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Esittely 
 
Tärkeää:  
 
Lue tämä käsikirja huolellisesti. Tässä selitetään kaikki askeleet ilmakiertoisen Ravelli -pellettitakan täydelliseen hoitoon. 
 
Varoitus: 
 
Asennus- ja käsittelysäädökset, jotka kuvataan tässä käsikirjassa, saattavat erota muiden maiden säädöksistä. Tästä johtuen sinun 
on aina seurattava paikallisten viranomaisten määräämiä säädöksiä. Käsikirjan piirustukset ovat ainoastaan suuntaa antavia, eikä 
niitä ole piirretty oikeassa mittakaavassa.  
 
Tiedoksi: 
 
Käytettävä pakkaus on hyvä suoja kuljetusvaurioille takkaa kuljettaessa. Tarkista kuitenkin takka heti toimituksen jälkeen. Jos 
takassa on näkyvä vaurio, ilmoita asiasta heti Ravelli -jälleenmyyjällesi. 
 
Käsikirjan Kuvaus: 
 
Käsittely- ja kunnossapitokäsikirja on toimitettu Ravellin toimesta ja on tarkoitettu antamaan asiakkaalle kaikki tarvittavat tiedot takan 
turvallista käyttöä varten. Välttääksesi esineisiin ja ihmisiin kohdistuvia vahinkoja, ole ystävällinen ja lue tämä käsikirja huolellisesti 
ennen takan käyttöönottoa ja kunnossapitotoimenpiteitä.  
 
 

VAROITUS 
 
Ravelli -pellettitakkojen valmistuksessa huomioidaan takkojen jokainen osa käyttäjän ja asentajan suojelemiseksi vahingoilta. 
Tämän takia koulutetut ja valtuutetut asentajamme kehotetaan huomioimaan erityisesti sähkökytkennät takan kokoonpanon jälkeen. 
Asennuksen tulee suorittaa koulutettu asentaja, joka myös täyttää takuulomakkeen ja lähettää sen maahantuojalle, joka 
lähettää sen edelleen valmistajalle. Asentajalla on täysi vastuu takan oikeanlaisesta asennuksesta ja käynnistä. 
Asennuksessa tulee noudattaa kansallisia ja alueellisia lakeja jotka ovat voimassa alueella, jossa takkaa käytetään. Ravelli 
S.r.l. ei vastaa epäonnistuneista asennuksista, joissa ei ole noudatettu lakia ja määräyksiä. 
Tämä käsikirja on osa pellettitakkaa, varmista että se aina kulkee takan mukana vaikka omistaja tai takan asennuspaikka 
vaihtuisikin. Kysy uutta kopiota jälleenmyyjältäsi, jos käsikirja vahingoittuu tai häviää.  
Takkaa saa ainoastaan käyttää tarkoituksenmukaisella tavalla. Ravelli irtisanoutuu kaikesta vastuusta joka johtuu takan 
vääränlaisesta käytöstä, käyttäjän vääränlaisesta käsittelystä, pätemättömistä muutoksista ja/tai korjauksista, ja näille malleille 
vääränlaisten tai ei-alkuperäisten varaosien käytöstä. Varmistakaa, että takan kaikki osat ovat paikoillaan ja ehjiä avattuanne 
pakkauksen. 
Takan sähköosia saa vaihtaa ainoastaan valtuutettu tekninen asentaja 
Kunnossapitotoimenpiteitä on suoritettava vähintään kerran vuodessa. Sovi jälleenmyyjäsi/asentajasi kanssa suoritettavasta 
vuotuisesta kunnossapidosta. Huomioi seuraavat asiat: 
 Älä anna lasten käyttää takkaa 
 Älä koske takkaa, jos olet paljain jaloin tai jos kehosi on osittain märkä 
 Älä muuta varmuusasetuksia neuvottelematta Ravelli -asentajasi, maahantuojan tai valmistajan kanssa. 
 
Takka on suunniteltu toimimaan kaikissa sääolosuhteissa. Äärioloissa (tuuli, pakkanen) takan turvajärjestelmät saattavat 
sammuttaa takan. Ota yhteyttä asentajaasi jos tämä tapahtuu. Älä estä turvajärjestelmiä toimimasta 
 
 
1. Kiitos 
 
Hyvä asiakas, haluamme kiittää ja myös onnitella teitä erinomaisesta valinnasta. 
Ravellin ilmakiertoinen pellettitakka tulee näyttämään teille, kuinka laatu ja talous kulkevat käsi kädessä erittäin tehokkaasti, 
vähentäen kulutusta ja tuottaen maksimaalisen lämmön. 
Alla löydätte ehdotuksiamme jotta saisitte takasta irti mahdollisimman paljon ja jotta voisitte nauttia täydellisesti ilmakiertoisen 
pellettitakan kaikista ominaisuuksista. 
Tarkoituksemme on tarjota asiakkaillemme parasta mahdollista huoltoa ja parasta mahdollista teknistä kunnossapitoa.  
 
 

Ravelli srl kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta 
ja toivottaa sinulle paljon lämpimiä hetkiä 

uuden ilmakiertoisen pellettitakkasi kanssa 
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2. Turvallisuustietoa 
 
Ilmakiertoinen pellettitakka on asennettava ja koekäytettävä valmistajan kouluttaman ja erikoistuneen asentajan toimesta. Ole 
ystävällinen ja lue tämä käsikirja ennen takan asennusta ja käynnistystä! 
Jos tarvitset lisätietoa, ota ystävällisesti yhteyttä Ravelli -jälleenmyyjääsi. 
 
TÄRKEÄÄ 
-Asennuspaikalla on noudatettava paikallisia, kansainvälisiä ja Euroopan määräyksiä. 
- Takassa saa käyttää ainoastaan korkealaatuista pellettiä, jonka halkaisija on 6-8 mm. Takkaan ei saa laittaa polttopuita, tai muita 
materiaaleja. PALOVAARA! 
-Asennukset, sähkökytkennät, tarkastukset ja huollot saa suorittaa vain ammattitaitoinen asentaja.  
-Virheellisestä asennuksesta ja huollosta (joka ei ole suoritettu tämän käsikirjan ohjeiden mukaisesti) voi aiheutua vahinkoa sekä 
ihmisille että esineille. Ravelli irtisanoutuu kaikesta vastuusta joka johtuu takan vääränlaisesta käytöstä. 
-Viimeistele hormiliitosputken asennus ( nimenomaan pellettitakoille tarkoitetulla putkella, ei alumiinia) ennen kuin virta kytketään 
päälle.  
-Pellettisäiliössä olevaa suojaavaa säleikköä ei saa poistaa.  
-Huoneeseen johon takka asennetaan on tultava tarpeeksi paloilmaa (40m3/h) 
-Takan luukkua ei saa avata käytön aikana. PALOVAARA! 
-Älä käynnistä takkaa jos sen luukku on auki tai lasi on rikki! PALOVAARA! 
-Kun takka on kytketty päälle, luukun pinnat, kahva, lasi ja hormiliitosputket lämpiävät huomattavasti. Näitä osia saa silloin käsitellä 
ainoastaan suojavarusteita käyttäen! 
-Älä käynnistä takkaa ilman että olet tehnyt päivittäisen tarkistuksen. Tarkistukset on kuvattu HUOLTO kappaleessa. 
-Älä pyyhi takkaa sen käydessä, ja pidä kaikki palavat materiaalit kaukana takasta. PALOVAARA! 
-Noudata huolto-ohjelmaa huolellisesti. 
-Älä sammuta takkaa vetämällä sähköpistoke pois seinästä 
-Älä puhdista takkaa ennen kuin tuhka ja koko takka on jäähtynyt 
-Suorita kaikki toimet mahdollisimman turvallisella tavalla.   
 
3. Esittely 
Pellettitakkaa saa käyttää ainoastaan asuintiloissa. Koska takkaa ohjaa elektroninen säätöyksikkö, takalla on täysin automatisoitu ja 
valvottu polttoprosessi; säätöyksikkö kontrolloi sytytysvaihetta, 5 lämmitystehotasoa ja sammutusvaihetta, jotka takaavat takan 
turvallisen käytön.  
Polttomalja takaa, että suurin osa polttoprosessin aikana muodostuneesta tuhkasta putoaa tuhkalaatikkoon. 
Tarkista polttomaljan kunto joka päivä, koska kaikki käyttämäsi pelletti ei ole samaa korkeaa laatua. Lasi puhdistuu osin 
automaattisesti mutta muutaman tunnin kuluttua lasiin muodostuu harmaa ohut nokikalvo. Kuten aiemmin mainittiin, ilmakiertoisissa 
pellettitakoissa on käytettävä 6-8 mm:n halkaisijaltaan olevaa pellettiä.  
 
. 
3.1. Vastuu 
Vastaamalla tästä käsikirjasta Ravelli irtisanoutuu kaikesta vastuusta, sekä siviilioikeudellisesta että rikollisesta, koskien 
onnettomuuksia jotka ovat aiheutuneet käyttäjän epäpätevyydestä seurata tässä käsikirjassa mainittavia ohjeita, joko osittain tai 
täydellisesti. 
Ecoteck irtisanoutuu kaikesta vastuusta joka johtuu takan vääränlaisesta käytöstä, käyttäjän vääränlaisesta käsittelystä, 
pätemättömistä muutoksista ja/tai korjauksista, ja tälle mallille vääränlaisten tai ei-alkuperäisten varaosien käytöstä. 
Valmistaja irtisanoutuu kaikesta suorasta ja epäsuorasta siviilioikeudellisesta tai rikollisesta vastuusta joka johtuu: 

• takan huonosta hoidosta 
• takan käsikirjan ohjeiden laiminlyönnistä 
• turvallisuusohjeiden laiminlyönnistä 
• asennukseen liittyvien voimassaolevien kansallisten säädösten laiminlyönnistä 
• asennuksen suorittaneesta epäpätevästä henkilökunnasta 
• muutoksista ja korjauksista joita valmistaja ei ole hyväksynyt 
• ei-alkuperäisten varaosien käytöstä 
• epätavallisista tapahtumista 

 
 
3.2 Varaosat 
Käytä ainoastaan alkuperäisiä varaosia 
Älä koskaan odota että kuluneet komponentit menevät käyttökelvottomaan kuntoon ennen osan vaihtoa. 
Vaihda komponentti ennen kuin se on mennyt käyttökelvottomaksi, ja ennakoi tällä lailla onnettomuudet, joissa komponentti menee 
äkillisesti rikki mahdollisesti aiheuttaen vakavia vaurioita ihmisille ja esineille. 
Suorita säännölliset kunnossapitotoimenpiteet joita selitetään tässä käsikirjassa. 
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3.3 Keraamiset osat 
Monet pellettitakat ovat päällystetty käsintehdyllä keramiikalla, jotka ovat sekä esteettisiä että varaavat jonkin verran lämpöä takan 
ollessa tulilla, ja antavat varattua lämpöä takan ollessa sammutettuna. Käsittele keramiikkaa huolella. Huolimaton käsittely 
keramiikan ollessa kylmä saattaa johtaa halkeamiin, kun takkaa lämmitetään. Tämän takia on oltava huolellinen myös pellettisäiliötä 
täytettäessä. Älä nojaa keraamisia osia vasten! 
 
3.4 Mikä on pelletti? 
Puupelletit valmistetaan sahan- ja kutterinpurusta, jotka syntyvät sahoissa puutuotteiden valmistuksen sivutuotteina. Materiaali ei 
saa sisältää muita aineita kuten esimerkiksi liimaa, lakkaa tai synteettisiä aineita. Puu puristetaan korkean paineen alla 
reikämatriisin läpi. Korkeasta paineesta johtuen sahanpuru lämpiää ja puun luonnollinen pihka aktivoituu. Tällä tavalla pelletit 
säilyttävät muotonsa myös ilman sitovien aineiden lisäämistä. Puupellettien tiheys vaihtelee käytetyn puulajin mukaan, ja voi ylittää 
luonnollisen puun tiheyden 1,5-2 -kertaisesti.  
Sylinterinmuotoiset pelletit ovat halkaisijaltaan 5-10 mm, pituudeltaan 10 ja 50 mm välillä, ja painoltaan noin 650 kg/m3. Matala 
kosteusprosentti (5-10 %) antaa korkeamman energiasisällön. Pelletin tuhkapitoisuus on alle 1,5 %. 
 

Pituus:   noin 10 – 30 mm 
Halkaisija:   noin 6 – 10 mm 
Tiheys:   noin 650 kg/m3 

Energiasisältö:  noin 4,9 kWh/kg 
Kosteuspitoisuus:  noin 6 – 12 % 
Tuhkaa:   <1,5 % 
Ominaispaino:  >1,0kg/dm3 

                                      
Kuva 1          Kuva 2 

Älä nojaa keraamisia osia vasten täyttäessä 
 
Pelletit on kuljetettava ja säilytettävä kuivassa paikassa. Jos ne joutuvat kosketuksiin kosteuden kanssa, ne paisuvat ja menevät 
käyttökelvottomiksi. Pellettejä on suojeltava kosteudelta sekä kuljetuksen että varastoinnin aikana. Ecoteck suosittelee 6 -8mm 
halkaisijaltaan olevia pellettejä. 
 
3.5. Pellettitakkojen komponentit 
 
 
 

 
 

1. Annosteluruuvi 
2. Sytytysvastus 
3. Polttomalja 
4. Savukanava 
5. Ilmanotto 
6. Lämmönvaihdin, ruostumaton teräs 
7. Pellettisäiliö 
8. Liekinohjain 
9. Savuputkiliitäntä 

Tämä piirustus näyttää takan sisäiset osat. Kun säiliö on 
täytetty (7) syötetään pelletit annosteluruuvilla (1) poltto-
maljaan (3). Sytytys tapahtuu sytytysvastuksen (2) avulla, 
joka kuumentaa läpivirtaavan ilman ja josta kehittyy liekki 
kun ilma saavuttaa pelletin.  lmanottoputkesta (5) saadaan 
polttomaljalle paloilma. Savu ohjautuu lämmönvaihtimen 
(6) ja savuputkiliitännän (9) kautta savupiippuun. 
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4. Turvajärjestelmät 
Ravelli -pellettitakallasi on hienostunut turvallisuusjärjestelmä, joka estää vaurioiden syntymisen takkaan tai ihmisiin. Jos jokin osa 
rikkoutuu tai savukanavassa on veto-ongelmia, pelletinsyöttö pysähtyy välittömästi. Näytöllä näkyy hälytys. Luvussa Hälytys 
kerrotaan tästä aiheesta enemmän.  
 
5. Tekniset yksityiskohdat 
Kaikki Ravelli-tuotteet ovat valmistettu seuraavien direktiivien 
mukaan: 

• 89/106 EEC  rakennusmateriaaleja 
• 73/23 EEC   elektroninen turvallisuus 
• 2006/42 EEC  koneet 
• 2004/108 EEC  elektromagneettinen ompabiliteet

 Yksikkö Lisa Francesca Monica 
Korkeus mm 900 940 960 
Leveys mm 450 450 520 
Syvyys mm 450 450 460 
Paino kg 85 100 130 
Savuputki mm 80 80 80 

Lämmitystilavuus m3 120 150 170 
Min-max teho kW 2,5 - 5,6 2,5 - 7,5 2,5 - 8,5 
Min-max pellettikulutus kg/h 0,5 - 1,2 0,5 - 1,6 0,5 - 1,8 
Sähköntarve käytön aikana W 100 100 100 
Sähkökytkentä V - Hz 220 - 50 220 - 50 220 - 50 
Pellettisäiliön koko kg 15 15 15 
Min-max polttoaika h 12,5 - 30 9,3 - 30 8,3 - 30 
Tehokkuus % 80,20 80,39 80,07 

CO-pit. 13% O2 min-max % 0,028 - 0,018 0,040 - 0,019 0,040 - 0,020 
Savukaasuvirtaus g/s 0,31 - 0,66 0,29 - 0,76 0,29 - 0,81 
Pienin veto   0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 
Savukaasu lämpötila  min-
max °C 135-168 153 - 185 153 - 195 

Täyttäen seuraavat vaatimukset: 
• EN 14785 

• EN 60335-1 EN 50165 

• EN 292 EN 294 EN349 

• EN 55014.1 EN 6100-3-2 EN61000-3-3 

• EN 55014.2 

 



 

 Yksikkö Elena Elena Airplus 
Korkeus mm 1100 1100 
Leveys mm 530 530 
Syvyys mm 550 550 
Paino kg 160 170 
Savuputki mm 80 80 

Lämmitystilavuus m3 230 230 
Min-max teho kW 2,5 - 11,5 2,5 - 11,5 
Min-max pellettikulutus kg/h 0,5 - 2,5 0,5 - 2,5 
Sähköntarve käytön aikana W 110 140 
Sähkökytkentä V - Hz 220 - 50 220 - 50 
Pellettisäiliön koko kg 31 31 
Min-max polttoaika h 12,4 - 62 12,4 - 62 
Tehokkuus % 81,00 81,00 

CO-pit. 13% O2 min-max % 0,03 - 0,04 0,03 - 0,04 
Savukaasuvirtaus g/s 9,3 - 11,3 9,3 - 11,3 
Pienin veto   0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 
Savukaasu lämpötila  min-
max °C 103 - 209 103 - 209 
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 Yksikkö Serena - Ilaria Veronica - Laura 
Korkeus mm 1080 1060 
Leveys mm 530 560 
Syvyys mm 540 610 
Paino kg 120 - 110 170 - 155 
Savuputki mm 80 80 

Lämmitystilavuus m3 200 220 
Min-max teho kW 2,5 - 10 2,5 - 11 
Min-max pellettikulutus kg/h 0,5 - 2,2 0,5 - 2,3 
Sähköntarve käytön aikana W 110 110 
Sähkökytkentä V - Hz 220 - 50 220 - 50 
Pellettisäiliön koko kg 20 30 
Min-max polttoaika h 9,1 - 40 13 - 60 
Tehokkuus % 81,00 92,00 

CO-pit. 13% O2 min-max % 0,03 - 0,04 0,053 - 0,015 
Savukaasuvirtaus g/s 9,4 - 11,3 5,3 - 10,0 
Pienin veto   0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 
Savukaasu lämpötila  min-
max °C 103 - 209 63 - 124 
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 Yksikkö Sofia Ecovision 
Korkeus mm 1000 1030 
Leveys mm 630 1200 
Syvyys mm 600 580 
Paino kg 170 130 
Savuputki mm 80 80 

Lämmitystilavuus m3 240 180 
Min-max teho kW 2,5 - 12 2,5 - 9 
Min-max pellettikulutus kg/h 0,5 - 2,6 0,5 - 2 
Sähköntarve käytön aikana W 110 110 
Sähkökytkentä V - Hz 220 - 50 220 - 50 
Pellettisäiliön koko kg 25 25 
Min-max polttoaika h 9,6 - 50 12,5 - 50 
Tehokkuus % 81,00 81,00 

CO-pit. 13% O2 min-max % 0,03 - 0,04 0,03 - 0,04 
Savukaasuvirtaus g/s 9,4 - 11,3 9,4 - 11,3 
Pienin veto   0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 
Savukaasu lämpötila  min-
max °C 103 - 209 103 - 209 
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 Yksikkö Arianna Silvia 
Korkeus mm 770 1000 
Leveys mm 560 630 
Syvyys mm 560 600 
Paino kg 110 120 
Savuputki mm 80 80 

Lämmitystilavuus m3 250 250 
Min-max teho kW 2,5 – 12,5 2,5 – 12,5 
Min-max pellettikulutus kg/h 0,5 - 2,7 0,5 – 2,7 
Sähköntarve käytön aikana W 110 110 
Sähkökytkentä V - Hz 220 - 50 220 – 50 
Pellettisäiliön koko kg 15 21 
Min-max polttoaika h 9,3 - 30 7,7 – 42 
Tehokkuus % 81,00 81,00 

CO-pit. 13% O2 min-max % 0,03 - 0,04 0,03 - 0,04 
Savukaasuvirtaus g/s 9,4 - 11,3 9,4 - 11,3 
Pienin veto   0,1 mbar - 10 Pa 0,1 mbar - 10 Pa 
Savukaasu lämpötila  min-
max °C 103 - 209 103 - 209 
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 Yksikkö Snella 
Korkeus mm 1161 
Leveys mm 772 
Syvyys mm 400 
Paino kg 150 
Savuputki mm 80 

Lämmitystilavuus m3 220 
Min-max teho kW 2,5 – 11 
Min-max pellettikulutus kg/h 0,5 - 2,3 
Sähköntarve käytön aikana W 110 
Sähkökytkentä V - Hz 220 – 50 
Pellettisäiliön koko kg 32 
Min-max polttoaika h 15 
Tehokkuus % 92 

CO-pit. 13% O2 min-max % 0,053 - 0,015 
Savukaasuvirtaus g/s 5,3 - 10,0 
Pienin veto   0,1 mbar - 10 Pa 
Savukaasu lämpötila  min-
max °C 103 - 209 
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 Yksikkö Gloria 
Korkeus mm 1190 
Leveys mm 590 
Syvyys mm 660 
Paino kg 130 
Savuputki mm 80 

Lämmitystilavuus m3 220 
Min-max teho kW 2,5 – 11 
Min-max pellettikulutus kg/h 0,5 - 2,3 
Sähköntarve käytön aikana W 110 
Sähkökytkentä V - Hz 220 – 50 
Pellettisäiliön koko kg 16 
Min-max polttoaika h 6,7-32 
Tehokkuus % 81 

CO-pit. 13% O2 min-max % 0,03 - 0,04 
Savukaasuvirtaus g/s 9,4 - 11,3 
Pienin veto   0,1 mbar - 10 Pa 
Savukaasu lämpötila  min-
max °C 103 - 209 
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6. Kokoonpano, asennus ja käynnistys 
 
6.1 Sijoittaminen 
 
Takan sijoittamisen yhteydessä on huomioitava, miten se lämmittää huoneistoa ja ympäristöä. Ennen takan sijoittamista ja 
asentamista on muistettava seuraavia asioita: 

• Takka tulee laittaa sellaiseen paikkaan jossa on tarpeeksi kantokykyä. 
• polttoilmaa ei saa ottaa autotallista tai huoneesta, jossa ei ole ilmastointia ja raikasta ilmaa. Se on otettava avoimesta 

tilasta tai talon ulkopuolelta 
• takan asentamista makuuhuoneisiin ei suositella, eikä myöskään kylpyhuoneisiin tai muihin huoneisiin joissa on jo 

lämmityslaitteisto ilman omaa ilmavirtaa.  
• takan asentamista suureen ja keskeiseen huoneeseen suositellaan jotta takan tuottama lämpö leviäisi huoneistossa 

mahdollisimman hyvin 
• jos takka asennetaan puulattialle, on se sijoitettava palamattoman materiaalin päälle (esim. lasi- tai teräslevy) 
• takka tulee kytkeä maadoitettuun pistorasiaan (jos mukaan tuleva johto on liian lyhyt, käytä jatkojohtoa lattiaa pitkin). 
• takka on sijoitettava niin, että se saa riittävästi ilmaa asianmukaiseen palamiseen (vähintään 40 m3/h), joka täyttää 

myös asennusta koskevat vaatimukset ja paikalliset määräykset. 
• pienin tila takalle on 30 m3 

 
Pellettitakan asennuksen tulee suorittaa valtuutettu jälleenmyyjä tai asentaja. 

 
Huoneessa tulee olla: 

• Valmius takan käyttöä varten 
• Sopiva savupiippu 
• 230V 50Hz (EN73-23) sähkönsyöttö 
• ilmanvaihto ulkopuolelta (väh. 100 cm2) 
• sähköasennus vain maadoitettuun järjestelmään 

 
 
Takka on yhdistettävä yksikanavaiseen savupiippuun tai – sisäiseen tai ulkoiseen - vertikaaliseen piippuun joka täyttää 
määräykset.  Savu on puupolton tulos ja voi siksi liata sen kanssa kosketuksiin joutuvat pinnat. Ei ole tarpeen kytkeä takan 
ilmanottoputkea ulkoilmaan, mutta ainakin 50m3/h on oltava saatavilla. On ehdottomasti kiellettyä käyttää ritilää savupiipun 
päässä koska tämä voi aiheuttaa takalle toimintahäiriöitä. On aina käytettävä savuputkia ja laajennuksia joissa on putket 
tiiviinä pitäviä silikoni- tai muita vastaavia tiivisteitä. Takan ja hormin välillä saa olla enintään 3 kpl 90 asteen mutkia, eikä  
saa käyttää enemmän kuin 2-3 metriä vaakatasossa.  
Jos takka sijoitetaan tulenkestävien pintojen lähelle, sen tulee olla vähintään 10 cm irti takaseinästä. Jos takka sijoitetaan 
ei-tulekestävien pintojen lähelle, pienin etäisyys on 20 cm takaseinästä ja 50 cm seinään molemmilla puolilla. Edessä pitää 
olla tilaa noin 150 cm. Mittoja on kasvatettava huomattavasti, jos huoneessa on muita palavia esineitä, (esim. sohvia, 
verhoja, huonekaluja ym).  
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Tämäntyyppinen asennus (kts. kuva 9) edellyttää aina 
eristettyä savupiippua, koska koko savupiippu on talon 
ulkopuolella. Alareunassa savupiipussa on asennettu T-
osa.  T-osa kerää kondensioveden ja on varustettu 
tarkastus- ja nuohousluukulla. 90 asteen mutka on 
sopimatonta asentaa heti takan taakse koska tuhka voi 
tukkia mutkan. Tämä voi aiheuttaa veto-ongelmia (katso 
kuva 6). 
 

 
Kuva 9 

Kuva 7 
 

6.2. Asennusesimerkkejä 

 
Kuva 10 

Tässä asennuksessa (Kuva 10) Suomessa on aina 
käytettävä eristettyä savuputkea kun savuputki on osittain 
sisätilassa.  
Piipun alaosaan on asennettu T-haara puhdistusluukulla ja 
kondesiovedenkerääjällä. 
 
90 asteen mutka on sopimatonta asentaa heti takan taakse 
koska tuhka voi tukkia mutkan. Tämä voi aiheuttaa veto-
ongelmia (katso kuva 6). 
 
Huomaa että on käytetty 2 kpl 45° mutkaa, jotka takaavat että 
tuhka tippuu t-osaan asti.  

Kuva 6 

Kuva 6 
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Kuva 11 
 
Tällainen asennus (Katso kuva 11) tarvitsee vaakatasossa menevän 
eristetyn savuputken, jotta takka voidaan liittää olemassa olevaan 
hormiin. Huomaa kuvassa mainitut vähimmäiskallistukset piippuun 
jäävän tuhkan vähentämiseksi. T-osa tarkastusluukulla on asennettu 
piipun alaosaan. Älä asenna 90° mutkaa heti takan jälkeen. Tämä 
saattaa kerätä tuhkaa ja aiheuttaa veto-ongelmia 
Kysy ohjeita paikalliselta palotarkastajalta 

 

Kuva 5 

 

Kuva 6 

Suomessa savupiippu on oltava eristetty putki, tiilestä tai muusta 
hyväksytystä materiaalista. T-osa tarkastusluukulla on asennettu takan 
taakse. (katso kuva 5). 

 

90 asteen mutka on sopimaton asentaa heti takan taakse koska tuhka 
voi tukkia mutkan. Tämä voi aiheuttaa veto-ongelmia (katso kuva 6). 
 
Kysy ohjeita paikalliselta palotarkastajalta. 

 
Kuva 7 

 

Suomessa savupiippuna on aina käytettävä eristettyä putkea 
tai muuta paloviranomaisten hyväksymää materiaalia (katso 
kuva 7). Jos piippu vedetään seinien läpi välimatkat kantaviin 
rakenteisiin  ja savuputken eristykseen on kiinnitettävä 
huomiota. 90 asteen mutka on sopimaton asentaa heti takan 
taakse koska tuhka voi tukkia mutkan. Tämä voi aiheuttaa 
veto-ongelmia (katso kuva 6). 
Kysy ohjeita paikalliselta palotarkastajalta. 
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6.3. Toiminnallisia ongelmia, jotka voivat syntyä veto-ongelmista tai äärimmäisistä sääolosuhteista 
Kaikista sääolosuhteista (lumi, tuuli, sumu jne) ja maantieteellisistä oloista jotka voivat vaikuttaa pellettitakan tehoon, tuuli vaikuttaa 
eniten. Paitsi paine-ero joka esiintyy savupiipun ulkopuolella ja sen sisällä, tuuli aiheuttaa myös toisenlaista paine-eroa. Siksi 
tuuliolosuhteet ovat tärkeä osa savupiipun toimivuutta. 
 
PELLETTITAKAN AJO ON SIKSI HYVIN RIIPPUVAINEN SAVUPIIPUN SIJAINNISTA JA SEN SUUNNITTELUSTA. VAIKEISSA 
OLOSUHTEISSA VALTUUTETTU ASENTAJA VOI RATKAISTA ONGELMAN TEKEMÄLLÄ OIKEAT TAKKA-ASETUKSET.  
 
 
7. Valikkotoiminnot ja ohjauspaneeli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.1. Valikot 
Pellettitakat on varustettu useilla toiminnoilla, joita voidaan käyttää takkojen omien valikoiden kautta. Jotkin valikoista ovat käyttäjän 
käytettävissä, ja toiset on suojattu salasanalla, ja ne ovat vain asentajan tai teknillisen asiantuntijan käytettävissä. 
 
 
• CLOCK SET Valikko     (ASETA KELLO)  
• SET CHRONO Valikko     (ASETA AJASTIN) 
• LANGUAGE Valikko     (KIELI) 
• STATE STOVE Valikko     (TAKAN TILA) 
• WORKING HOURS Valikko    (AJOTUNNIT) 
• VIEW SETTINGS Valikko     (KATSO ASETUKSIA)  
• DATABASE Valikko (salasanalla suojattu)   (TIETOPANKKI)  
• TIME RESET Valikko (salasanalla suojattu)  (AJOTUNNIT NOLLAUS) 
• DEFAULT SETTINGS (salasanalla suojattu)  (TEHDASASETUKSET) 
 
 
7.1.1. Kello ja päivä (SET CLOCK menu) 
Etene seuraavalla tavalla:  
1. Käännä pellettitakan virta päälle takan takana olevasta katkaisijasta.  
2. Näytöllä näkyy teksti FINAL CLEANING ja hetken päästä OFF.  
3. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. Paina P6 edetäksesi asetuksiin.  
4. Teksti UT01 CLOCK DAY ja jokin viikonpäivä (DAY1 - DAY7 ) ilmestyy näytölle. Aseta oikea päivä painikkeilla P4 ja P5, paina P6 
kun haluat hyväksyä asetuksen.  
 

 
 
 
 
 
 
 

Jos OFF valitaan päiväasetukseksi, ajastin-termostaatti on poissa käytöstä 
 
 
5. Teksti UT02 CLOCK TIME ilmestyy näytölle yhdessä kellonajan kanssa: Aseta oikea aika painikkeilla P4 ja P5, paina P6 kun 
haluat hyväksyä asetuksen. 
6. Teksti UT03 CLOCK MINUTES ilmestyy näytölle: Aseta oikea aika painikkeilla P4 ja P5, paina P6 kun haluat hyväksyä 
asetuksen. 
7. Paina nopealla painalluksella P3 palataksesi päävalikkoon. 
 
 

Day 1 Maanantai 
Day 2 Tiistai 
Day 3 Keskiviikko 
Day 4 Torstai 
Day 5 Perjantai 
Day 6 Lauantai 
Day 7 Sunnuntai 
OFF Suljettu 

P1 : painike jolla vähennetään takan käyttämää tehoa 
P2 : painike jolla lisätään takan käyttämää tehoa 
P3 : Käynnistys-/sammutus-painike  
P4 : painike jolla lasketaan huonetermostaattiin asetettua 
lämpötilaa  
P5 : painike jolla nostetaan huonetermostaattiin 
asetettua lämpötilaa  
P6 : monitoimipainike 
P7 : monitoimipainike 
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7.1.2. Kieliasetukset (LANGUAGE MENU) 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Kytke takan sähkönsyöttö päälle tai pois päältä käyttämällä pääkytkintä takan takana. 
2. Näytöllä lukee ensin FINAL CLEANING ja sitten OFF 
3. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
4. Paina P4 kaksi kertaa: Teksti LANGUAGE MENU näkyy näytöllä. 
5. Mene valikon sisään painamalla P6: valittu kieli näkyy näytöllä. 
6. Valitse haluttu kieli painikkeilla P4 ja P5. Vahvista asetus painamalla P6. 
7. Paina P3 palataksesi ajonäytölle. 
 
Tarjolla olevat kielet ovat riippuvaisia MIKROSIRUN versiosta 
 
7.1.3. Takan tila (STATE STOVE) 
Tässä valikossa on mahdollista tarkistaa pellettitakan tärkeimmät toiminnot. On myös mahdollista tarkistaa takan ajon kannalta 
tärkeitä parametrejä. 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
2. Paina P4 kolme kertaa: Teksti STOVE STATUS MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy seuraava teksti: 

 
7.1.4.  Ajotunnit (WORKING HOURS) 
Ajotunnit-valikossa näkyy kuinka monta tuntia takka on ollut käynnissä. Joissain tapauksissa ajotunteja ei ole nollattu, ja silloin 
näytöllä saattaa näkyä lukuja kuten 5000/15000/25000. Asentaja nollaa nämä numerot kun takka otetaan käyttöön. Jos uudessa 
takassa näkyy suuria lukemia, se ei tarkoita, että takka on ollut käytössä, vaan kysymyksessä on Ravelli tarkastuskäynnistyksen 
yhteydessä ohjelmistoon jäänyt luku. 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
2. Paina P4 neljä kertaa: Teksti OPERATING HOURS MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy valittu valikko 
 
7.1.5. Katso asetukset  (VIEW SETTINGS) 
Tässä valikossa voit tarkistaa takan asetuksia. Myös asentaja voi tarvittaessa tarkistaa takan asetuksia tästä valikosta.  
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
2. Paina P4 viisi kertaa: Teksti SEE CALIBRATIONS MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy valittu valikko. 
 
7.1.6. Ajastin-termostaatti  (SET CRONO) 
Ajastin-termostaattiin voit asettaa kaksi toisistaan riippumatonta ajankohtaa, jolloin takka on päällä. Näitä ajankohtia voit jälkeenpäin 
aktivoida haluamillesi viikonpäiville (PROGRAM 1 ja PROGRAM 2). 
Etene seuraavalla tavalla: 
1. Paina painiketta P4 noin 2 sekunnin ajan. Teksti CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
2. Paina P4 yhden kerran: Teksti TIME SET MENU näkyy näytöllä. 
3. Mene valikon sisään painamalla P6. Näytölle ilmestyy valittu valikko. 
 
 
 
 
 

Jos tämä musta palkki ei näy näytöllä kellomerkin 
vieressä, ajastin-termostaatin ohjelmointi ei ole 

mahdollista. Aseta takan ohjaukseen oikea päivä. 
Päiväasetus ei saa olla OFF-tilassa (katso 6.1.1. 

Päivä ja kello). 
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Näytössä näkyy parametrit UT05-PR40, aloittaen UT05:lla. Jokaisella parametrillä on omat asennusarvonsa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UT05 Tämä parametri määrää milloin OHJELMA 1 alkaa (PROGRAM 1).  
UT06 Tämä parametri määrää milloin OHJELMA 1 loppuu (PROGRAM 1).  
UT07 Tämä parametri määrää minä viikonpäivinä OHJELMA 1 on aktivoitu 
 
Etene seuraavalla tavalla: 
Aseta haluttu päivä (päivät ovat day1, day2,...) painikkeella P5 ja valitse painikkeella P4, jos ajastin-termostaatti on päällä tai pois 
päältä (ON – OFF). Jos valitaan OFF, ohjelma ei ole käytössä kyseisenä päivänä. Ajastin-termostaatti on käytössä sinä päivänä jos 
valitaan ON.  

 
PR36 Parametri näyttää käytössä olevan tehotason kun PROGRAM 1 (OHJELMA 1) on päällä. 
UT09 Tämä parametri määrää, milloin PROGRAM 2 (OHJELMA 2) käynnistyy.  
UT10 Tämä parametri määrää, milloin PROGRAM 2 (OHJELMA 2) sammuu (tulee olla vähintään 60 minuuttia UT09:n jälkeen)  
UT011 Tämä parametri määrää, minä päivinä PROGRAM 2 (OHJELMA 2) on päällä.  
UT040 Tämä parametri näyttää käytössä olevan tehotason, kun PROGRAM 2 (OHJELMA 2) on päällä 
 
ESIMERKKI 
Haluamme takan syttyvän klo 06:00 ja sammuvan klo 08:30 (OHJELMA 1) ja haluamme takan syttyvän uudestaan klo 16:00 ja 
sammuvan uudestaan klo 22:00 (OHJELMA 2). Ohjelmointi tapahtuu seuraavalla tavalla: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tämän jälkeen on päätettävä päivät, joina edellä ohjelmoidut parametrit ovat käytössä. Oletetaan, että PROGRAM 1 
(OHJELMA 1) on käytössä maanantaisin ja keskiviikkoisin, ja muina päivinä poissa käytöstä. Ohjelmointi tapahtuu 
seuraavalla tavalla: 

Parametri Selitys Mahdolliset arvot 
UT05 KÄYNNISTÄ OHJELMA 1 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT06 PYSÄYTÄ OHJELMA 1 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT07 PÄIVÄT KÄYNNISSÄ 1 Päällä/Pois päiville 1 - 7 
Pr36 OHJELMA 1 TEHO 1 - 5 
UT09 KÄYNNISTÄ OHJELMA 2 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT10 PYSÄYTÄ OHJELMA 2 00:00 - 23:50, 10’ askeleet 
UT11 PÄIVÄT KÄYNNISSÄ 2 Päällä/Pois päiville 1 - 7 
Pr40 OHJELMA 2 TEHO 1 - 5 

 

Hae vasemmalla näkyvät tiedot näytölle 
jaksossa 6.5.2 selitetyllä tavalla. Aseta 
syttymisaika PROGRAM 1:lle (OHJELMA 1) 
painikkeilla P4 ja P5. Hyväksy asetus 
painamalla P6 ja jatka parametrille UT06. 
(palaa taaksepäin painamalla P7). 
 

Aseta sammumisaika PROGRAM 1:lle 
(OHJELMA 1) painikkeilla P4 ja P5. Hyväksy 
asetus painamalla P6 ja jatka parametrille 
UT07. (palaa taaksepäin painamalla P7). 
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Tämän jälkeen asetamme käytettävän tehon PROGRAM 1:lle 
 
 
 
 
 
 
 

Aseta päivät, jolloin haluat PROGRAM 1 
(OHJELMA 1) olevan päällä ja pois päältä 
painikkeella P5. Muuta päivän ON/OFF-asetus 
painamalla P4 (ON=PÄÄLLÄ, OFF=POIS 
PÄÄLTÄ). Toista tämä jokaiselle viikonpäivälle 
 
MAANANTAINA TAKKA ON PÄÄLLÄ 06.00-
08.30 VÄLISENÄ AIKANA 
 
 
 
TIISTAINA TAKKA EI KÄYNNISTY 
 
 
 
 
 
KESKIVIIKKONA TAKKA ON PÄÄLLÄ 06.00 
JA 08.30 VÄLISENÄ AIKANA 
 
 
 
 
 
 
TORSTAINA TAKKA EI KÄYNNISTY 
 
 
 
 
 
 
 
PERJANTAINA TAKKA EI KÄYNNISTY 
 
 
 
 
 
 
 
LAUANTAINA TAKKA EI KÄYNNISTY 
 
 
 
 
 
 
 
SUNNUNTAINA TAKKA EI KÄYNNISTY 
 

 

Aseta toivomasi teho PROGRAM 1 painikkeilla P4 ja P5 
 
 
Jatka samalla tavalla, muuta ensin aika ja päivä, niin voit 
aktivoida PROGRAM 2.  
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KUN AJAT TAKAN TÄSSÄ TILASSA, ON TÄRKEÄÄ ETTÄ TARKISTAT ETTÄ POLTTOMALJA PYSYY PUHTAANA 
AUTOMAATTISEN SAMMUMISEN JÄLKEEN. NÄIN VOIT TAATA, ETTÄ SEURAAVA SYTYTYS ONNISTUU HYVIN. 
 
8. Näytön merkkien ja hälytyksien selitys 
 
8.1. Merkit 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
9. Käyttäjätoiminnot 
 
9.1. Lämmitystehon säätäminen 
Lämmitystehoa säädetään painamalla ensin P1 jotta valikko aukeaa, ja sitten käyttämällä painikkeita P1 ja P2 viidessä 
tehoaskeleessa (1 = min, 5 = max). Valittu tehoaskel näkyy kuvanäytöllä. Ravelli suosittelee että takkaa ajetaan tehoaskeleella 5, 
jotta takan asetettu lämpötila saavutetaan mahdollisimman nopeasti. Tämän jälkeen takka menee säästöajoon (MODULATE 
WORK) ja pelletinkulutus on mahdollisimman pieni. Tehoaskelta ei voida säätää MODULATE WORK-vaiheessa. 
 
9.2 Modulointiajo (MODULATE WORK) 
Ajon aikana takka pyrkii lämmittämään huoneen asetettuun lämpötilaan asti. Kun tämä toteutuu, takka menee modulointiajoon 
(MODULATE WORK). Pellettikulutus on nyt pienimmillään.  
 
9.3 Huonelämpötilan asetusarvon säätäminen 
Takkaa voidaan ohjelmoida kolmella eri tavalla kun käytössä on huonetermostaatti: 
 

- Käyttämällä huonelämpötila-anturia joka tulee takan mukana, kuva 27.  
- Ulkoinen termostaatti asennetaan ohjaamaan takkaa. (ei sisälly hintaan) 
- ON/OFF-termostaattia käyttämällä (COMFORT CLIMA) jolloin takka 

sammuu kun se saavuttaa asetetun lämpötilan ja käynnistyy kun asetettu 
alaraja saavutetaan. 

 
HUONELÄMPÖTILA-ANTURI KÄYTÖSSÄ 
Huonelämpötila-anturin mittaama lämpötila näkyy takan näytöllä (katso kuva 26). Takan termostaattiin asetettu lämpötila (haluttu 
huonelämpötila) saadaan näkyville painamalla ensin P4, jotta valikko aukeaa. Haluttua huonelämpötilaa voidaan muuttaa 
painamalla painikkeita P4 ja P5. Kun asetettu huonelämpötila saavutetaan, takka menee säästöajoon (MODULATE WORK), ja 
lämmöntarpeen lisääntyessä takka menee taas ajovaiheeseen (WORK). 
 
 
ULKOINEN TERMOSTAATTI KÄYTÖSSÄ 
Jos käytössä on ulkoinen termostatti, oikein kytkettynä emolevyyn kuten sähkökaaviossa näytetään, teksti T ON näkyy näytöllä 
huonelämpötilan sijasta. Huonelämpötilaa muutetaan nyt ulkoisella termostaatilla. Kun ulkoisen termostaatin näytöllä näkyvä 
lämpötila on saavutettu, teksti MODULATE WORK ilmestyy näytölle ja takka lopettaa talon lämmittämisen   
 
 
COMFORT CLIMAN KÄYTTÖ (ON/OFF-termostaatti) 
 
Kuten aiemmin kerrottu, takka pyrkii saavuttamaan asetetun huonelämpötilan ja menemään sen jälkeen säästöajoon (MODULATE 
WORK). Jos COMFORT CLIMA asetus on aktivoitu, takka sammuu automaattisesti kun lämpötila on saavutettu ja käynnistyy kun 
huone on viilentynyt tietyn määrän asteita (asetetaan).  
 
Jotta tämä toiminto olisi saatavilla, paina P6 ja P4 samaan aikaan, ja seuraava teksti näkyy näytöllä: 

TÄRKEÄÄ!  
 

AJASTIN 

KELLONAIKA HUONELÄMPÖTILA 

TAKAN TILA 
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TÄRKEÄÄ! 

TÄRKEÄÄ! 
 

 
Tämän toiminnon käyttöönottaminen: paina P5 ja aseta OFF arvon 
tilalle muu arvo. 
Ja seuraava teksti tulee näytölle: 
 
 
 
 
 

 
Asetettu arvo (tässä tapauksessa 2) on aktivoinut COMFORT 
CLIMA-toiminnon. 
Näin se toimii: 
Asetettu arvo on lämpötilaero takan toiminnoille, esim:  

- Huonelämpötila-asetus on 21˚ 
- COMFORT CLIMA:n asetus on 2° 

Näillä asetuksilla takka sammuu kun se saavuttaa 21˚C:n 
huonelämpötilan ja käynnistyy kun huonelämpötila on tippunut 19˚C 
(21˚- 2=19˚C). Seuraava teksti näkyy näytöllä: 

 
 
 
Modulointiajo on käytössä koska asetettu lämpötila on saavutettu. 
Jos lämpötila pysyy vaakana suunnilleen 4 minuuttia, takka aktivoi 
sammumistilaansa. 
 
 
 
 
   
 
Sammumistilan aikana ja sen jälkeen näytössä lukee ECO STOP. 
Takka pysyy tässä tilassa kunnes huonelämpötila laskee 19°C,  
tämän jälkeen sytytys käynnistyy 
 
 
 
 

 
Kun asetat COMFORT CLIMA ohjelman takka voi sammua ja käynnistyä monta kertaa päivässä. Tämä toiminto saattaa lyhentää 
sytytysvastuksen käyttöikää. 

 
KUN AJAT TAKAN TÄSSÄ TILASSA, ON TÄRKEÄÄ ETTÄ TARKISTAT ETTÄ POLTTOMALJA PYSYY 
PUHTAANA AUTOMAATTISEN SAMMUMISEN JÄLKEEN. NÄIN VOIT TAATA, ETTÄ SEURAAVA 
SYTYTYS ONNISTUU HYVIN. 

  
9.4 Pelletti-ilma-sekoituksen säätäminen 
  

 
Tekemällä asetuksia pelletti ilma-olosuhteissa voit helposti säätää 
ilmansaantia ja pelletin syötön. Palaminen voidaan säätää riippuen 
vedosta ja pellettien kovuudesta. Päästäksesi säätämään näitä 
toimintoja, paina P6 ja P7 samaan aikaan. Seuraava näkyy näytöllä: 
 
Painamalla P6 ja P7 asetat savukaasutuulettimen nopeuden, ja 
painikkeilla P4 ja p5 säädät pellettisyötön (näytöllä näkyvä arvo 
asennuksen aikana näyttää arvon prosentteina, joka vaikuttaa takan 
perusasetuksiin). Nämä arvot on muutettava jos palaminen on huono, ja 
jos käytät toisenlaatuisia pellettejä, asetukset tulee olla sen mukaisia.  

 
TÄMÄ TOIMINTO ON TEHOKAS VAIN 
JOS SÄÄDÖT ON TARKISTETTU TAKAN 
HUOLTOJEN YHTEYDESSÄ.  
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TÄRKEÄÄ! 

9.5 Syöttöruuvin automaattinen täyttö 
Kun takka on uusi, syöttöruuvi on tyhjä. Se täytetään automaattisesti seuraavalla tavalla: 

1. Kytke sähköt päälle takan takana olevasta pääkytkimestä. 
2. FINAL CLEANING näkyy näytöllä muutaman minuutin ajan jonka jälkeen lukee OFF (vaihda tarvittaessa kieli, katso 7.1.2.) 
3. Paina P4 kahden (2) sekunnin ajan. CLOCK SET MENU ilmestyy näytölle. 
4. Paina P4 neljä kertaa. Teksti STOVE STATUS MENU ilmestyy näytölle. 

 

 
                           SYÖTTÖRUUVI EI KÄY 
 
PAINA P7 TÄYTTÄÄKSESI SYÖTTÖRUUVIN 
 

 
SYÖTTÖRUUVI ON KÄYNNISSÄ 
 
Toista toimenpide useita kertoja kunnes pellettiä tippuu polttomaljaan. 
Tämän toimenpiteen voi suorittaa vain, jos takka on pois päältä (OFF-tilassa)! 

 
 
 

ENNEN KUN KÄYNNISTÄT TAKAN: MUISTA TYHJENTÄÄ POLTTOMALJAN PELLETISTÄ KUN OLET TÄYTTÄNYT 
SYÖTTÖRUUVIN! 
 
9.6 Takan sytytys 
Ennen kuin käynnistät takan, suorita seuraavat toimenpiteet: 

1. Liitä sähköjohto takkaan (takan taakse) ja pistorasiaan 
2. Kytke virrat päälle takan pääkytkimestä (asentoon 1) 
3. Tarkista, että savuputket on liitetty takan ja hormin välille 
4. Varmista, että takan on asentanut pätevä asentaja  
5. Täytä pellettisäiliö 6 tai 8 mm:n pelleteillä (katso kuva 2). 
6. Täytä pellettiruuvia osiossa 9.5. mainitulla tavalla (vain ensimmäisellä sytytyskerralla, tai mikäli pellettisäiliö ja ruuvi ovat 

tyhjentyneet käytön aikana). 
7. Paina painiketta P3 kolmen (3) sekunnin ajan. 

 
Tämän jälkeen takka suorittaa sytytysvaiheen. Seuraavat viestit ilmestyvät näytölle(viestit saattavat olla erinäköisiä): 

- START (päällä, käynnistysvaihe) 
- WAITING FLAME (odottaa liekkiä) 
- FLAME LIGHT (odottaa liekkiä) 
- WORK (ajossa) 

 
Kun takka on ajossa (WORK), tarkista seuraavat ajoparametrit: 

- Lämmitysteho, katso osio 9.1. 
- Huonelämpötila, katso osio 9.3. 
- Pellettin ja ilman sekoitussuhde, katso osio 9.4. 

 
9.6.1 Varotoimenpiteet ajon aikana 

• Sulje takka jos ajossa on häiriö painamalla P3 
• Älä täytä polttomaljaa manuaalisesti 
• Palamaton pelletti tulee poistaa polttomaljasta ennen uutta sytytysyritystä.  
• Takkaan saa vain ja ainoastaan laittaa pellettiä. 
• Älä sytytä takkaa muulla tavalla jos sytytysvastus ei toimi. 
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9.7  Kaukosäädin 
Kaukosäädin käyttää 12 voltin paristoa, tyyppi 23AE tai LRV08. Paristo ei sisälly toimitukseen. 
 

• P1 – P2: Lämpötila-asetukset: nostaa ja laskee lämpötilaa joka on asetettu 
huonetermostaattiin, enintään 40°C ja vähintään 6°C.    
          

• P4 – P5: Tehoasetus: nostaa ja laskee lämpötehoa. On olemassa 5 tehoastetta, 
max 5 ja min 1. 

 
• P1 + P4: ON/OFF: paina molemmat samaan aikaan 2 sekunnin ajan 

sammuttaaksesi tai käynnistääksesi takan manuaalisesti. Näitä painikkeita 
painamalla voit myös kuitata hälytyksen.  

 
 
9.8.Eri vaiheet 

 

VAIHE SELITYS 

FINAL CLEANING  Takka on sammumassa, jäähdytysprosessi ei vielä valmis  

ON Sytytysvaihe aloitettu 

START Pelletti syötetään polttomaljaan 

WAITING FLAME Takka odottaa liekkiä 

FLAME LIGHT Takka on käynnissä ja vakauttaa liekin 

WORK Takka on käynnissä. Liekki nähtävissä  polttomaljassa 

MODULATE  WORK Asetettu huoneen lämpötila saavutettu. Säästöajo käynnissä 

ECO STOP Comfort Clima -asetus aktivoitu, as. lämpötila saavutettu, takka sammuu. 

T ON Takan huonetermostaatti ei ole käytössä, ulkoinen termostaatti kytketty 

COOLING  Takka tekee jäähdytysprosessia, odota kunnes savukaasut ovat jäähtyneet 

OFF Takka sammutettu 
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9.9  Hälytykset  
 

HÄLYTYS SYY PROBLEMLÖSNING 

NO PELLET ALARM  Pellettisäiliö on tyhjä Tarkista että säiliössä on pellettiä 

(Pelletti on loppu) Ruuvi ei syötä pellettiä 

Tyhjennä säiliö, tarkista ettei syöttöruuviin ole 

pudonnut esineitä jotka estää sitä toimimasta 

kunnolla 

  Säädä pelletinsöttö 

BLACK OUT 
(Sähkökatko) Sähkökatko ajon aikana Paina OFF painiketta ja jatka takan käynnistämistä 

NO IGNITION ALARM Pellettisäiliö on tyhjä Tarkista, että säiliössä on pellettiä 

(Takka ei syttynyt) Pellettisyöttö liian pieni  Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

  sytytysvaiheessa   

  Sytytysvastus rikki tai huonosti Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

  asennettu   

ALARM FAN BROKEN 
Savukaasuputken anturi on rikki tai 

ei ole kytketty oikein Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

(tuuletin rikki) 

Ei ole sähkösyöttöä 

savukaasutuulettimeen  Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

  Savukaasutuuletin on tukossa Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

DEPRESSION ALARM Palotila on likainen Puhdista takka käsikirjassa kerrotulla tavalla 

  Veto on estetty Tarkista että piipussa on vetoa  

  Savukaasuanturi on viallinen Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

THERMAL ALARM  Lämpötila-anturi mittaa lämpötilat  

Kuittaa hälytys painamalla takan takaosassa olevaa 

painiketta   

WITH RESET jotka ylittävät hälytysrajan  (katso kuva) 

(Ylikuumenemissuoja) Huoneilmapuhallin viallinen Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

  

Polttomaljan poltto ei ole 

optimaalinen  

Sammuta takka, pudista polttomalja ja säädä poltto 

pelletti/ilma-asetuksilla  

HOT SMOKE ALARM 
Polttomaljan poltto ei ole 

optimaalinen 

Sammuta takka, pudista polttomalja ja säädä poltto 

pellettiasetuksilla  

(Kuuma savu)  Huoneilmapuhallin on rikki Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

SMOKE SENSOR ALARM Savukaasu-anturi ei toimi kunnolla Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

(rökgastemp.givaren) Savukaasu-anturi on  Ota yhteys jälleenmyyjällesi 

  irrotettu emolevystä    
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10. Sähkökytkentäkaaviot 
 
10.1. Ilmakiertoisten pellettitakkojen sähkökytkentäkaavio  
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10.2 Elena Airplus kytkentäkaavio 
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11. Puhdistus ja kunnossapito 
 
Ennen kun suoritat puhdistus- ja kunnossapitotoimenpiteitä, tarkista seuraavat asiat: 

- Varmista, että takan kaikki pinnat ovat viileät. 
- Varmista, että tuhka on palanut loppuun. 
- Varmista, että takan pääkytkin on asennossa ”0”. 
- Varmista, että takan sähköpistoke on otettu irti pistorasiasta. 

 
 
HUOM! 
Seuraavat puhdistustoimenpiteet on suoritettava huolellisesti! Jos toimenpiteitä ei suoriteta, se saattaa aiheuttaa ongelmia 
takan käyttämisessä. 
 
 
 
11.1. Pintojen puhdistus 
Käytä veteen tai saippuaan kastettua rättiä maalattujen metallipintojen puhdistamiseen. Huomioi että tehokkaiden puhdistusaineiden 
käyttäminen vahingoittaa takan pintoja. 
 
 
11.2. Päivittäinen puhdistus 
Tarkista että polttomalja, jossa poltto tapahtuu, on puhdas ja että tuhkajäännökset eivät tuki polttomaljan reikiä. Ainoastaan tällä 
tavalla voidaan taata hyvä polttoprosessi ja välttää ylikuumenemista joka voi johtaa luukun tai muiden maalattujen pintojen värin 
muuttumiseen tai hilseilyyn. Tuhka saattaa myös estää takan syttymisen. 
 
  
 
 
 

 
 
 

 
Ainoastaan puhdas polttomalja takaa pellettitakan vaivattoman käytön. Käytön aikana polttomaljaan voi muodostua päällysteitä, ja 
nämä pitää heti poistaa. Polttomaljan puhdistustarpeen voi arvioida silmämääräisesti, ja se pitää tarkistaa päivittäin, viimeistään 
pellettisäiliön täytön jälkeen. Puhdistusväli on riippuvainen käytettävästä pelletin laadusta.  
Tärkeää: Myös samassa pellettierässä voi olla laatueroja pellettien välillä, jotka aiheuttavat eroja poltossa, ja voi siten vaikuttaa 
polttomaljan puhdistusvälien pituuteen. Päivittäinen puhdistus takaa, että takalla on hyvät poltto-olosuhteet ja korkea hyötysuhde. 
Näin vältät myös mahdollisia ongelmia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puhdas polttomalja 
Kaikki reijät näkyvillä 

Polttomalja puhdistuksen tarpeessa, 
reijät vain osittain näkyvillä 
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 11.3. FIREX 600 Puhdistus 
 

 
 
 
Kaikissa Ravelli tuotteissa on FIREX 600-palotila. Tämä materiaali perustuu vermikuliittiin, jonka on Ravellin itse kehittämä.  
Tärkein etu vermikuliitissa on sen lämmönkestävyys, ja sen erinomainen eristysominaisuus. Vermikuliitti parantaa takan polttoa ja 
ajo-ominaisuuksia. Polton aikana FIREX 600´stä tulee valkoinen ja puhdas, liekistä tulee selkeä ja kiiltävä, tämä tapahtuu pyrolyysin 
ansiosta. Jos poltto säädellään optimaalisesti, FIREX 600 pysyy valkoisena ja puhtaana.  
FIREX 600 on tästä syystä hyvä mittari miten hyvin takka palaa, koska: 
 
jos FIREX 600 on vaalea: täydellinen poltto 
jos FIREX 600 on tumma: huono poltto 
 
FIREX 600 ei tarvitse puhdistaa erityisellä tavalla, vaan pelkästään harjaamalla tuhka pois harjalla. Kovia pesusieniä ei saa käyttää 
tuhkan poistamisessa, sillä se voi vahingoittaa pintaa, mikä puolestaan voi johtaa siihen että pinnasta tulee heikompi ja voi myös 
hajota.  
Älä imuroi FIREX 600 
Älä käytä märkiä puhdistusliinoja puhdistaessasi FIREX 600 
FIREX 600 kestää lämpöä, mutta ei kovia iskuja, joten siirrä sitä varovasti 
FIREX 600:ssa voi olla jälkiä kulumisesta jo muutaman tunnin käytön jälkeen. Tämä on aivan normaalia, sillä liekki tuottaa pieniä 
halkeamia vermikuliitissa, vahingoittamatta sitä. 
FIREX 600n kestävyys riippuu täysin siitä miten sitä ylläpidetään.  
 
 
Pellettitakka on lämpöä tuottava laite, joka käyttää kiinteää polttoainetta, ja tämän takia sitä on huollettava erikoistuneen 
huoltajan toimesta vähintään kerran vuodessa, lämmityskauden alussa. Huollon tarkoitus on varmistaa kaikkien 
komponenttien täydellinen toimivuus. Ota yhteyttä asentajaasi/jälleenmyyjääsi ja tee tämän kanssa huoltosopimus takan 
vuotuista kunnossapitoa varten. 
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12. Takuu  
 
12.1 Takuutodistus 
 
Ravelli kiittää sinua osoittamastasi luottamuksesta hankkiessanne pellettitakan.  Etene seuraavasti: 

• Lue asennusohjeet, käyttöohjeet ja huolto-ohjeet. 
• Lue takuuehdot alla olevasta tekstistä 

 
Asentaja/myyjän on täytettävä ja allekirjoitettava mukana tulevan lomakkeen. Jos tämä jää tekemättä, takan takuu ei ole voimassa. 
 
 
 
 
12.2 Takuuehdot 
 
Takuu kattaa viat valmistusmateriaaleissa jos tuote ei ole mennyt rikki virheellisen käytön takia, huolimattomuudesta, tai 
asennusvirheestä.  
 
 
Seuraavat ei kuulu takuuseen: 
- vermikuliitti (Firex 600) 
- luukun lasi 
- kuitutiivisteet 
- maalipinta 
- ruostumaton polttomalja 
- sytytysvastus 
- keramiikka 
 
-Asiakkaan aiheuttamia vaurioita, asennusvirheitä, heikkolaatuisen pelletin käyttö tai muut aineet voivat vahingoittaa takan osia, 
mikä voi johtaa siihen että takuu puretaan ja myyjän vastuu loppuu. Käytä oikeanlaista pellettiä. 
-Kuljetuksen aikana tulleet  vauriot ei välttämättä näy heti, joten tarkista takka huolellisesti kun olet sen vastaanottanut. Jos huomaat 
että takka on vahingoittunut, ota yhteyttä jälleenmyyjällesi.  
-Valmistajan takuuehdot näkyvät täällä, tästä ei voi tehdä huomautuksia.  
-Takuulomake on täytettävä ja lähetettävä valmistajalle 8 päivän sisällä. 
 
 
 
 

    
Österbyntie 4 
10620 Tammisaari 
Finland 
Puh. 019-232520 
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13. Huoltotaulukko 
 

Päivämäärä                                         Toimenpide 
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