09-24 / IF

Kytkentärima
merkitty
"toalettspärr"
(huuhtelu esto)

Kytkentärasia
huuhtelu estoon

Jets elektroniikka

Huuhtelun
painonappi

SYÖTTÖ

L1 N

L1.1 N

Sulake 10 A
Vikavirtasuojakytkin 30 mA

PISTORASIA

KYTKENTÄ
RIMA

L1 L2 L3 N

SININEN

L1

L1.1
RUSKEA

1

1

2

230 V

3

4

A2

A1

N
SININEN

400 V
KontaktorI

L1.1

SININEN

L3
L2

RUSKEA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MUSTA

L2.1

-

KOND

1

12 V

5

EJEKTORIPUHALLIN

BLÅ

14.1

L3.1

RUSKEA

1

+

Rele 1

L1

HARMAA

HARMAA

2

12 V

4

L1.2

4

14

Rele 3

1

12 V

5

.

4

230 V

3

L1

Sopiva vikavirtasuoja on
"Luokka A , 30 mA"

Ryhmä joka syöttää CTS 3000 on
varustettava omalla vikavirtasuojalla

K1 GND

I1

4

8

K-ANTURI

CombuTech AB suosittelee että polttolaitos
CTS 3000 asennetaan omalle sulakeryhmällä.

400 V 3,5 kW
Lämmityselementti

+

14.1

VALKOINEN

ELEKTRONIIKKA

RUSKEA

L1

L1.2

COM N.O

12V GND

14

Ylikuumeminissuoja
120 gr.

2019-11S
CTS 3000
400 V 3,5 kW 10 A
Ruotsi
2011/05 04/ UL

VIHREÄ

SYÖTTÖ

L1

L2.2

Sulake 16 A
Vikavirtasuojakytkin 30 mA

PISTORASIA

KYTKENTÄRIMA

L1 L2

SININEN

L1 L2 N
2

230 V

1

3

L1.1
RUSKEA

1

L1

N
SININEN

A2

A1

EJEKTORIPUHALLIN

4

400 V
Kontaktori

SININEN

L1

RUSKEA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

MUSTA

1

14.1

5

SININEN

RUSKEA

L1,1

1

12 V

L2.1

-

+

L2.3

KOND

Rele 1

L2

L2.2

HARMAA

HARMAA

Rele 3

1

12 V

5

230 V 3,5 kW
Lämmityselementti

+

.

4

L2

230 V

3

Sopiva vikavirtasuoja on
"Luokka A , 30 mA"

Ryhmä joka syöttää CTS 3000 on
varustettava omalla vikavirtasuojalla

CombuTech AB suosittelee että polttolaitos
CTS 3000 asennetaan omalle sulakeryhmällä.

2

12 V

4

4

14

14.1

4

8

K1 GND

I1

K-ANTURI

VALKOINEN

ELEKTRONIIKA

RUSKEA

VIHREÄ

L2

Norge IT-system
2011-05-04/ UL

2019-11 N
CTS 3000
230 V 3,5 kW 16 A

L2.3

COM N.O

12V GND

14

Ylikuumeminissuoja
120 gr.

