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 ARIMAX 30S ÖLJYKATTILA

Teho öljyllä ja kaasulla   30 kW

Teho sähköllä   6 kW

Vesitilavuus   250 l

Kattilan paino   280 kg

KÄYTTÖVESITUOTTO

- 1 suihku  (12 l/min), jatkuva / +40 °C

- 2 suihkua (20 l/min), 420 l / +40 °C

- kattilan alkulämpötila +87 °C

Hyötysuhde yli 93 %

Rakennepaine kattila 1,5 bar

Rakennepaine LV-kierukka 10 bar

SAVUHORMISUOSITUS

Ø 100 mm haponkestävä putki, haponkestävällä 

putkella vuorattu tiilipiippu tai keraaminen hormi

POLTINSUOSITUS

Kaikki tälle tehoalueelle tarkoitetut yleisimmät esiläm-
mittävät öljy- tai kaasupolttimet

LVI-KOODIT / NIMIKENUMEROT

Arimax 30S kattila 5010052

    

LISÄVARUSTEET

Teleskooppisavusola 5012981

Lisälämmityspiirin kytkentäsarja 5012901

 

Paisuntayhteeseen voidaan liittää toinen lämmityspiiri 

lisävarusteena saatavan lisälämmityspiirin kytkentä-
sarjan avulla.
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 Järeän luokan tehopaketti
Arimax 30S -kattila on suunniteltu teholuokaltaan suurten oma-
kotitalojen ja paritalojen lämmityskattilaksi. Arimax 30S öljykatti-
la tuottaa todella runsaasti lämmintä käyttövettä ja talossa voi olla 
useita lämpimän veden käyttöpisteitä (suihkuja 3–4 kpl, poreallas 
jne.). Kuitenkin käytössä on vain yksi kompakti kattila ilman läm-
minvesivaraajaa. 

Ø114,6

65
0

savusola kattilan takaa alhaalta

käyttövesiyhteet Cu 22

nelitiesekoitusventtiili Cu 22
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liekintarkkailu

öljypoltin- ja
puhdistusluukku

tyhjennysyhde DN 15
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Savukaasun
lämpömittari

Öljypolttimen
ylilämpösuoja

Öljypoltin-
termostaatti

Sähkövastuksen
ylilämpösuoja

Sähkövastuksen
termostaatti

Sähkövastuksen
merkkivalo

Pumpun kytkin

Pumpun ylivirtasuojamittari- ja
ohjauspaneeli



 

 Arimax öljykattiloiden huolto
Arimax 17-sarja ja 30S on helppo ja nopea puhdistaa:
- vain yksi nivelsaranoitu luukku
- avautuu molempiin suuntiin
- siirtyy kokonaan sivulle 
- poltinta ei tarvitse irrottaa puhdistuksen ajaksi
- pitkä huoltoväli, puhdistus keskimäärin kerran vuodessa 
  riittää

TÄRKEÄÄ !
Huolehdi että öljypoltin on oikein säädetty, säästät öljyä ja 
kattilan puhdistusväli pitenee

 Tigex savuhormin tuuletuspelti
Lisävarusteena saatava Tigex-tuuletuspelti asennetaan 
Arimax 17 -sarjan kattiloiden teleskooppisavusolaan tai 
savuhormiin estämään mahdollisen kondenssiveden syn-
tymistä. Tuotteen nimikenumero on 3312.

 Lisälämmityspiirin kytkentäsarja
Arimax 17 -sarjan ja Arimax 30S -kattiloiden paisuntayh-
teeseen voidaan tarvittaessa liittää toinen lämmityspiiri li-
sävarusteena saatavan kytkentäsarjan avulla. Tuotteen LVI-
koodi on 5012901 (sisältää myös nelitiesekoitusventtiilin).

 ARIMAX ÖLJYKATTILOIDEN HUOLTO JA VARUSTEET
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Nivelsaranoitu luukku aukeaa koko-
naan sivulle ja molempiin suuntiin.

Tigex-tuuletuspelti estää kondenssiveden 
syntymisen savuhormissa.

Lisälämmityspiirin kytkentäsarja, sisältää 
myös nelitiesekoitusventtiilin.


