
Gaasiküttega soojapuhurid 

TKG-50K TKG-100K TKG-150K 

 
TÄHELEPANU!  
Palun käesolev juhend enne puhuri kokkupanemist, kasutuselevõtmist ja hooldustööde 
tegemist hoolikalt läbi lugeda ja selles leiduv informatsioon endale selgeks teha. Puhuri 
ebaõige kasutamise tagajärgedeks võivad olla tõsised vigastused. Käesolev juhend tuleb alles 
hoida! 
Seda puhurit ei tohi kasutada ruumis, kus ladustatakse või kasutatakse bensiini või teisi 
plahvatusohtlikke aure eraldavaid vedelikke.  
 
Gaasipuhurit ei tohi kasutada kodustes tingimustes ja vagunelamutes. 

Mudel TKG-50K TKG-100K TKG-150K 

Väljundvõimsus (kw) 15 36 44 

Gaasi tüüp Propaan Propaan Propaan 

Tarbimine  (kg/h) 0,63 – 1,16 1,57 – 2,1 2,1 – 3,15 

Köetav ala (ruutmeetrit) 83 166 249 

Mootori võimsus (W) 75 80 80 

Müratase (db) 80 90 90 

Süüde Pidev säde Pidev säde Pidev säde 

Sädeme intervall 0,16" 0,16" 0,16" 

Kaal (kg) 6,9 9,4 10,3 

Tüübikinnitus CE/GOST CE/GOST CE/GOST 

 
Olulised ohutusjuhised: 

1. Jälgige laste ohutust kui nad viibivad puhuriga köetaval alal. 
2. Minimaalkaugus puhuri ja põlevmaterjalide vahel:  

a. väljalaskeavast 2 m 
b. külgedelt 0,6 m 
c. ülevalt 0,9 m. 

3. Paigaldage puhur tasasele, kindlale pinnale. 
4. Ärge asetage puhuri peale esemeid. 
5. Ärge muutke puhuri seadeid. 
6. Seadme hooldust (vähemalt 1 kord aastas) ja remonditöid peab teostama kvalifitseeritud isik.  
7. Ärge ühendage puhurit reguleerimata gaasiballoonile. 
8. Puhurit võib kasutada ainult propaaniga. 
9. Minimaalne ja maksimaalne siserõhk on 0,34 bar. Kontrollige enne iga puhuri kasutuselevõttu 

regulaatorit ja voolikut. Vajadusel vahetage need välja. Kasutage originaal varuosi. 
10. Lekke kontrollimiseks kasutage seebivett vahekorras 50/50. Ärge kasutage kontrollimiseks 

tuld! 
11. Asetage propaani balloon vähemalt 2m kaugusele puhurist. Ärge suunake puhuri väljundit 

otse gaasiballooni poole. 
12.  Elektriühendused ja maanduse peab teostama vastavalt nõuetele. 

 
Omadused: 
Kompaktne, kaasaskantav 
Tuulekindel. Pritsmekindel 
100% kindel sulgumissüsteem 
Pidev sädesüüde või piezo elektriline sädesüüde 
 
Puhuri lahtipakkimine 
1. Eemaldage transportimiseks kasutatud pakkematerjalid.  
2. Eemaldage pakendist kõk osad.  
3. Kontrollige, et seadmel ei leiduks transpordikahjustusi. Puhuri kahjustustest tuleb kohe 

informeerida tarnijat, kelle käest puhur osteti. 
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Allolev tabel näitab mitu 45 kg ballooni on vaja soojapuhuri tööks. 

Ballooni 
temperatuur C˚ 

Balloonide  arv 

11-16 kWh 36 kWh 44 kWh 

0 1 2 2 

-6 1 2 2 

-12 1 3 3 

-17 1 3 3 

-23 2 kasutage suurt mahutit kasutage suurt mahutit 

-29 2 kasutage suurt mahutit kasutage suurt mahutit 

Külma ilmaga on gaasikulu suurem. 
Propaangaasiga varustamiseks sobiva süsteemi valimisel võib kasutada kohaliku gaasitarnija abi. 
 
Gaasiballooni paigaldamine. 
1. Ühendada propaani toitesüsteem. 
2. Ühendada vooliku/reduktori sõlme gaasiühendusdetail propaaniballooni(de)ga. Keerata võtmega 

kõvasti kinni. 
3. Ühendada voolik puhuri sisselaskeliitmikuga. Keerata võtmega kõvasti kinni.  Kasutage reulaatorit 

mis on koos puhuriga. 
4. Avage aeglaselt ballooni sulgeklapp. 
5. Kontrollige lekkeid. Kontrollige ühenduskohtade hermeetilisust, kandes neile veidi seebivett: 

mullide teke on gaasilekke tunnuseks. 
6. Sulgege ballooni sulgeklapp. 
 
Süütamine: 
Enne süütamist peavad mootor ja ventilaator töötama. 
Keerake gaas lahti. 
Vajutage ja hoidke gaasi nuppu „LOW/IGN“. See süütab põleti. 
Kui vaja hoidke gaasi nupp all vähemalt 30 sek.  
Kui põleti on süttinud võite reguleerida gaasi seadeid. 
 
Väljalülitamine: Kõigepealt lülitatakse välja gaasiballoon ja seejärel ventilaator. 
1.Keerake gaasiventiil OFF asendisse. 
2. Sulgege gaasiballoon. 
3.  Eemaldage seade vooluvõrgust. 
 
Hoiustamine: 
Ärge kunagi hoiustage gaasipuhurit hoones/ruumis kus hoitakse kergestisüttivaid aineid. 
Kui olete gaasipuhuri ja gaasiballooni lahtiühendanud ladustage neid hästiventileeritud ruumis, 
vastavalt kehtestatud nõuetele. 
Gaasiballoon peab hoiustamisel olema kindlalt suletud! 
Hoidke ballooni ja gaasipuhurit lastele kättesaamatus kohas! 
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Veaotsing: 

Ventilaator ei käivitu 
kui seade lülitatakse 

vooluvõrku 

1. Seadmes pole voolu 
Kontrollige pinget, toitejuhtme ja 

pikendusjuhtme korrasolekut 

2. Ventilaatori labad käivad korpuse 
vastu 

Veenduge, et korpus ja ventilaator 
pole  vigastatud 

3. Ventilaatori labad on kõverdunud Painutage labad sirgeks 

4. Ventilaatori mootor on defektne Vahetage mootor välja 

Põleti ei sütti 

1. Süütajas puudub säde 
Kontrollige süüturit ja sädeme 

tekitajat Vajadusel vahetage välja 

2. Ebaõige sädeme intervall Seadistage intervalliks 0,16" 

3. Kehvad elektroodid Vahetage välja 

Puhur seiskub tööajal 

1. Sisemine temperatuur on liiga 
kõrge mis aktiviseerib 

automaatse väljalülituse 

Kui puhuri väljund on piiratud tekib 
ülekuumenemine. Liigutage puhur 

takistustest eemale 

2. Vigastatud juhtklapp Vahetage välja 

3. Tolm ja praht on kogunenud 
puhurisse 

Puhastage puhuri sisemus 

 


