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SISÄLTÖ | ErITyISohjEITa  
 

ErITyISohjEITa

 - Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen 
luota, jos jatkuvaa valvontaa ei voida taata.

 - 3‒7-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle 
ja pois päältä, jos heitä valvotaan tai heitä on 
opetettu käyttämään laitetta turvallisesti ja he 
ymmärtävät käytön aiheuttamat vaarat. Edel-
lytyksenä on, että laite asennetaan kuvauksen 
mukaisesti. 3‒7-vuotiaat eivät saa liittää pistoketta 
pistorasiaan eivätkä säätää laitetta.

 - Laitetta saavat käyttää valvonnan alaisena yli 
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, mo-
toriset ja henkiset kyvyt tai kokemukset ja tiedot 
ovat puutteelliset, mikäli he ovat saaneet opas-
tusta laitteen turvalliseen käyttöön ja ymmärtä-
neet käytöstä aiheutuvat vaarat.

 - Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa 
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

 - Laitteen osat voivat kuumentua voimakkaasti ja 
aiheuttaa palovammoja. Noudata erityistä varo-
vaisuutta, kun läsnä on lapsia ja suojelua tarvit-
sevia henkilöitä.

 - Laitetta ei saa peittää.

 - Laitetta ei saa käyttää seinäpistorasian välittö-
mässä läheisyydessä.

 - Laite on sijoitettava siten, että kylpyammeessa tai 
suihkussa oleva henkilö ei pääse koskemaan sen 
kytkimiä tai säätimiä.

 - Kiinteässä liitännässä laitteen kaikki navat on 
voitava erottaa virtaverkosta. Erotusetäisyyden on 
oltava vähintään 3 mm.

 - Jos verkkoliitäntäjohto on vaurioitumisen tai 
muun syyn takia vaihdettava, korvaavan kom-
ponentin on oltava alkuperäisvaraosa. Tehtä-
vän saa suorittaa vain valmistajan valtuuttama 
ammattiasentaja.

 - Kiinnitä laite luvussa "Asennus/Asennus" annettu-
jen ohjeiden mukaisesti.
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KÄyTTÖ

1. Yleisiä ohjeita
Luvut "Erityisohjeita" ja "Käyttö" on tarkoitettu laitteen käyttäjille 
ja ammattiasentajille.

Luku "Asennus" on tarkoitettu ammattiasentajille.

 Ohje
Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säi-
lytä opas.
Mikäli laite luovutetaan eteenpäin, anna myös käyttöopas 
seuraavalle käyttäjälle.

1.1 Turvallisuusohjeet

1.1.1 Turvallisuusohjeen rakenne

!  HUOMIOSANA Vaaran tyyppi
Turvallisuusohjeiden laiminlyöntien mahdolliset seu-
raukset.
ff Vaarojen torjunta.

1.1.2 Symbolit, vaaran tyyppi

Symboli Vaaran tyyppi
 
 

Loukkaantuminen 
 

 
 

Sähköisku 
 

 
 

Palovamma
(palovamma, nesteen aiheuttama palovamma) 

1.1.3 Huomiosanat

hUoMIoSaNa Merkitys
VAARA Ohjeet, joiden noudattamatta jättäminen aiheuttaa vakavia 

vammoja tai kuoleman.
VAROITUS Ohjeet, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa va-

kavia vammoja tai kuoleman.
VARO Ohjeet, joiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa kes-

kivakavia tai lieviä vammoja.

1.2 Muut tässä dokumentissa käytetyt merkinnät

 Ohje
Yleiset ohjeet on merkitty viereisellä symbolilla.
ff Lue ohjetekstit huolellisesti.

Symboli Merkitys
 
 

Aineelliset vahingot
(laitevauriot, epäsuorat vahingot, ympäristöhaitat) 

 
 

Laitteen hävittäminen 
 

ff Tämä symboli kertoo, että tarvitaan toimenpiteitä. Tarvittavat 
toimenpiteet kuvaillaan vaihe vaiheelta.

1.3 Laitteessa käytettävät symbolit

Symboli Merkitys
 
 

Laitetta ei saa peittää 
 

1.4 Mittayksiköt

 Ohje
Ellei toisin ole ilmoitettu, mittayksikkönä on aina milli-
metri.

2. Turvallisuus

2.1 Määräystenmukainen käyttö
Laite on tarkoitettu asuintilojen lämmitykseen.

Laite on tarkoitettu kotitalousympäristöihin. Sitä voivat käyttää 
turvallisesti myös perehdyttämättömät henkilöt. Laitetta voidaan 
käyttää myös muussa kuin kotitalousympäristössä (esim. pienyri-
tystiloissa), mikäli käyttötapa on samanlainen.

Muunlainen käyttö on kielletty. Tämän käyttöoppaan määräyksiä 
sekä lisävarustekohtaisia ohjeita on ehdottomasti noudatettava.

2.2 Yleiset turvallisuusohjeet
Laitetta saa käyttää ainoastaan täydellisenä ja kaikki turvalaitteet 
asennettuina.

!

!
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!  VAROITUS Loukkaantuminen
 - Alle 3-vuotiaat lapset on pidettävä poissa laitteen 

luota, jos jatkuvaa valvontaa ei voida taata.
 - 3‒7-vuotiaat lapset saavat kytkeä laitteen päälle ja 

pois päältä, jos heitä valvotaan tai heitä on opetettu 
käyttämään laitetta turvallisesti ja he ymmärtävät 
käytön aiheuttamat vaarat. Edellytyksenä on, että 
laite asennetaan kuvauksen mukaisesti. 3‒7-vuotiaat 
eivät saa liittää pistoketta pistorasiaan eivätkä sää-
tää laitetta.

 - Laitetta saavat käyttää valvonnan alaisena yli 
8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, moto-
riset ja henkiset kyvyt tai kokemukset ja tiedot ovat 
puutteelliset, mikäli he ovat saaneet opastusta lait-
teen turvalliseen käyttöön ja ymmärtäneet käytöstä 
aiheutuvat vaarat.

 - Lapset eivät saa leikkiä laitteella. Lapset eivät saa 
puhdistaa tai huoltaa laitetta ilman valvontaa.

 VAROITUS Palovamma
Laitetta ei saa käyttää ...
 - kun tiloissa kemikaalien, pölyn, kaasujen tai höyry-

jen takia vallitsee syttymis- tai räjähdysvaara.
 - syttyviä tai räjähdysvaarallisia aineita sisältävien 

putkijohtojen tai säiliöiden välittömässä läheisyy-
dessä.

 - kun tiloissa suoritetaan esim. asennus-, hionta- tai 
tiivistystöitä.

 - kun tiloissa käsitellään bensiiniä, spraykemikaaleja, 
lattiavahoja tms. Tiloja on ennen lämmitystä tuulet-
tava riittävästi.

 - jos vähimmäisetäiyydet lähellä sijaitseviin esineisiin 
(esim. huonekalut, verhot, tekstiilit tai muut palavat 
materiaalit) alittuvat.

 - jos laiteosa on vaurioitunut, laite on pudonnut tai 
siinä on ilmennyt toimintahäiriö.

 VAROITUS Palovamma
Älä vie laitteen välittömään läheisyyteen palavia, syt-
tyviä tai lämpöä eristäviä materiaaleja (esim. tekstiilit, 
paperi, spraypurkit, sytyttimet).

 VAROITUS Palovamma
Laitteen osat voivat kuumentua voimakkaasti ja aiheut-
taa palovammoja. Noudata erityistä varovaisuutta, kun 
läsnä on lapsia ja suojelua tarvitsevia henkilöitä.

 VARO - Ylikuumenemisvaara
Laitetta ei saa peittää.

!  Aineelliset vahingot
Laitetta ei saa käyttää nousuapuvälineenä.

2.3 Tarkastusmerkki
Katso laitteen tyyppikilpi (ulkopuolella oikealla).

3. Laitteen kuvaus
Laite on seinäasennennettava sähkölämmitysyksikkö.

Laite soveltuu pientilojen täyslämmittimeksi sekä siirtymä- ja täy-
dennyslämmittimenä esim. harrastustiloihin ja vierashuoneisiin.

Laitteen sisällä oleva lämmityselementti lämmittää ilman, joka 
siirtyy luonnollisen konvektion avulla ulostuloaukkojen kautta ym-
päristöön. Lämmitettävä viileä ilma tulee laitteelle sen alapuolella 
olevien aukkojen kautta.

3.1 Mallisarja CNS-S
Laite on seinäkiinnityksen ja verkkopistokkeen avulla tapahtuvan 
sähköliitännän jälkeen käyttövalmis.

3.2 Mallisarja CNS-U
Laite on seinäkiinnityksen ja laiteliitäntärasian kautta tapahtuvan 
kiinteän sähköliitännän jälkeen käyttövalmis.

4. Käyttö

4.1 Käyttöliittymän kuvaus
ff Kytke laite päälle oikealla sivulla sijaitsevaa käyttökytkintä 
käyttämällä.
ff Aseta haluttu huonelämpötila säätimellä (säätöalue, katso 
kohta "Tekniset tiedot").

26
�0

7�
31

�0
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7

Kun asetettu huonelämpötila on saavutettu, järjestelmä ylläpitää 
sitä lämmitysajankohtia säätämällä. Laitteen lämmitystehon on 
vastattava vähintään tilan lämmöntarvetta.

Jos samassa tilassa on useita laitteita, asetuslämpötila voi eri lait-
teissa olla erilainen.

 Ohje
Laite kannattaa tarpeettoman virrankulutuksen välttä-
miseksi sammuttaa siksi aikaa, kun ikkunat ovat auki 
tuuletusta varten.

4.2 Jäätymisenesto
ff Kierrä lämpötilasäädintä oikealle vasteeseen asti.

Tässä asennossa lämpötilasäädin kytkee lämmityksen automaat-
tisestti päälle heti, kun huonelämpötila laskee jäätymissuojan kyt-
kentärajan alapuolelle.

4.3 Lämpötilasäätimen asetuslämpötila-alueen 
rajoittaminen

Lämpötilasäädin voidaan lukita haluttuun asentoon tai sen läm-
pötila-aluetta voidaan rajoittaa kytkentäkotelon takapuolella si-
jaitsevien nastojen avulla.
ff Murra kytkentäkotelon takana olevat nastat ulos

8607
Hervorheben
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1 Nasta
2 Lämpötilansäädin
ff Asetuslämpötilan lukitseminen tapahtuu työntämällä nasta 
vastaavaan aukkoon.
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1 Nasta
2 Lämpötilansäädin
ff Aseta lämpötilasäätimen minimi- ja maksimiarvo ja työnnä 
nastat vastaaviin aukkoihin.

4.4 Käytöstäpoisto
ff Kytke laite pois päältä oikealla puolella sijaitsevalla 
käyttökytkimellä.

5. Puhdistus, kunnossapito ja huolto

 VARO Palovamma
Puhdistussprayn suihkuttamienn ilma-aukkoihin on kiel-
letty.
Varmista, että laitteen sisään ei pääse kosteutta.

ff Mikäli laitekotelossa esiintyy ruskehtavia värjäytymiä, pyyhi 
ne pois kostealla liinalla.
ff Puhdista laite tavanomaisia puhdistusaineita käyttäen. Puh-
distus on suoritettava laitteen ollessa jäähtyneenä. Älä käytä 
hankaavia tai syövyttäviä puhdistusaineita.

 Ohje
Suosittelemme, että määräaikaishuoltojen yhteydessä 
suoritetaan myös valvonta- ja säätölaitteiden toiminta-
tarkaustus.
ff Turva-, valvonta- ja säätölaitteet on viimeistään 10 
vuoden kuluessa ensikäyttöönotosta annettava am-
mattihenkilön tarkastettavaksi.

6. Toiminta poikkeustilanteissa
... laite ei lämmitä:
ff Tarkista laitteen asetuslämpötila ja rakennuksen sulakkeet.

Laitteessa on lämpötilan turvarajoitin, joka sammuttaa laitteen 
mahdollisen ylikuumenemisen yhteydessä. Kun häiriön aiheuttaja 
(esim. peitetty ilmanpoisto- tai -tuloaukko) on poistettu, laitteen 
toiminta jatkuu muutaman minuutin jäähtymisajan kuluttua nor-
maalisti.

Ellei häiriön aiheuttajaa voida poistaa, ota yhteys ammattiasen-
tajaan. Sinua voidaan palvella nopeammin ja täsmällisemmin, 
jos ilmoitat huoltoammattilaiselle tyyppikilven numeron (000000-
0000-000000).
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aSENNUS

7. Turvallisuus
Laitteen asennus-, käyttöönotto-, huolto- ja korjaustyöt saa suo-
rittaa vain ammattiasentaja.

7.1 Yleiset turvallisuusohjeet
Valmistaja takaa laitteen moitteettoman toiminnan ja käyttötur-
vallisuuden vain, jos laitteessa käytetään siihen tarkoitettuja al-
kuperäisiä lisävarusteita ja varaosia.

 VAROITUS Sähköisku
Laite on sijoitettava siten, että kylpyammeessa tai suih-
kussa oleva henkilö ei pääse koskemaan sen kytkimiä 
tai säätimiä.

!  Aineelliset vahingot
 - Seinäasennettava laite on sijoitettava pystysuoralle 

seinälle, joka sietää vähintään 85 °C lämpötiloja.
 - Varmista, että vähimmäisetäisyysvaatimukset täyt-

tyvät.
 - Laitetta ei saa käyttää seinäpistorasian välittömässä 

läheisyydessä.
 - Varmista, että liitäntäjohto ei kosketa laitteen osia.

7.2 Lait, normit ja määräykset

 Ohje
Noudata kaikkia asiaankuuluvia sääntöjä ja määräyksiä.

8. Laitteen kuvaus

8.1 Toimituksen sisältö
Laitteen mukana toimitetaan:
 - Seinäkiinnike (ripustettu laitteeseen)

9. Asennus

9.1 Minimivälit

≥20

≥100 ≥500≥100

≥1
00

≥1
50

D
00

00
01

92
83

9.2 Seinäkiinnikkeen asennus

 Ohje
Seinäkiinnikettä voidaan käyttää mallineena seinään 
kiinnitystä varten. Näin varmistetaan vaadittava etäisyys 
lattiasta.

aaa
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ff Ripusta seinäkiinnike laitteesta irrotettuna.
ff Aseta keskipisteeseen kohdistettu seinäkiinnike vaakasuun-
nassa lattiaan nähden. Merkitse porauskohdat 1 ja 2.
ff Nosta seinäkiinnike ylös siten, että sen alemmat porausaukot 
osuvat asennusseinässä oleviin merkkeihin nähden vastaa-
viin kohtiin.
ff Merkitse asennusseinään porauskohdat 3 ja 4.
ff Poraa reiät neljään edellä merkittyyn kohtaan.
ff Kiinnitä seinäkannatin sopivilla kiinnitysmateriaaleilla (ruu-
vit, tulpat). Mahdolliset porausvirheet voidaan kompensoida 
pitkien pystyreikien avulla.
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9.3 Laitteen kokoonpano
ff Ripusta laite sen takapuolella olevista urista seinäkiinnikkeen 
neljään kielekkeeseen.
ff Lukitse laite seinään painamalla.
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1

2

1 Lukituspultti
2 Seinäpidike
ff Kierrä kiinnityksen varmistamiseksi seinäkannattimen luki-
tuspulttia myötäpäivään ääriasentoon asti.

26
�0

7�
31

�0
12

7

1 2

3

1 Laite 
2 Varmistuskansi
3 Lukituspultti
ff Paina varmistuskansi lukituspultin päälle siten, että pultti ei 
pääse kiertymään takaisinpäin.

9.4 Laitteen irrottaminen
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1 2

3

1 Laite
2 Varmistuskansi
3 Lukituspultti
ff Avaa lukituspultin varmistuskansi.
ff Avaa seinäkiinnikkeen lukituspultti kiertämällä sitä 
vastapäivään.
ff Nosta laitetta hieman ja irrota se seinäkiinnikkeestä eteen-
päin vetämällä.

9.5 Sähköliitäntä
ff Varmista, että rakennuksen syöttökaapelin halkaisija on 
riittävä.
ff Varmista laitetta pistorasiaan liittäessäsi, että pistorasia on 
laitteen asennuksen jälkeen helposti ulottuvilla.

 VAROITUS Sähköisku
 - Kaikki sähköliitäntä- ja asennustyöt on tehtävä 

määräysten mukaisesti.
 - Laitteen kaikki navat on voitava erottaa verkosta. 

Erotusetäisyyden on oltava vähintään 3 mm.
 - Kytkentä kiinteästi asennetulla liitäntäjohdolla on 

kielletty.

 Ohje
Tarkista tyyppikilven tiedot. Laitteelle määritetyn jännit-
teen on oltava verkkojännitteen mukainen.

10. Vianetsintä
Verkkoliitäntäkaapelin vaihto-osana saa käyttää vain alkuperäis-
varaosaa. Toimenpide on annettava ammattiasentajan tehtäväksi.

11. Laitteen luovuttaminen
Selvitä käyttäjälle laitteen toimintaperiaate. Kerro hänelle erityi-
sesti turvallisuusohjeiden tärkeydestä. Luovuta käyttäjälle käyttö- 
ja asennusopas.
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12. Teknisiä tietoja

12.1 Mitat ja liitännät

b01

a20

i13 D
00

00
01

92
77

CNS
 50 S/U

CNS
 75 S/U

CNS
 100 S/U

CNS
 125 S/U

CNS
 150 S/U

CNS 
175 S/U

CNS
 200 S/U

CNS
 250 S/U

CNS
 300 S/U

a20 Laite Leveys mm 370 445 445 590 590 740 740 890 1040
b01 Sähköjohtojen läpivienti           
i13 Seinäpidike Reikien etäisyys mm 121 195 195 343 343 491 491 639 787

12.2 Taulukko

CNS 50-300 S

  CNS 50 S CNS 75 S CNS 100 S CNS 125 S CNS 150 S CNS 175 S CNS 200 S CNS 250 S CNS 300 S
  220716 220717 220718 230044 220720 230046 220722 220723 220724
Sähkötiedot
Liitäntäteho kW 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0
Verkkoliitäntä  1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V
Mitat
Korkeus mm 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Leveys mm 370 445 445 590 590 740 740 890 1040
Syvyys mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Painotiedot
Paino kg 3,8 4,4 4,4 5,7 5,7 6,8 6,8 8,1 9,4
Versiot
Jäätymisenesto-
asento

°C 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Suojaustapa (IP)  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Suojausluokka  II II II II II II II II II
Väri  lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen
Arvot
Säätöalue °C 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30
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CNS 50-300 U

  CNS 50 U CNS 75 U CNS 100 U CNS 125 U CNS 150 U CNS 175 U CNS 200 U CNS 250 U CNS 300 U
  220725 220726 220727 220728 220729 220730 220731 220732 220733

Sähkötiedot
Liitäntäteho kW 0,5 0,75 1,0 1,25 1,5 1,75 2,0 2,5 3,0
Verkkoliitäntä   1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 1/N ~ 230 V 

Mitat
Korkeus mm 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Leveys mm 370 445 445 590 590 740 740 890 1040
Syvyys mm 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Painotiedot
Paino kg 3,3 4 4 5,2 5,2 6,3 6,3 7,7 8,9
Versiot
Jäätymisenesto-
asento

°C 7 7 7 7 7 7 7 7 7

Suojaustapa (IP)  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24
Suojausluokka  II II II II II II II II II
Väri  lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen lumivalkoinen
Arvot
Säätöalue °C 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30 7-30


