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1. Kontrollige soojuse 
eraldumist

Kontrollige regulaatori ekraani,  
et teha kindlaks, kas regulaator  
on ventiili täielikult avanud.

1.1 Kui ventiil ei ole täielikult avatud, siis 
saate kütet juurde panna, vt. punkt 2.

1.2  Kui ventiil on täielikult avatud (nagu 
skeemil), siis kontrollige järgmist:

Kui on liiga külm ja väljas on 
miinuskraadid

Pöörake juhtnuppu kuni ekraani 1. 
ülaserva ilmub kiri „L1 kõver”
Vajutage „OK”2. 
Vajutage „OK”, muutke häälestus „-20” 3. 
suuremaks, nt. 4 °C, vajutage “OK”
Samal ajal muutke ka häälestus „0“ 4. 
veidi suuremaks, nt. 4 °C
Väljuge häälestamisrežiimist ja 5. 
muudatuste kinnitamiseks vajutage 
„ESC“

2. Sätete häälestamine
Põhisätete peenhäälestus

Kui toatemperatuur on liiga madal hooli-
mata välistemperatuurist, siis peenhääles-
tage regulaatorit järgmiselt:

Veenduge, et ekraani kõige ülemisel 1. 
real on kiri „Kui on liiga külm või soe, 
vajutage OK” (Vajadusel vajutage 
korduvalt ESC nuppu).
Vajutage „OK”2. 
Pöörake juhtnuppu temperatuuri 3. 
muutmiseks ja valiku kinnitamiseks 
vajutage „OK”.

OUMAN EH-800 / EH-800B Soojusregulaator
Lühijuhend: LiigA küLM

Tähelepanu! Oodake piisavalt 
kaua, et häälestuse muudatused 
jõuaksid toatemperatuuri mõjutada. 
24 tundi on piisavalt pikk ooteaeg.

OK! Kui esines vigasid, siis parandage 
need. Seejärel häälestage sätteid.
Kui midagi ei vaja parandamist ja 
regulaatori ventiil on täielikult ava-
tud, siis paluge professionaalil viga 
üles leida.

Kas temperatuur katlas ja akumulaa-•	
toris on piisavalt kõrge.
Kas ringlust tagav pump töötab.•	
Kas küttesüsteemi rõhk on piisavalt •	
kõrge.
Veenduge, et temperatuurinäidud •	
on õiged. Kui temperatuuriandur 
on kahjustatud, siis võtke ühendust 
Ouman Oy hooldusega.
Veenduge, et regulaatori ventiil ei •	
ole kinni jäänud (kasutusjuhendi 
p. 4)

Joonisel on näha tavalise radiaatorkütte vaikesät-
ted.

 K1 Kütte peenregul.: Keerake juhtnuppu
Toatemperatuuri muutmine +1,5 °C

   -                     +
       Info: mõju küttevee temperatuurile 5,9 °C
  Kinnita: Vajutage OK, Tühista: Vajutage ESC

 K1 Küttekõver
 -20 = 58 °C 
 0 = 41 °C
 +20 = 18 °C
Alampiir: 10  ülempiir: 75 +20 -200 °C
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*) Kui kasutusel on nii K1 kui K2 kütteringlused, pöörake tähelepanu,              
 et teeksite muudatusi õiges kütteringluses.
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Kontrollige regulaatori ekraani,  
et teha kindlaks, kas regulaator 
on ventiili täielikult sulgenud.
1.1 Kui ventiil ei ole täielikult  

suletud, siis saate kütet maha 
keerata, vt. punkt 2. 

1.2 Kui regulaator on ventiili täielikult 
sulgenud (nagu skeemil), siis kont-
rollige järgmist:

Veenduge, et ventiili asend on õige •	
ning ventiil saab täielikult sulguda.

Veenduge, et regulaatori ventiil ei ole •	
kinni jäänud (kasutusjuhendi p. 4).

Veenduge, et temperatuurinäidud on •	
õiged. Kui temperatuuriandur on kah-
justatud, siis võtke ühendust Ouman 
Oy hooldusega.

1. Kontrollige tegureid, 
mida regulaator ei 
mõjuta
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2. Sätete muutmine
Põhisätete peenhäälestus

Kui toatemperatuur on liiga kõrge hooli-
mata välistemperatuurist, siis peenhääles-
tage regulaatorit järgmiselt:

Veenduge, et ekraani kõige ülemisel 1. 
real on kiri „Kui on liiga külm või soe, 
vajutage OK” (Vajadusel vajutage 
korduvalt ESC nuppu).
Vajutage „OK”2. 
Pöörake juhtnuppu temperatuuri 3. 
muutmiseks ja valiku kinnitamiseks 
vajutage „OK”.

Tähelepanu! Oodake piisavalt 
kaua, et häälestuse muudatused 
jõuaksid toatemperatuuri mõjutada. 
24 tundi on piisavalt pikk ooteaeg.

Tehke vajalikud parandused ja seejärel 
häälestage sätteid.
Kui midagi ei vaja parandamist ja 
regulaatori ventiil on täielikult suletud, 
siis temperatuur küttesüsteemis tõuseb 
põhjustel, mis ei sõltu regulaatorist.

! OK

Kui on liiga soe ja väljas on mii-
nuskraadid

Pöörake juhtnuppu kuni ekraani üla-1. 
serva ilmub kiri „L1 kõver”
Vajutage „OK”2. 
Vajutage „OK”, muutke häälestus „-20” 3. 
väiksemaks, nt. 4 °C, vajutage “OK”
Samal ajal muutke ka häälestus „0“ 4. 
veidi väiksemaks, nt. 4 °C
Väljuge häälestamisrežiimist ja muu-5. 
datuste kinnitamiseks vajutage „ESC“

Joonisel on näha tavalise radiaatorkütte vaikesät-
ted

 K1 Küttekõver
 -20 = 58 °C 
 0 = 41 °C 
 +20 = 18 °C
Alampiir: 10  ülempiir: 75 +20 -200 °C
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80 K1 Kütte peenregul.: Keerake juhtnuppu
Toatemperatuuri muutmine -0,5 °C

   -                     +
       Info: mõju küttevee temperatuurile -1,5 °C
  Kinnita: Vajutage OK, Tühista: Vajutage ESC

*) Kui kasutusel on nii K1 kui K2 kütteringlused, pöörake tähelepanu,              
 et teeksite muudatusi õiges kütteringluses.


