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Elektrikatla 
tehnilised andmed 

 

  
Katla tüüp TK-STLj 
Katla võimsus … kW  
Maks. koormusvool …. A 
Pingesüsteem ~3×400/230V 
Kütteelementide arv 1 tk. 
Kütteelementide võimsus 
Kütteelementide tüüp 

… kW 
Effekt (AISI 304) 

Astmete arv 1 
Katla töörõhk kuni 2,5 bar 
Katel katsetatud rõhul 10 bar 
Isolatsioon Climaflex 9 mm 
Töötemperatuur kuni 90 oC 
Avariitemperatuur 95 oC (käsitsi tagastatav) 
Tagastustsoon-diferentsiaal 4±1 oC  
Kaitseaste IP 34 
Toitekaabel 5×4 mm2  
Tsirkulatsiooni pump Grundfos UPS 25-40 180 
  
Tehnospetsifikaat EE01208955 TS 1:96 
  
Katla järjekorra nr.  
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ELEKTRIKATLA PAIGALDUS JA KÄIDUJUHEND 
 

Katel ühendatakse kesküttesüsteemiga vastavalt toodud joonisele (vt. leht 6). 
Vertikaalasendisse paigutamisel tuleb tühjendusavasse ½” (osadel 1”) tingimata 
ühendada automaatne õhueraldusseade ja paigaldamisel jälgida, et tsirkulatsiooni-
pumba võll jääks horisontaalasendisse. 
 
Elektrilised ühendused tehakse vastavalt joonisele (vt. leht 5). Kütteelement ühendatak-
se juhtimiskeskusega kaabliga, mille minimaalne soone ristlõige on 4 mm². Juhtimis-
ahela ja tsirkulatsioonipumba kaabli minimaalne ristlõige on 0,75 mm². 
 
Katla käivitamiseks tuleb sisse lülitada peaautomaat QF1 ja seejärel juhtahela kaitse-
automaat QF2, mille järel käivitub tsirkulatsioonipump ja lülitub sisse kütteelement. 
Kütteelemendi töötamise ajal põleb signaaltuli ja osutab skaala pügalale, milleni vesi 
kuumutatakse.  
Seadme esiplaanil on regulaator ja signaallamp. Regulaatori nupu skaalalt valitakse 
sobiv temperatuur, milleni soovitakse vett kuumutada ja seade hoiab vee temperatuuri 
automaatselt etteantud tasemel. 
 
Vee ülekuumenemisel (näit. tööregulaatori rike), rakendub ülekuumenemise kaitse 
(temperatuuril 95 oC), mis katkestab voolu andmise kütteelementidele. Ülekuumenemis-
kaitse tuleb tagastada (peale rikke põhjuse selgitamist) esipaneelil (paremal) asuva nupu 
abil (katte all), olles eelnevalt viinud peaautomaadi QF1 ja kaitseautomaadi QF2 “0” 
seisu. 
 
Katla töö juhtimisel krono(toa)termostaadiga (näiteks ECF, Auraton), kontrollib kütte-
elementide sisselülitumist krono(toa)termostaat. Vastavalt soovitud kellaajale (tempera-
tuurile) lülitatakse katel valitud režiimile. 
 
Elektrikatla komplekti kuulub: 

1. Kütteelement koos temperatuuri regulaatori ja ülekuumenemiskaitsega 
2. Juhtimiskeskus 
3. Katla isoleeritud kest 
4. Ventiilid: 1”-2 tk. ja ½”-1 tk. 
5. Tsirkulatsioonipump 
6. Kaitseklapp 
7. Sõelfilter 

Elektrikatla komplekti ei kuulu: 
1. Õhueraldaja 
2. Termo-manomeeter 
3. Paisupaak 
4. Toa-termostaat 

 
NB!:  Elektritöid kütteelemendi ühendamisel võib teostada ainult EEI pädevus-

tunnistust ja elektritööde luba omav ettevõtja või organisatsioon! 
 

  OÜ STARLEVEL GARANTEERIB SEADME TÖÖ ÕIGETE PAIGALDUS  
  JA KÄIDUTINGIMUSTE PUHUL 1 (ÜHE) AASTA JOOKSUL! 
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GARANTII ÜLDTINGIMUSED 
Garantiiaeg on 12 kuud.

Firma tagab antud seadme remondi garantiiaja jooksul. Garantii kehtib agregaatidele ja 
detailidele, mis on vajalikud seadme töötamiseks, kuid ei kehti seadme välisilmele. 
Garantii alla kuuluvad garantiiajal ilmnevad projekteerimis-, materjali ja valmistusvead 
ning -puudused. 
Valmistaja garantii ei puuduta seadme defekte, mis on põhjustatud ostja või kolmanda 
isiku poolt loata tehtud modifikatsioonidest, valest paigaldusest, ebaoskuslikult teos-
tatud remondist või loomulikust kulumisest või halvenemisest. 
Garantii ei puuduta samuti defekte, mis on põhjustatud müüja poolt antud juhiste mitte-
järgimisest või seadme ebaõigest kasutusest või selle kasutamisest sellistes tingimustes, 
mille jaoks seade pole mõeldud. 
 
Garantii ei kehti: 

• Ostutšeki-arve (passi-kasutusjuhendi) kaotamise korral. 
• Antud seadmele on tekitatud mehaanilisi vigastusi. 
• Antud seade on valesti ühendatud vee- või vooluvõrku. 
• Seadet on juba avatud või remonditud mitte meie ettevõtte poolt. 
• Rikke on põhjustanud ülepinge, vee- või tulekahju või muud tootjast      

mittesõltuvad asjaolud. 
• Lülititesse või muudesse elektrilistesse detailidesse on sattunud vesi. 
• Seade on lülitatud tööle ilma veeta (kuivalt). 

 
Garantii ei laiene remondile või varuosade vahetamisele seoses normaalse kulumisega. 
Garantii ei korva seadme poolt teistele esemetele või seadmetele tekitatud kahjusid.  
Valeväljakutse eest garantiiremondile arvestatakse väljakutse tasu ja töö vastavalt 
kehtivale hinnakirjale. 
Garantiiremonti teostab OÜ Starlevel. 



 

OÜ STARLEVEL Telefon: 677 1720 A/a 221001138815 Reg. kood: 10265295 
Rannamõisa tee 4 Faks: 677 1729 Hansapank http://www.starlevel.ee/ 
13516 Tallinn   kood: 767 e-post: mail@starlevel.ee 
 

- 5 -

 
 ELEKTRIKATLA ÜHENDUSSKEEM   
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NB!: Kui ei kasuta toatermostaati, tuleb 
katla kilbis, klemmliistus klemmid 2 ja3 
kokku ühendada 

Võimsus:          (kW) … kW   

OÜ STARLEVEL TK-STLj Pinge:                  (V) ~3×400/230V 
Kütteelemendi tüüp: Effekt (AISI 304)   
Ühenduskarbi tüüp: STL-TRC100TBCs Maks. vool:          (A) … A  
Toitekaabel:  (mm2) 5×4 mm2 Kaitseautomaat:   (A) … A 

 
 

NB!   Elektritöid elektrikatla ühendamisel võib teostada ainult EEI pädevus-
tunnistust ja elektritööde luba omav ettevõtja või organisatsioon! 

 
  OÜ STARLEVEL GARANTEERIB SEADME TÖÖ ÕIGETE PAIGALDUS  
  JA KÄIDUTINGIMUSTE PUHUL 1 AASTA JOOKSUL! 
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 ELEKTRIKATLA PAIGALDUSSKEEM   

 
 

Võimsus:          (kW) … kW   

OÜ STARLEVEL TK-STLj Katsetaud rõhul: 10 bar 
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