
 
 
 
 
 

PAIGALDAMINE           KASUTAMINE             HOOLDUS 
 

SUUREMAHULISED 500-3000 L 

 

 
VEEBOILERID 

 
 
 
 
Need on sukel-ja keraamilise küttekehaga elektrilised veesoojendid. Võimalikud on variandid kus 
täiendavalt  küttekehale on ka kesküttesüsteemiga ühendatav spiraaltoru. Veesoojendi paak on terasest, 
mille sisepind on emailitud. Keraamiline küttekeha paikneb metallist korpuses ning on vahetatav seadet 
veest tühjendamata. 
Spiraaltoruga varustatud veesoojendit on võimalik kasutada erinevates soojustehnilistes lahendustes.  
 
 

 

                                                                                    Flants keraamilise küttekehaga 
 
 
 



 

PAIGALDAMINE 
 

Põrandal seisev 500 l  

 

1-Vee sisend ja väljund 
2-Tsirkulatsiooni sisend 
3-Termomeetri ühenduskoht 
4-Kaitseterm. Ühenduskoht 
 
D-   720 mm 
H- 1850 mm 
P- 830 mm 
Kaal 185 kg 

 
 

Põrandal seisvad 750-3000 L 
1-Vee sisend ja väljund 
2-Tsirkulatsiooni sisend 
3-Termomeetri ühenduskoht 
4-Kaitsetermostaadi ühenduskoht 
 
Maht liitrites 750 1000 1500 2000 2500 3000 
Kõrgus mm 1745 2155 1970 2480 2415 2715 
Läbimõõt mm 900 900 1200 1200 1350 1350 
Kaal kg 215 255 380 520 660 760  

 
Spiraaltoruga 500 L 

 

1-Vee sisend ja väljund 
2-Tsirkulatsiooni sisend 
3-Termomeetri ühenduskoht 
4-Kaitseterm. Ühenduskoht 
5-Pumba termostaadi  ühenduskoht 
6-Spiraaltoru  
 
D- 720 mm 
H-1850 mm 
P- 830 mm 
 

 

 
Spiraaltoruga 750-1500 L 

 

 

1-Vee sisend ja väljund 
2-Tsirkulatsiooni sisend 
3-Termomeetri ühenduskoht 
4-Kaitsetermostaadi ühenduskoht 
5-Spiraaltoru 
      750 L      1000 L      1500 L 
D- 900 mm     900 mm  1200 mm 
H-1745 mm  2155 mm  1970 mm 
P-1040 mm  1040 mm  1340 mm 
a- 300 mm    300 mm     450 mm 
c- 900 mm    900 mm   1100 mm 
e-1445 mm  1855 mm  1490 mm 

 



 
Seade on otstarbekas paigaldada võimalikult kasutuskoha lähedale ruumi, milles pole külmumisohtu. 
Jätke seadme juurde piisavalt vaba ruumi ( flansi ees minimaalselt 1 m ).  
NB! Veesoojendi kuuma-ja külmavee otste külge ei tohi vahetult ühendada vasktorusid, see tekitab raua-
vase kokkupuutepunktis galvaanilisi protsesse. Külmavee sisendisse peab tingimata ühendama 
kaitsegrupi, mis kaitseb: 
-toitesüsteemi ülesurve eest 
-ülesurve eest, mis tekib vee soojenemisel 
-ülesurve eest, mis on tingitud termostaadi või kontaktori vigadest 
Kaitsegrupi valimisel peab arvestama veesoojendi suurust ja võimsust; 
Veesoojendi maht 500 L 750 L 1000 L 1500 L 2000 L 2500 L 3000 L 
Normaalvõimsus G 1” G 1” G 1” G 1” 2x G 1” 2x G 1” 2x G 1” 
Kõrgendatud võimsus G 1” G 1” 2x G 1” 2x G 1” 2x G 1” 2x G 1” xxxxxxx 

NB! Kui kasutatakse kõrvuti mitut seadet, peab igal seadmel olema oma kaitsegrupp. 
Seadme tühjendamise võimaldamiseks on vaja 
sisendi ja kaitsegrupi vahele ühendada kolmik  ja 
sulgurventiil (vt. kõrvalolev joonis).  
 
Tühjendamine: 
1. Sulgeda külma vee juurdevool. 
2. Avada tühjenduskraan. 
3. Avada mõni kuuma vee kraan, et võimaldada 

õhu sisenemine seadmesse. 
 

Mitme seadme kasutamine. 
Seadmed võib ühendada järjestikku või paralleelselt. On soovitav ühendada torustik selliselt, et oleks 
võimalik vajaduse korral üksikud seadmed ringist välja lülitada ( näiteks teeninduseks ). 
Sundtsirkulatsiooni kasutamine võimaldab veevõtupunktidest sooja vett saada koheselt kraani avades. 
Tsirkulatsiooni ühendamiseks on seadme keskel väljaviik. 
 
Hüdrauliliste kaitseseadmete paigaldamine. 
Kaitsegrupid paigaldatakse alati külma vee sisendile arvestades noole suunda grupi peal. 
Kaitseseadmed vastavalt nende paigaldusviisile. 

KAITSEGRUPID KAITSEVENTIILID 
Ainult külma vee sisendile Külma vee sisendile Sooja vee väljundile 

  
  

 
NB! Keelatud on paigaldada sulgurventiile veesoojendi ja kaitsegrupi vahele. 
Tagasilöögiklappi peab kasutama ainult koos ülesurveklapiga, mida on soovitav kord kuus käsitsi avada, 
et vältida klapi ummistumist. Kui veesüsteemi surve ületab 5 bar peab kaitsegrupi ees kasutama 
survealandajat.  

 
 
 
 



 
Soojusvahetiga veesoojendid 

 
500 L 

Max. surve soojusvahetis : 4 bar 
Max. temperatuur: 90 C 
Mitte eemaldatav 
Küttepind: 1 m2 
Maht: 6 liitrit 
Võimsus: 30 kW 
Vee kogus: 2m3 tunnis 

 
 

750- 1500 L  
Max. rõhk soojusvahetis: 10 bar 
Max. temperatuur: 110 ºC 
Eemaldatav 
                              750-1000 L          1500 L 
Küttepind :              0,76 m2              1,00 m2 
Maht.                          3,5 L                  4,3 L  
Võimsus:                     22 kW               30 kW 

 

ELEKTRILINE ÜHENDUS 
Soovituslikud kontaktorite võimsused oleks järgmised: 
Võimsus 15  kW 18 kW 20 kW 24 kW 25 kW 30 kW 
3x220 V 50 A 50 A 63 A 80 A 80 A 80 A 
3x380 V 25 A 50 A 50 A 50 A 50 A 50 A 
 

 



Kaitsetermostaadi paigaldamine 
Seadme ülaosas on 1\2” keermega pesa, mis on mõeldud kaitsetermostaadi paigaldamiseks. See 
termostaat ühendatakse kontaktori juhtahelasse põhitermostaadiga jadamisi. Valmistaja tehas soovitab 
kaitsetermostaati kasutada alati kui võimsus ületab 10 kW. 
 
Seadme töölerakendamine. 
1. Täitke seade veega (avage kuuma vee kraan, et õhk seadmest väljuks). Kui kuumavee kraanist hakkab 

vett tulema on seade veega täidetud. 
2. Veenduge: 

-et kõik elektriühendused oleksid korralikult kinni keeratud 
-et ei oleks lühiühendusi 
-et paisuveel oleks vaba äravool 

3. Lülitage vool sisse ja jälgige esimest soojenemistsüklit (tehases on vee temp. seatud umbes 65 C ). 
Termostaati mitte häälestada kõrgemale temperatuurile, kuna sellega suureneb järsult vee agressiivsus 
ja katlakivi tekkimise oht. 

4. Peale mõnepäevast tööd kontrollige tihendite pidavust ja vajadusel pingutage. 
 
Nõuandeid kasutajale. 
Et seade töötaks laitmatult aastaid peaksite silmas pidama mõningaid soovitusi: 
1. Vähemalt kord kuus avage 1 –2 sekundiks ülesurveklapp, et eemalduks sinna ladestunud sete. 
2. Iga kahe aasta järel laske mehaanikul kontrollida ülesurveklapi korrasolekut. Ta peab hakkama 

avanema 7 bar juures ja olema täielikult avatud 8 bar`ga.  
3. Kui vesi on väga lubjarikas, puhastage kütteelementi kord aastas (tööd peab teostama spetsialist ). 

Peale flansi avamist vahetage tihend. 
4. Kui vesi seadmes keeb, lülitage viivitamatult seadmel vool välja ja kutsuge spetsialist. 
5. Kui seade on talveks välja lülitatud ja asub paigas kus on külmumisoht, tuleb ta veest tühjendada. 
6. Pikal mittekasutamisel lülitage esmalt välja elekter ja seejärel keerake kinni vesi. 
 
Garantiiaeg veesoojendi paagile on 3 aastat, elektriosale 2 aastat. Garantiiaja arvestuse aluseks on 
ostukviitung ja/või juuresolev garantiitunnistus, mis peab olema täidetud.  
Garantiiteenindust  teostab: 
 

  
HARJU ELEKTER AS 

Paldiski mnt.31, 76606 Keila 
Tel.6747431, fax. 6747401 

 
 
Seadme tüüp…………………………………………………………………………………………………. 
 
Seadme number……………………………………………………………………………………………… 
 
Ostmise kuupäev…………………………………………………………………………………………… 
 
Kasutaja nimi ja aadress…………………………………………………………………………………….. 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
 
 
 
                                                                                                          Müüja tempel 


