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1 Üldinfo 

1.1 Kaal 
Majaomanik peab veenduma, et paigalduskoha põrand 

suudab toote kogukaalu kanda. 

1.2 Reguleerimine 
Soovitame ümbrise ladumisel liimi mitte kasutada, et 

südamikku oleks võimalik enne kaminast korstna läbiviimist 

reguleerida. Kasutage vesiloodi, et kontrollida, kas ümbris 

on paigaldatud otse. Südamik paisub kuumusega, seetõttu 

ei tohi ümbris südamikule toetuda. (Südamiku kohale peab 

jääma 3–5 mm suurune vahe. Laiupidi vahesid jätma ei pea, 

kuid südamiku alumise osa ja ümbrise vahele peab jääma 

vähemal 2 mm suurune vahe.) 

1.3 Põrandaplaat 
Kui põrand on tuleohtlikust materjalist, siis tuleb kamina 

ette paigaldada tulekindel põrandaplaat. 

1.4 Akrüülliim 
Kamina kokkupanemiseks tuleb kasutada akrüülliimi. 

Kontrollige, et pinnad oleksid täielikult tolmuvabad ja 

puhtad. Kamina kokkupanemisel kasutage sama akrüülliimi 

ka ühenduskohtade täitmiseks (joon. Z). 

1.5 Kergemad kahjustused 
Kamin võib transpordi ja käsitsemise käigus saada 

kergemaid kahjustusi. Need saab parandada 

akrüül/kergpahtliga. Parima tulemuse saamiseks võib 

kahjustused pärast täitmist siledaks lihvida. Täita on 

võimalik kergemaid kahjustusi ja pinna ebatasasusi. 

Sügavate või ulatuslike kahjustuste puhul soovitame 

täitmist mitu korda korrata, kasutades vajumise vältimiseks 

plaadiliimi või tsementpahtlit. Silumiseks võib kasutada 

näiteks niisket svammi või hõõrukit. 

1.6 Peened praod 
Kaminat ümbritsev ehitusmaterjal võib nihkuda. Tavaliselt 

vajuvad ehitusmaterjalid esimestel aastatel ulatuslikult, 

eriti uutes majades. Samuti kahanevad kõik 

betoonelemendid kuni 15 kuu jooksul. 

 

Selle tulemusel võivad betooni/müüritisse tekkida väikesed 

praod. 

 

Kasutage kaminat mõne kuu jooksul. Pragude tekkimisel 

uuristage need kruvikeeraja või sarnase tööriistaga välja (et 

akrüülpahtlile rohkem ruumi teha). Tolmu eemaldamiseks 

puhastage pinnad tolmuimejaga. 

Kandke akrüülpahtel prakku ja siluge pahtlilabida või 

seebivees niisutatud sõrmega. 

Töödeldud kohad võib paari päeva pärast üle värvida. 
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1.7 Värvimine 
Kamin on värvimiseks valmis, kui see on 

pahteldatud/lihvitud ja liimitud ühenduskohad on 

kuivanud. Kasutage ainult hingavat värvi (akrüül), mis on 

mõeldud müüritistele. 

 

1.8 Marmori töötlemine 
Puhastage plaadid kerge seebilahusega ja eemaldage 

liimijäägid. 

Ärge mitte kunagi kasutage happelisi/abrasiivseid 

materjale, kuna need kahjustavad pinda ja selle viimistlust. 

Kindlasti tuleb kasutada puhastusvahendit/hermeetikut, 

mida on lubatud kasutada marmori puhastamiseks ja 

tihendamiseks. 

Kriimud tumedas marmoris saab pliiatsiga üle värvida. 

Erinevad tooted kivi pinnatöötluseks leiate kividele 

spetsialiseerunud firmast. 

 

Järgige toote paigaldusjuhiseid – see on Teie enda ohutuse 

huvides. Kõik ohutud kaugused on toodud minimaalselt 

nõutavatena. Küttekolde peab paigaldama kooskõlas 

paigaldusriigis kehtivate reeglite ja eeskirjadega. Nordpeis 

AS ei vastuta valesti kokkupandud kütekolde eest. 

 

Selles dokumendis võib esineda vigu ja muutusi. 

 

Uusim ajakohane versioon on saadaval veebilehel 

www.nordpeis.com 

 

2 Enne uue toote paigaldamist 
 
Kõik meie tooted on testitud vastavalt viimastele Euroopa 
nõuetele, samuti Norra NS 3058 ja NS 3059 standardile, mis 
hõlmab osakeste eraldumise teste. Paljudes Euroopa 
riikides aga kehtivad südamike, ahjude ja kaminate 
paigaldamisele eraldi eeskirjad. Kliendina vastutate Teie 
täielikult Teie piirkonnas/riigis paigaldamisele kehtivate 
kohalike eeskirjade järgimise eest. Nordpeis ei vastuta õige 
paigalduse eest. 
 
Peaksite kontrollima, millised kohalikud määrused kehtivad: 
(Pange tähele, et see loetelu ei ole lõplik): 
 
• kolde ja tuleohtlike/süttivate materjalide 
• vahelisele kaugusele; 
• kamina ümbrise ja tagaseina vaheliste 
isolatsioonimaterjalide nõuetele; 
• kamina- või ahjuesiste põrandaplaatide 
• suurusele, kui need on nõutavad; 
• kolde ja korstna vahelise suitsutoru ühendusele; 
• isolatsiooninõuetele, kui suitsutoru läbib tuleohtlikku 
seina, näiteks puitseina. 
 
 

2.1 Tõmme korstnas 
Võrreldes vanemate mudelitega esitavad tänapäevased 

puhta põlemisega küttekollete korstnale oluliselt 

kõrgemaid nõudmisi. Ka parim ahjusüdamik ei hakka 

korralikult tööle, kui korsten on valede mõõtmetega või 

halvasti hooldatud. Tõmme sõltub peamiselt suitsugaaside 

temperatuurist, välisõhu temperatuurist, õhu juurdevoolust 

ning korstna kõrgusest ja siseläbimõõdust. Korstna 

läbimõõt ei tohi olla väiksem kui suitsutoru / 

korstnaühenduse läbimõõt. Tavaolukorras peaks korstnas 

alarõhk olema 12–25 Pa. 

 

Tõmme suureneb, kui: 

•  korsten muutub välisõhust soojemaks, 
•  korstna aktiivset pikkust tuleaseme kohal 
suurendatakse, 
•  leekidele antakse piisavalt õhku. 
 
Kui korsten on küttekolde jaoks liiga suur, siis on raske head 
tõmmet saavutada, sest siis ei soojene korsten hästi üles. 
Sellisel juhul võib kasu olla professionaali poole 
pöördumisest, kes aitab võimalikke lahendusi hinnata. Liiga 
tugevat tõmmet saab reguleerida siibriga. Vajadusel 
pöörduge korstnapühkija poole. Käesolev toode on läbinud 
tüübikatsetused ja selle peaks ühendama korstnaga, mille 
mõõtmed vastavad toote CE-deklaratsioonis märgitud 
suitsugaaside temperatuurile. Konsulteerige juba ette 
professionaaliga. 
 
Tähelepanu! Uue küttekolde paigaldamisel on soovitatav 
kasutada kvalifitseeritud professionaali abi. 

2.2 Õhu juurdevool (FIG Ronda 160 Air) 

Lisatarvikuna on saadaval põlemisõhu juurdevoolu 

komplekt, mis tagab, et kolde põlemisõhuga varustamist 

mõjutavad vähem ventilatsioonisüsteemid, 

köögiventilaatorid ja muud tegurid, mis võivad ruumis 

alarõhu tekitada. Kõigis uusehitistes soovitame tungivalt, et 

toode oleks projekteeritud ja paigaldatud nii, et selle 

põlemisõhk tuleks otse välisõhust. Ka vanemates majades 

on soovitatav kasutada põlemisõhu juurdevoolu komplekti. 

Ebapiisav põlemisõhu juurdevool võib tekitada halba 

tõmmet ja seetõttu madalat põlemise efektiivsust koos 

muude sellest tulenevate probleemidega: ahjuklaasi 

tahmumine, puidu ebaefektiivne kasutamine ja tahma 

kogunemine korstnasse. 

2.3 Põrandaplaat 
Kui põrand on tuleohtlikust materjalist, siis tuleb kamina 

ette paigaldada tulekindel põrandaplaat. 

2.4 Kauguste skeem 
Skeemidel on näidatud suitsutoru orva ligikaudne keskkoha 

kõrgus. Enne korstnasse ava tegemist võtke arvesse ka 

suitsutoru võimalikku kallet. Samuti võivad selle kõrgust 

mõjutada põranda ja seinte ebatasasused, seetõttu asetage 

kütteseade kuivalt kohale, et see suitsutoru/korstnaga 

ühendamiseks täpselt sobivasse kõrgusse ja asendisse 

seada.  
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3 Tehnilised andmed  
 

Ümbris Ronda 160 

Südamik S-26R (NI-26) 

Südamiku materjal Metall/ Malm 

Pealispinna töötlemine uks/ukse 

raam: 
Kuumakindel lakk 

Kütus Puuhalg, 30 cm 

Võimsus 5 kW 

Kasutegur 79,3% 

CO % @ 13% O2: 0,07 

Tõmbesüsteem: õhu tõmbe regulaatori 

Põlemissüsteem: Sekundaarpõlemine (puhtalt 

põlev) 

Köetav pind: 60-120 m² 

Suitsutoru ühendus: Pealt 

Suitsutoru sisemine Ø 150 mm 

Kaal – südamik 93 kg 

Kaal - ümbris 239 kg 

Suitsugaaside temperatuur: 313 °C 

Õhuvarustuse nõuded (m³/h) 11 

Halgude kogus 1,4 kg 

Kütuse lisamise intervall 56 min 

Õhu tõmbe regulaatori avamine 50% 

Töö Vahelduv* 
 

* Vahelduv põlemine tähendab kamina tavapärast kasutamist, st. 

uus puit sisestatakse siis, kui eelmine puukogus on põlenud 

 

4 Kaugused põlevate materjalideni 
 

Järgige kindlasti ohutuid kaugusi. (FIG 1). 

 

Teraskorstna ülalt ühendamiseks tuleb järgida selle tootja 

juhiseid. 

 

5 Esimene süütamine 
Kui kamin on paigas ja kõiki ettekirjutusi on järgitud, võib 

tule süüdata.  

 

Hoitus: Ole kamina küdemise ajal selle puutumisega 

ettevaatlik, kuna võid kahjustada lakki. (Seda ainult juhul, 

kui kamin on uus ja lakk ei ole veel kuiv). 

Pane tähele järgmist:  

Thermotte™ plaadid võivad tugeva löögi saamisel 

puruneda. Seda garantii ei hõlma ja seetõttu peaksid 

küttepuid põlemiskambrisse asetades tugevaid lööke 

vältima. 

 

Esimese tule süütamise puhul oleks hea, kui hoolitsed 
tugeva õhu väljavoolu eest, kuna kamina lakk eritab suitsu 
ja lõhna. See suits ja lõhn ei ole ohtlikud ja kaovad lõpuks. 

 

5.1 Süütamine 
Aseta kaminasse kuivi väikeseid küttepuid, süüta põlema 

ning lase leekidel enne ukse sulgemist hästi võimust võtta. 

Enne, kui uks suletakse, avatakse õhu tõmbe regulaatori 

(Fig 10). Täiendav süttimise õhu saadakse kui hoida ust 

veidi paokil.  Kui leegid on stabiilsed ja korsten on soe siis 

seejärel reguleeritakse õhu juurdevoolu tõmbe regulaatori 

abil, et kamin ja korsten üle ei kuumeneks. 

 

Kui on tekkinud hõõguv süsi, võib lisada uusi küttepuid. Kui 

uusi küttepuid juurde paned, tõmba hõõguvad söed 

kaminas ettepoole, et uued puud nendest süttida saaksid. 

Iga kord, kui uued küttepuud sisestad, jätke uks veidi 

avatuks, et leegid saaksid hästi võimust võtta. Tuli peaks 

põlema ereda ja tugevate leekidena. 

 

Väga madal põlemisefekt ja ööpäevaringne kütmine ei ole 

hea, kuna kasvab reostus nina tulekahju oht korstnas.  

Hoiatus: Ära kunagi küta nii, et kamin või toru oleksid 

hõõguvpunased. 

Kui see peaks siiski juhtuma, siis sule tõmbe regulaator. 

Optimaalseks õhu tõmbe regulaatori reguleerimiseks on 

vaja natuke kogemusi. Kui oled kaminas natuke tuld teinud, 

leiad loomuliku kütmisrütmi. 

 

 
 
 

TÄHTIS!  
Enne uute puuhalgude panemist kuuma 

põlemiskambrisse ärge unustage õhu 
tõmberegulaatori (soovitavalt ka ukse) avamist. 

Enne kui õhu tõmberegulaatori seadistust 
vähendatakse, laske leekidel hästi võimust võtta. 

 
Kui tõmme on korstnas madal ja ventilatsiooniava 
on suletud võib küttepuudegaas pauguga süttida. 

See võib kahjustada nii toodet kui ka otsest 
keskkonda. 
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6 Hooldus 

6.1 Puhastamine ja kontrollimine 
Vähemalt üks kord kütteperioodi jooksul tuleks kamin 

põhjalikult üle vaadata ja puhastada (näiteks korstna 

puhastamisega seoses). Vaata, et kõik jätkukohad oleksid 

tihedad ning tihendid omal kohal. Kulunud või 

deformeerunud tihendid tuleks välja vahetada.  

 

Pea meeles, et kamin peab enne üle vaatamist alati külm 

olema. 

 

6.2 Tuhk 
Tuhka peaks aeg-ajalt välja viima (kui sageli, sõltub 

loomulikult sellest, kui palju kaminat kasutatakse). Pane 

tähele, et tuha sees võib olla süsi isegi ööpäev pärast tule 

kustumist. Kasuta tuha välja võtmiseks tulekindlast 

materjalist anumat. Meie soovitame selleks kasutada 

spetsiaalset tolmuimeja tuhakasti. (Pane tähele: kunagi ei 

tohiks tuha välja võtmiseks kasutada otseselt tolmuimejat.) 

Vajadusel võta ühendust oma müügiesindajaga lähema 

informatsiooni saamiseks.  

Soovitatav on jätta õhuke kiht põhja kuna see isoleerib 

veelgi kollet. Tuha eemaldamise käigus jälgi, et ei 

kahjustaks Thermotte plaate, eriti kui kasutatakse 

tuhalabidat. 

 

6.3 Thermotte™ plaadid 
Kolde (Joonis FIG 12) soojustusmaterjalid soodustavad 
kõrge temperatuuri tekkimist, tänu millele puit põleb 
puhtamalt ja kõrgema kasuteguriga. Praod neis plaatides ei 
vähenda nende soojustusvõimet.  

 

Kui vajate uusi plaate, pöörduge edasimüüja poole. 

 

Juhul kui Thermotte plaate tuleb välja vahetada, tõstke 
leegihajutaja (A), et eemaldada küljeplaadid ja siis 
ülejäänud plaadid 

 

A. Smoke baffle Leegihajutaja 

B. Vasak külje plaat - ees 

C. Vasak külje plaat - taga 

D. Parem külje plaat - ees 

E. Parem külje plaat - taga 

F. Tagumine plaat 

G. Halu-stopper 

H. Vasak alumine plaat 

I. Parem alumine plaat 

 
Pange tähele: liiga pikad halud põhjustavad külgplaatide 

vahele lisapingeid ja plaatides võivad praod tekkida. 

 

Samuti pidage silmas, et Termotte™ plaadid võivad 

puudutamisel värvilist tolmu eraldada. Ärge puudutage 

tolmuste sõrmedega malmelemente. Värvilise tolmu jäljed 

saab malmelementidelt kaasasoleva kindaga ära pühkida. 

 

6.4 Uks ja ukseklaas  
Kui ukseklaasile on tahma kogunenud, siis võib olla vaja 

seda puhastada. Kasutage selleks mõeldud 

klaasipuhastusvahendit, sest muud puhastusained võivad 

klaasi ennast või selle tihendeid kahjustada. (NB! Olge 

ettevaatlik, sest isegi spetsiaalsed klassipuhastusvahendid 

võivad ahjuukse raami lakikihti või tihendeid kahjustada.). 

Hea viis klaasi puhastamiseks on kasutada niisket riiet või 

kätepaberit veidikese koldest võetud tuhaga. Hõõruge 

klaasi tuhaga ja lõpuks pühkige see puhta niiske 

kätepaberiga ära. NB! Puhastage ukseklaasi ainult siis, kui 

see on maha jahtunud. 

 

Kontrollige regulaarselt, et klaasi ja ukse vaheline üleminek 

oleks täielikult hermeetiline. Vajadusel keerake klaasi paigal 

hoidvad kruvid kõvemini kinni, aga mitte liiga kõvasti, 

muidu võib klaas praguneda. 

 

Ahjuukse tihendeid võib olla vaja regulaarselt vahetada, et 

kolle oleks hermeetiline ja töötaks optimaalselt. Neid 

tihendeid saab komplektina osta ja tavaliselt on nendega 

kaasas ka keraamiline liim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keraamilise klaasi ümbertöötlemine 
Tulekindlat klaasi ei saa ümber töödelda. Vana, purunenud 

või muul põhjusel kasutamatu keraamiline klaas tuleb 

jäätmetena utiliseerida. Keraamilise klaasi 

sulamistemperatuur on kõrgem, mistõttu seda ei saa koos 

muu klaasiga ümber töödelda. Kui see tavalise klaasi hulka 

pannakse, siis rikub see tooraine ära ja võib kõige halvemal 

juhul klaasi ümbertöötluse üldse lõpetada. Andke tähtis 

panus keskkonnakaitsesse ja jälgige, et keraamiline klaas ei 

satuks koos tavalise klaasiga ümbertöötlusse. 

 

Pakkematerjali ümbertöötlemine  
Pakkematerjal tuleks riiklike eeskirjade kohaselt 

ümbertöötlusse anda. 

 

7 Garantii 
Garantiitingimused on üksikasjalikult ära toodud 

kaasasoleval garantiilehel ja meie veebilehel 

www.nordpeis.com  

KERAAMILIST KLAASI  

EI SAA ÜMBER TÖÖDELDA 

Keraamiline klaas tuleb 
koos keraamika ja 
portselaniga jäätmetena 
utiliseerida. 
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8 Nõuanded tule süütamiseks 
Kõige parem on tuld süüdata süütetablettide ja kuivade 

pilbastega. Ajalehed tekitavad palju tuhka ja tint on 

keskkonnale kahjulik. Reklaamlehed, ajakirjad, piimapakid 

ja muu sarnane ei sobi üldse tule süütamiseks. Süütamisel 

on tähtis hea õhu juurdepääs. Kui suitsutoru on üles 

soojenenud, siis on tõmme hea ja ahjuukse võib sulgeda. 

 

 
 
Kasutage kütmiseks kuiva puitu, mille niiskusesisaldus on 

maksimaalselt 20%. Küttepuud peavad pärast langetamist 

vähemalt 6 kuud kuivama. Niiske puidu põlemiseks kulub 

palju õhku, sest niiske puidu kuivatamine nõuab 

lisaenergiat ja seetõttu jääb seda ruumi soojendamiseks 

vähe üle. Lisaks tekitab see korstnasse palju nõge, mis võib 

korstnapõlenguni viia. 

 

 

8.1 Küttepuude hoidmine 
Et puit oleks kuiv, tuleks puud langetada talvel ja siis 
küttepuudel terve suve kuivada lasta, hoides neid piisava 
ventilatsiooniga kohas katuse all. Küttepuude virna ei tohi 
maani ulatuva presendiga kinni katta, sest siis on present 
nagu suletud kaas, mis ei lase küttepuudel kuivada. Hoidke 
alati mõne päeva jagu küttepuid toas, et niiskus saaks 

nende pinnalt ära aurata. 
 

8.2 Kütmine 
Kui leegid ei saa piisavalt õhku, siis võib ahjuukse klaas 
tahmuda. Seetõttu andke kohe pärast halgude lisamist 
tulele õhku, et ka koldes olevad suitsugaasid korralikult ära 
põleksid. Avage õhuava ja hoidke ahjuust veidi lahti, et 
halud korralikult põlema hakkaksid. 
 
Pidage silmas, et õhu juurdepääs leegile võib ka liiga suur 
olla ja siis muutub tuli kontrollimatuks, ajades kogu kolde 
kiiresti äärmiselt kuumaks (kui köetakse suletud või 
peaaegu suletud ahjuuksega). Seetõttu ei tohi kollet kunagi 
täielikult halgudega täita. 
 
Soovitatav on hoida väikese hulga halgudega ühtlast tuld. 
Liiga palju halgusid kuumadel sütel võivad põlemisõhu 
kiiresti ära kulutada ja suitsugaasid väljuvad ilma lõpuni 
põlemata. Seepärast on tähtis kohe pärast halgude lisamist 
ka õhu juurdevoolu suurendada.

 

8.3 Küttematerjali valimine  
Seda ahjusüdamikku saab kütta igasuguste puiduliikidega 
nagu kask, pöök, tamm, vaher, haab ja viljapuud. Erinevatel 
puiduliikidel on erinev tihedus – mida tihedam puit, seda 
suurema kütteväärtusega. Kõige tihedamad on pöök, tamm 
ja kask. 
 
Tähelepanu! Meie toodetes ei ole soovitatav kasutada 
brikette/presspuitu. Selline küttematerjal võib põhjustada 
toote ülekuumenemist temperatuurideni, mis pole enam 
ohutud. 
Brikette/presspuitu kasutate ainult omal vastutusel ja 
seda tohiks üldse teha ainult väikestes kogustes (maks 1/3 
tavalisest halukogusest korraga). 
 
 

Hoiatus 
Kütteks EI TOHI kasutada immutatud puitu, värvitud 

puitu, vineeri, puitlaastplaati, prahti, piimapakke, 
trükimaterjale ega muud sellist. Mis tahes selliste 

materjalide kasutamine toote kütteks põhjustab garantii 
kehtetuse. 

 
Kõigi nende materjalide üheks omaduseks on, et nende 

põlemisel võivad tekkida vesinikkloriidhape ja 
raskemetallid, mis on keskkonnale, Teie tervisele ja ka 

ahjusüdamikule kahjulikud. Lisaks võib vesinikkloriidhape 
söövitada korstnaterast ja ka laotud korstna materjali. 

Samuti vältige puukoore, saepuru või muu ülipeene puidu 
põletamist, välja arvatud tule süütamisel. Selline 
küttematerjal võib kergesti kogu ulatuses põlema 
lahvatada ja liiga kõrge temperatuuri põhjustada. 

 
Hoiatus:  

jälgige, et ahjusüdamik üle ei kuumeneks – see võib 
toodet pöördumatult kahjustada. Garantii sellised 

kahjustusi ei hõlma. 
 
Allikas: „Håndbok, effektiv og miljøvennlig vedfyring“, Edvard Karlsvik, 
SINTEF Energy Research AS ja Heikki Oravainen, VTT. 
http://www.eufirewood.info 
 

 

Hoiatus: tule süütamiseks EI TOHI kasutada 

süütevedelikku nagu bensiin, kerosiin, alkohol vms. 

See võib nii Teid vigastada kui kütteseadet 

kahjustada. 



 

9 Mõned nõuanded põlemisprobleemide korral 
Viga Selgitus Lahendus 

Puudub tõmme Korsten on ummistunud. Pöörduge lisateabe saamiseks korstnapühkija 
/ edasimüüja poole või puhastage lõõr, 
suitsutõke ja põlemiskamber. 

Lõõr on tahma täis või suitsureflektorile on 
kogunenud tahma. 

Suitsutõke on valesti paigutatud. Kontrollige suitsureflektori paigaldust – vt 
paigaldusjuhendit. 

Kaminast tuleb 
tule süütamise ja 
põlemise käigus 
suitsu 

Alarõhk ruumis, kuhu kamin on paigaldatud; 
liiga nõrk tõmme, ruum on liiga „õhukindel. 

Süüdake tuli avatud aknaga. Kui sellest on abi, 
tuleb ruumi rohkem / suuremaid 
ventilatsiooniavasid paigaldada. 

Alarõhk ruumis – pliidikubu ja / või 
väljatõmbe- ventilatsioon imeb liiga palju 
õhku ruumist välja. 

Lülitage välja / reguleerige väljatõmmet ja / 
või muud ventilatsiooni. Kui sellest on abi, 
tuleb paigaldada rohkem ventilatsiooniavasid. 

Kahe kamina / ahju lõõrid on ühendatud ühe 
korstna külge ja samal kõrgusel. 

Üks lõõr tuleb ümber paigutada. Kahe 
lõõritoru kõrguste vahe peab olema vähemalt 
30 cm. 

Lõõr on suitsureflektorist korstnani allapoole 
kaldus. 

Lõõri tuleb nihutada nii, et suitsureflektorist 
korstnani oleks vähemalt 10° kalle. 

Lõõr ulatub liiga sügavale korstnasse. Lõõr tuleb uuesti ühendada nii, et see ei 
siseneks korstnasse, vaid lõpeks 5 mm enne 
korstna sisemist seina. Võimalik on paigaldada 
suitsuimur*. 

Tahmaluuk keldris või pööningul on lahti ning 
põhjustab seetõttu vale tõmbe. 

Tahmaluugid peavad alati kinni olema. Luugid, 
mis ei ole õhukindlad või millel on puudused, 
tuleb vahetada. 

Mittekasutatavate tulekollete siibrid / 
ülemised suitsusiibrid või kamina uksed on 
lahti ja põhjustavad vale tõmbe. 

Sulgege siiber, uksed ja ülemised suitsusiibrid 
tulekolletel, 
mida ei kasutata. 

Lahtised avad korstnas pärast seda, kui vana 
kamin on eemaldatud, tekitades nii vale 
tõmbe. 

Avad tuleb täielikult kinni müürida. 

Puudulik müüritöö korstnas, nt lõõritoru 
mitteõhukindel sisenemiskoht ja / või 
purunenud osa korstna sees, mis tekitavad 
vale tõmbe. 

Tihendage ja parandage kõik praod kohtades, 
mis ei ole õhukindlad. 

Korstna ristlõige on liiga suur, mille tagajärjeks 
on tõmbe puudumine või väga väike tõmme. 

Korsten tuleb parandada, võimalik on 
paigaldada suitsuimur *. 

Korstna ristlõige on liiga väike ja korsten ei 
suuda kogu suitsu välja juhtida. 

Kasutage väiksemat kaminat või ehitage uus 
korsten suurema ristlõikega. Võimalik on 
paigaldada suitsuimur*. 

Korsten on liiga madal ja tõmme on seetõttu 
puudulik. 

Suurendage korstna kõrgust ja / või 
paigaldage korstna müts / suitsuimur *. 

Ahi ajab suitsu 
sisse, kui väljas on 
tuuline 

Korsten on liiga madal ümbritseva maastiku, 
hoonete, 
puude jne suhtes. 

Suurendage korstna kõrgust ja / või 
paigaldage korstna müts / suitsuimur *. 

Turbulents korstna ümber liiga lameda katuse 
tõttu. 

Suurendage korstna kõrgust ja / või 
paigaldage korstna müts /suitsuimur *. 

 
  



 

 

Viga Selgitus Lahendus 

Ahi ei küta 
piisavalt 

Põlemine saab liiga palju hapnikku lekke tõttu 
kamina alumisest servast või liiga tugeva 
korstna tõmbe tõttu. Põlemist ja puidu 
põlemist on raske kiiresti reguleerida. 

Kõik võimalikud lekked tuleb kõrvaldada. 
Korstna tõmmet võib vähendada 
tõmberegulaator või siiber. NB! Vaid 5 cm² 
lekkest piisab, et 30% soojendatud õhust 
hajuks. 

Tõmme on liiga 
suur 

Suitsutõke on valesti paigutatud. Kontrollige suitsureflektori paigutust – vt 
paigaldusjuhendit. 

Ahjukuivade puude kasutamisel on õhu 
juurde- voolu vajadus väiksem kui tavaliste 
puude kasutamisel. 

Reguleerige õhu juurdevool väiksemaks. 

Ukse ümber asuvad tihendid on kulunud ja 
täiesti lamedad. 

Vahetage tihendid, pöörduge edasimüüja 
poole. 

Korsten on liiga suur. Lisateabe saamiseks pöörduge korstnapühkija 
või mõne muu spetsialisti poole. 

Klaas on tahmane Puud on liiga märjad. Kasutage ainult maksimaalselt 20% niiskusega 
kuivi puid. 

Põlemisõhu juurdevoolusiiber on liiga tihedalt 
kinni. 

Avage põlemisõhu juurdevoolusiiber, et lisada 
põlemiseks vajalikku õhku. Uute halgude 
lisamisel peavad kõik ventilatsioonisiibrid 
täielikult lahti või uks kergelt avatud olema, 
kuni halud on korralikult põlema hakanud. 

Klaas on valge Kehv põlemine Järgi õige kütmise juhiseid, nagu 
kirjeldatud käesolevas juhendis. 

Vale materjali kasutamine põletamiseks 
(näiteks värvitud või immutatud puit, 
plastiklaminaat, vineer jne). 

Tagage ainult kuivade ja puhaste halgude 
kasutamine. 

Kui uks on avatud, 
eraldub suitsu 

Põlemiskambris toimub rõhkude 
tasakaalustumine. 

Avage põlemisõhu juurdevoolusiiber umbes 1 
min. enne ukse avamist – vältige ukse liiga 
kiiret avamist. 

Uks avatakse, kui põlemiskambris on tuli. Avage uks ettevaatlikult ja / või ainult siis, kui 
on jäänud vaid hõõguvad söed. 

Valge suits Põlemistemperatuur on liiga madal. Suurendage õhu juurdevoolu. 

Puud on niisked ja sisaldavad vett. Tagage ainult kuivade ja puhaste halgude 
kasutamine, 

Must või hall suits Ebapiisav põlemine. Suurendage õhu juurdevoolu. 

*sundventilaator 
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                     =  Tulemüür 
                    = Põlev materjal 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
NB! Kui paigaldad soojust salvestavaid elemente Powerstone™ (lisatarvik), vaata eraldi juhendit. 
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