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 TERASSILÄMMITIN  

                            KÄYTTÖOHJE 

 

                                   

 

 

 

MALLI: PH01-S-PC /PH01-SS-PC 
                                          VAROITUS: VAIN ULKOKÄYTTÖÖN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Lue ohjeet ennen laitteen asennusta ja käyttöä!                      Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten! 

 

”Nämä ohjeet ovat voimassa vain maissa, joiden tunnus on käyttöohjeessa ja laitteessa” 
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Huomio: Tämä laite on säädetty toimimaan kaasuilla C30 ja G31 (butaani ja propaani) tai niiden seoksella ja 

28-30/37/50 millibaarin paineella. Älä käytä muita kaasutyyppejä! 
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TURVAOHJEET 

 
LUE SEURAAVAT TURVAOHJEET HUOLELLISESTI LÄPI ENNEN KÄYTTÖÄ 

 

- Tämän laitteen käyttö suljetuissa tiloissa voi olla vaarallista ja on KIELLETTYÄ. 

- Laite tulee asentaa ohjeiden ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti. 

- Älä säilytä tai käytä bensiiniä tai muita tulenarkoja kaasuja tai nesteitä samassa tilassa missä laite on. 

- Asennuksen ja korjauksen saa tehdä vain pätevä huoltomies. 

- Tämä laite tulee asentaa voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti. Laitteen kotelossa 

pidettävän nestekaasupullon tulee olla oikean muotoinen ja kansallisten määräysten mukainen. 

- Virheellinen asennus tai säätö tai laitteeseen tehty muutos voivat aiheuttaa henkilö- tai 

omaisuusvahingon. 

- Älä tee mitään muutoksia laitteeseen, se on erittäin vaarallista. 

- Kaasunsäätimen ja kaasuletkun tulee olla voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisia ja ne 

tulee vaihtaa niille määrätyin aikavälein.  

- Käytä vain valmistajan määrittelemiä kaasutyyppejä ja nestekaasupulloja (butaani, propaani tai niiden 

seos ja kohdassa ”B – Tekniset tiedot” määritelty syöttöpaine). 

- Kovalla tuulella tulee kiinnittää erityistä huomiota laitteen kallistumisen estämiseen. 

- Tarkista, että kaasunsäätimen tiiviste on paikoillaan ja hyvässä kunnossa. 

- Kaikki vuototestit tulee tehdä saippualiuoksella. Älä koskaan käytä avotulta vuotojen tarkistamiseen! 

- Kaasun koko virtausreitti – kaasuletku, kaasunsäädin, sytytyspoltin ja poltin – tulee tarkistaa vuotojen ja 

vaurioiden varalta ennen laiteen käyttöä ja vähintään kerran kuussa. 

- Älä käytä laitetta ennen kuin kaikki liitokset on tarkistettu vuotojen varalta. 

- Älä maalaa liekkiverkkoa, säädinkoteloa tai lämmönheijastinta. 

- Sulje kaasuhana välittömästi, jos haistat kaasun. 

- Älä tuki nestekaasupullon kotelon tuuletusaukkoja. 

- Älä koskaan kuljeta tai siirrä laitetta sen ollessa päällä. 

- Sulje aina käytön jälkeen nestekaasupullon venttiili tai kaasunsäädin. 

- Sulje nestekaasupullon venttiili tai kaasunsäädin ennen laitteen siirtämistä. 

- Älä siirrä laitetta sen sammuttamisen jälkeen ennen kuin se on jäähtynyt. 

- Laitteen säädinkotelo, poltin ja ilma-aukot tulee pitää puhtaina. 
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- Puhdista laite säännöllisesti ja tarpeen mukaan. 

- Nestekaasupullon venttiilin tulee olla kiinni, kun lämmitin ei ole käytössä. 

- Kaasunsäätimen ja -letkun yhdistelmää ei saa jättää kulkureiteille, joissa ihmiset voivat kompastua 

siihen tai paikaan, jossa kaasuletku voi vaurioitua vahingossa.  

- Kaikki lämmittimen huollon vuoksi poistetut suojukset tai muut suojalaitteet tulee laittaa takaisin 

paikoilleen ennen laitteen käyttöä. 

- Aikuisten ja lapsien tulee pysyä etäällä laitteen kuumista pinnoista palovammojen ja vaatteiden 

syttymisen välttämiseksi. 

- Lapsia tulee valvoa hyvin, kun he ovat laitteen lähistöllä. 

- Vaatteita tai muita syttyviä materiaaleja ei saa ripustaa laitteeseen tai laittaa sen päälle tai lähelle. 

- Pidä nestekaasupullon kotelon tuuletusaukot avoimina ja puhtaina. 

- Älä tuki nestekaasupullon kotelon tuuletusaukkoja. 

- Laite on tarkoitettu käytettäväksi vain ulkona ja hyvin tuuletetuilla alueilla. 

- Hyvin tuuletetun alueen pinta-alasta vähintään 25 % pitää olla avointa. 

- Pinta-ala tarkoittaa seinien yhteenlaskettua pinta-alaa. 

 

   

 

 

 

 

- Kovalla tuulella tulee kiinnittää erityistä huomiota laitteen kallistumisen estämiseen.  

- Sammuta laite välittömästi, jos tapahtuu jokin seuraavista: 

1 – Laite ei lämpiä. 

2 – Poltin paukahtelee käytön aikana (pieni ääntely on normaalia polttimen sammuttamisen jälkeen). 

- Kaasu haisee ja polttimen liekeissä on ylipitkiä keltaisia kärkiä. 

- Säilytä käyttöohje myöhempää käyttöä varten.                                                    

 

Huomio! 
Pinnat ovat erittäin kuumia. 

Älä koske niihin!!!! 
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LAITTEEN ALUSTA JA SIJAINTI 
 

- Laite on tarkoitettu vain ulkokäyttöön. Älä käytä sitä sisällä  

 tai suljetussa tilassa. Varmista aina riittävä ilmanvaihto  

 raittiilla ilmalla. 

- Pidä aina riittävä etäisyys palaviin materiaaleihin,  

eli vähintään 500 mm yläpuolella ja 500 mm sivuilla.  

- Laite tulee kiinnittää vaakasuoraan tukevaan alustaan. Käytettävä 

alusta voidaan kiinnittää paikoilleen nauloilla tms. ja sen korkeuden 

tulee olla vähintään 72 cm. 

- Älä koskaan käytä laitetta räjähdysalttiissa ympäristöissä, kuten 

alueilla, joissa säilytetään bensiiniä tai muita tulenarkoja 

nestemäisiä tai kaasumaisia aineita. 

 

 

 
 

 

 

 

 

KAASUVAATIMUKSET 

 

- Hanki voimassa olevien kansallisten määräysten mukainen kaasunsäädin ja taipuisa kuminen 

kaasuletku ja letkunkiristimet, koska ne eivät tule laitteen mukana. Uusi ne niiden käyttöiän, tämän 

käyttöohjeen varoitusten ja voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti.  

- Syöttöpaineet laitteeseen: 

VAROITUS: Laitteen virheellinen asennus tai säätö, puutteellinen huolto tai kunnossapito tai 

laitteeseen tehty muutos voivat aiheuttaa henkilö- tai omaisuusvahingon. Lue asennus-, käyttö- ja 

huolto-ohjeet huolellisesti läpi ennen laitteen asennusta tai huoltoa. Jos käyttäjä ei osaa lukea tai ei 

ymmärrä käyttöohjetta täydellisesti, ota yhteyttä myyjääsi. Myyjä ei ole vastuussa käyttäjän 

huolimattomuudesta. 

Varoitus: “Ole huolellinen, käsiksi päästävät osat saattavat olla erittäin 

kuumia. Pidä pikkulapset loitolla laitteen ollessa kuuma. 
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 Nimellispaine: 28-30/37/50 mbar 

 Minimipaine: 20 mbar  

 Maksimipaine: 50 mbar 

- Käytettävät kaasut: Butaani, propaani tai niiden seos 

- Nestekaasupullon koko: 15 kg (enintään)                                                    

- Käytä standardin EN 12864 mukaista kaasunsäädintä voimassa olevien kansallisten määräysten 

mukaisesti; varmista, että se on hyvässä kunnossa ja vaihda se vähintään 10 vuoden välein. 

- Tarkista kaasuletku ja kaikki kaasuliitokset vähintään kerran kuussa ja aina nestekaasupullon vaihdon 

yhteydessä.  Jos letkussa on murtumia, halkeamia tai muita kulumia, vaihda tilalle uusi samanpituinen 

(mutta ei yli 1,5 m) ja samanlaatuinen taipuisa kuminen kaasuletku voimassa olevien kansallisten 

määräysten mukaisesti.  

- Asennus tulee tehdä voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti. 

- Lommoinen, ruostunut tai vaurioitunut nestekaasupullo voi olla vaarallinen ja se tulee tarkastuttaa 

kaasupullon myyjällä. Älä koskaan käytä nestekaasupulloa, jonka venttiilin liitäntä on vaurioitunut. 

- Nestekaasupullosta tulevan polttoaineen pitää olla kaasumaista. 

- Älä koskaan liitä nestekaasupulloa laitteeseen ilman kaasunsäädintä. 

- Kytke nestekaasupullo irti laitteesta, kun laite ei ole käytössä. 

 

VUOTOTESTI 
 

Laiteen kaasuliitokset on vuototestattu tehtaalla ennen toimitusta. Mahdollinen laitteen huono käsittely 

kuljetuksen aikana saattaa vaikuttaa laitekokonaisuuden kuntoon. Täydellinen vuototesti tulee tehdä 

uudelleen asennuspaikalla. Tee vuototesti alla olevalla tavalla. 

- Tee saippualiuos, jossa on yksi osa nestemäistä pesuainetta ja yksi osa vettä. Saippualiuos voidaan 

suihkuttaa sumutinpullolla tai sivellä harjalla tai rätillä. Vuotokohtiin tulee saippuakuplia. 

- Varmista, että säädinkotelon säätöhana on ”OFF”-asennossa. 

- Laita kaasunsyöttö päälle ja tarkista, näkyykö letkuissa ja liitoksissa kuplia. Kuplat tarkoittavat vuotoa. 

- Sulje kaasunsyöttö välittömästi vuodon ilmetessä ja kiristä kaikki vuotavat liitokset hyvin. Avaa sitten 

kaasunsyöttö ja tarkista uudelleen. 

- Älä koskaan tee vuototestiä tupakoidessasi. 

 

  

 



 
 

  
                                              7 

TOIMINTA 
 

LÄMMITTIMEN SYTYTYS 

1. Avaa nestekaasupullon venttiili kokonaan. 

2. Paina säädintä ja käännä sitä vastapäivään 90 astetta asentoon ”PILOT”.                       
3. Paina säädin alas ja pidä sitä alhaalla 30 sekuntia. Pidä säädintä alhaalla ja paina sytytysnappia useita 

kertoja, kunnes sytytysliekki syttyy. Pidä säädintä alhaalla 30 sekuntia, jotta termopari ehtii lämmetä ja 

alkaa pitää kaasunvirtausta auki. Vapauta säädin. Jos sytytysliekki sammuu, tee samat toimenpiteet 

uudestaan. 

- Jos uusi nestekaasupullo on juuri kytketty, odota ainakin minuutti, jotta kaasuletkussa oleva ilma 

poistuu sytytysliekin aukosta. 

- Varmista sytyttäessäsi sytytysliekkiä, että säädin on kohdassa ”Pilot” ja pidät sitä koko ajan 

pohjassa, kun painat sytytysnappia. Säädin voidaan vapauttaa sytytysliekin syttymisen jälkeen. 

- Sytytysliekki voidaan nähdä ja tarkistaa pienistä pyöreistä aukoista, jotka sijaitsevat liekkiverkon 

alalaidassa säätimen vasemmalla ja oikealla puolella. 

- Jos sytytysliekki ei syty tai se sammuu, toista vaihe 3. 

4. Käännä sytytysliekin syttymisen jälkeen säädin minimiasennosta ”LO” maksimiasentoon ”HI”. 

LÄMMITTIMEN SAMMUTUS 

1. Käännä säädin asentoon ”Pilot”. 

2. Paina säädintä ja käännä se asentoon ”OFF”. 

3. Sulje nestekaasupullon venttiili kokonaan. 

                      

      

 

 

 

Laitteessa on erikoismekanismi, joka katkaisee kaasunsyötön laitteeseen heti, jos laite kallistuu 

enemmän kuin 40°. 

Älä koske sammuttamisen jälkeen poltinyksikköön ennen kuin laite on jäähtynyt (vasta 45 minuutin 

kuluttua sammuttamisesta). 
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SÄILYTYS 
 

- Sulje nestekaasupullon venttiili aina käytön jälkeen tai toimintahäiriön ilmetessä.  

- Poista paineensäädin ja letku.                                                 

- Tarkista, että kaasuventtiili on tiukasti kiinni ja siinä ei ole vaurioita. Jos epäilet vauriota, vaihdata se 

kaasulaitehuollossa. 

- Älä koskaan säilytä nestekaasupulloa maan alla tai paikoissa, joissa on riittämätön ilmastointi. 

 

        PUHDISTUS JA HUOLTO 
 

- Pyyhi ulkopinnat pehmeällä ja kostealla rätillä käyttäen saippuavettä. Älä puhdista lämmitintä 

tulenaroilla tai syövyttävillä puhdistusaineilla. 

- Poista nestekaasupullon kotelon tuuletusaukoista, säädinkotelosta, polttimesta ja ilmakanavista roskat, 

hämähäkinverkot ja hyönteiset vahvatekoisella piipunpuhdistajalla tai paineilmalla. Näin laite pysyy 

puhtaana ja turvallisena käyttää.  Älä koskaan puhdista mitään kanavia tai aukkoja hammastikuilla tai 

muilla välineillä, jotka rikkovat ja tukkivat ne. 

- Älä maalaa liekkiverkkoa, säädinkoteloa tai lämmönheijastinta. 

- Peitä poltinyksikkö laitteen mukana toimitetulla suojuksella, kun laite ei ole käytössä. Odota ennen 

suojuksen laittamista, että laite jäähtyy. 

- Ruostuminen on tavallista nopeampaa ympäristöissä, joissa ilma on suolaista, kuten meren 

läheisyydessä. Tarkista säännöllisesti, onko laitteessa ruostuneita kohtia ja korjaa ne välittömästi. 

 

Kaasuletkun liittäminen nestekaasupulloon 

NEUVO: Hanki voimassa olevien kansallisten määräysten mukainen kaasunsäädin ja taipuisa kuminen 

kaasuletku ja letkunkiristimet, koska ne eivät tule laitteen mukana.   

Kaasunsäätimen tulee olla säädetty 28-30/37/50 mbar paineelle. 

Yhdistä kaasuletku laitteen kaasuputken liittimeen ja kiinnitä se käyttäen sopivaa 

letkunkiristintä. Jos tarvitaan tiivisteitä, niiden tulee olla standardin EN 549 

mukaisia. Jos tarvitaan muita tarvikkeita tiiviyden varmistamiseksi, niiden tulee 

olla standardin EN 751 mukaisia.  

Tarkista kaasunpitävyys saippuavedellä kohdan ”Vuototesti” mukaisesti 

joka kerta kun kytket letkun. 
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Varoitus: 

Vaihda nestekaasupullo vain hyvin tuuletetussa paikassa ja etäällä kaikista syttymisen aiheuttajista 

(kynttilä, tupakat, muut laitteet, joissa on tuli, jne.). 

Tarkista, että kaasunsäätimen tiiviste on paikoillaan ja hyvässä kunnossa. 

 

Tarkista kaasuletku vähintään kerran kuussa ja aina kaasupullon vaihdon yhteydessä. Jos siinä on 

halkemia, repämiä tai muita kulumia, se pitää vaihtaa uuteen samanpituiseen ja -laatuiseen letkuun. 
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OSAT JA TEKNISET TIEDOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kruunumutterit 

Lämmönheijastin 

Liekkiverkko 
Suojakehä 

Pylväs 

Sytytin 

Säädin 
Säädinkotelo 

Säiliö 

Ovi 

Jalusta 
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A – Rakenne ja ominaisuudet 

- Siirrettävä terassi/puutarhalämmitin, jossa nestekaasupullokotelo. 

- Kuoret pulverimaalattua tai ruostumatonta terästä. 

- Useille eri maille sopiva kaasunsyöttöliitäntä. 

- Liekkiverkko ruostumatonta terästä. 

- Lämmön säteily lämmönheijastimesta 

 

B – Tekniset tiedot 

- Vain ulkokäyttöön. 

- Toimii butaanilla, propaanilla tai niiden seoksella. 

   

 

Mallit Kaasuluokat Paine (mbar) Kohdemaat 

Qn (Hs) 

Enimmäiskul

utus (g/h) 

Ottoteh

o 

nimellis

elle 

lämmöll

e 

Ottoteh

o 

alimmal

le 

lämmöll

e 

PH01-S-PC 

 

PH01-SS-PC 

I3+ 

Kaasut 

(propaani 

butaani 

tai niiden 

seos) 

G30: 28-30 mbar 

G31: 37 mbar 

BE - CH - ES - FR - GB - GR - IE - IT – 

PT – LU - PL 
3 kW 

3 kW 

 1,4 kW 

 1,4 kW 

 (G30) 

 (G31) 

I3B/P 
G30/G31: 30 

mbar 

CY - CZ - DK - EE - FI - LT - LV - MT - 

NL – NO - SE - SI - SK - BG - RO - TR 

3 kW   

3 kW 

1,4 kW 

1,4 kW 
 (G30) 

I3P(50)  

I3B/P(50) 

G30/G31: 50 

mbar 
AT – DE  

 

3 kW 

 

1,4 kW (G50) 
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Paino: 

Pulverimaalattu metallinen 8,5 kg (tarkista sen jälkeen, kun valurauta on laitettu jalustaan) 

Ruostumaton teräs: 8 kg (malli PH01-SS-PA) 

Korkeus: 950 mm                                                                         

 

C - Injektoritaulukko 

KOKOONPANON OSAT 

Tarvittavat työkalut: 

- Tasapäinen ruuvimeisseli, leveä tai keskikokoinen pää 

- Vuototestiä varten suihkupullo ja saippualiuosta  

Toimitukseen kuuluvat osat: 

- Kaksipäinen kiintoavain, 8 ja 10 mm 

- Lämmönheijastin Ø 535 mm, 3 kpl Ø 6 mm tiivisteitä ja 3 kpl M6 kruunumuttereita 

- 3 kpl M8 x 60 mm terästappeja 

- Ruostumaton liekkiverkko ja 4 kpl 3/16’’ pultteja 

- Pylväs ja poltinyksikkö 

- Säiliö 

- Ovi 

- Suojakehä  

- Jalusta ja 4 kpl M6 x 20 mm pultteja 

 
 

Kaasuluokka Käyttökelpoiset 

kaasut 

Kaasunsäätö 
Injektori Ohivirtaus Sytytys 

I3+ 

G30/G31 
28-30/37 mbar 1 (100/mm) 120 (100/mm) 18 (100/mm) 

I3B/P 30/30 mbar 

I3B/P(50)  

I3P(50) 
50/50 mbar 



 
 

  
                                              13 

 

 

 

KOKOAMINEN 

1-1. Ota esille kaikki 
pöytälämmittimen osat. 
1-2. Kohdista valurauta jalustassa 
oleviin reikiin. 
 

2-1. Kiinnitä säiliön kotelo jalustaan ja 
valurautaan neljällä M6 x 8 mm 
pultilla. 
2-2. Kiristä pultit kuvasta näkyvällä 
tavalla. 
 

3-1. Aseta poltin säiliön kotelon 
päälle ja kiinnitä se neljällä 3/16•
pultilla. 
 

4-1. Kiinnitä kolme 60 mm pituista 
tappia liekkiverkkoon kolmella 
laippamutterilla (M6) ja kiristä ne. 
 

VAIHE 1 VAIHE 2 

VAIHE 3 
VAIHE 4 
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8-1. Laita lämmönheijastin tappien 
lävitse aluslevyjen päälle. 
 

7-1. Laita kolmeen 60 mm pituiseen 
tappiin aluslevyt, yksi kuhunkin. 
 

5-1. Aseta liekkiverkko polttimen 
päälle. 
5-2. Kiinnitä liekkiverkko polttimeen 
neljällä 3/16
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9-1. Kiinnitä lämmönheijastin kolmella 
kruunumutterilla (M6). 
 

10-1. Sulje ovilevy ja lukitse se 
kahvasta kääntämällä sitä 90 astetta. 
 

VAIHE 9 VAIHE 10 
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VIANETSINTÄTAULUKKO 
 

ONGELMA TODENNÄKÖINEN SYY 

RATKAISU 

Sytytysliekki ei syty Kaasuventtiili on kiinni. 

Nestekaasupullo on tyhjä. 

Ilma-aukot tukossa. 

Ilmaa syöttöjärjestelmässä. 

 

Löysät liitokset. 

Riittämätön kaasunpaine. 

Paina kaasuhanaa ja käännä se päälle.  

Täytä nestekaasupullo. 

Puhdista aukot. 

Poista ilma järjestelmästä painamalla säädintä niin kauan että haistat 

kaasun. 

Tarkista kaikki liitokset. 

Vaihda uusi nestekaasupullo. 

Sytytysliekki ei pysy 

tulessa 

Likaa sytytyspolttimen ympärillä. 

Löysät liitokset. 

Termopari ei toimi. 

Kaasuvuoto järjestelmässä. 

Polttoaineen paine puuttuu. 

 

Puhdista likaiset kohdat. 

Kiristä liitokset. 

Uusi termopari. 

Tarkista liitokset. 

Nestekaasupullo on lähes tyhjä. Täytä se. 

Poltin ei syty Paine on riittämätön. 

Ilma-aukot tukossa. 

Säädin ei ole päällä. 

Viallinen termopari. 

Sytytyspoltin vinossa. 

Sytytyspoltin on väärässä kohdassa. 

Nestekaasupullo on lähes tyhjä. Täytä se. 

Puhdista aukot. 

Käännä hana päälle. 

Uusi termopari. 

Laita sytytyspoltin oikeaan asentoon. 

Sijoita oikein ja yritä uudestaan. 

 

Polttimen liekki on 

matala 

Syöttöletku on taipunut tai kiertynyt. Suorista letku ja tee letkun vuototesti. 

Liekkiverkko hehkuu 

epätasaisesti 

Riittämätön kaasunpaine. 

Jalusta ei ole vaakasuoralla alustalla. 

Vaihda uusi nestekaasupullo 

Laita lämmitin vaakasuoralle alustalle. 

Sakeaa mustaa savua Tukos polttimessa Sammuta lämmitin ja anna sen jäähtyä. 

Poista tukos ja puhdista poltin sisä- ja ulkopuolelta.  

Nokeentumia Likaa tai nokikerros lämmönheijastimessa 

ja liekkiverkossa. 

Puhdista lämmönheijastin ja liekkiverkko. 

 

 

Yhteystiedot: 

Sunwind Gylling Oy 

Niemeläntie 1, 20780 Kaarina 

Sähköposti: sunwind@sunwind.fi 

Www: www.sunwind.fi 
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