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1 Tervetuloa Takkacenterin tulisijan käyttäjäksi 

LÄMPÖÄ JA TUNNELMAA 

       
       
 


2 Uuden tulisijan käyttöönotto 

KUIVATUSJAKSO 


         


      on 15-20 
astetta ja hormi on pellitetty. 

    aikaisintaan 2 viikon 
kuluttua asennuksesta

  


Kuivatuslämmitykset 
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3 ENNEN TULISIJAN LÄMMITYSTÄ OTETTAVA 

HUOMIOON 

3.1 Turvallisuus 

      



        





        



      





SUOJAETÄISYYDET PALAVIIN MATERIAALEIHIN 



Alaliitos Yläliitos/päältäliitos 
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3.4 Horminveto 















3.4.1 Vedon varmistaminen ennen tulisijan sytytystä 


 


      










3.4.2 Vedon säätäminen lämmityksen aikana 
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3.5 Suositeltavat polttoaineet 

3.5.1 Polttoaine-kuiva puu 



        

        

          



Huom. Älä polta hiiltä, brikettejä, laminaatteja, parketteja ja lastulevyä! 

 

       



         

        



4 Tulisijan sytyttäminen 











4.1 Valmistelut 

Tulisijan sytytyksen valmistelut: 
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4.2 Sytytys ja oikea puumäärä 







 


















































4.2 Sytytys ja oikea puumäärä 







 















       







Puiden lisääminen 















Paras lämmitystulos saadaan lämmittämällä uunia päivittäin 

4.3 Hiilloksen poltto 

 







4.4 Savupellin sulkeminen 
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5 Takkaleivinuunin käyttö 







5.1 Valmistelut 

Takkaleivinuunin valmistelut: 
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5.2 Takkaleivinuunin sytytys ja oikea puumäärä 







 













       

      



Takkaleivinuunin lämpötilat 



Leivinuunin maksimi lämpötila on n. 200 - 250 astetta 

Haudutusuunin maksimi lämpötila on 100 - 125 astetta. 
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6 Takkacenterin tulisijan huoltotoimenpiteet 

6.1 Tulisijan pintojen puhdistus 

Peruspuhdistus 







Tahrat 

       

       



Luukun lasi 















6.2 Tuhkalaatikon puhdistus 
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6.3 Tulisijan luukun kiristys 
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7 Takuuehdot 

Materiaalitakuu: 











         



Takuu ei korvaa 

        



       





 Takuun edellytykset 
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8 Tulisijan ja hormin yhteensopivuus 



  



9 Mahdolliset ongelmatilanteet 
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MONA (PL/YL 805x595x250)



SUORITUSTASOILMOITUS 

Nro . MONA VTT-S-04155-13 

 

 

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  

Varaavatulisija MONA PL/ YL ; leveys 805 mm, syvyys 595 mm 

 

2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa: 

Mona PL/YL 805x595x250 

 

3. Valmistajan ilmoittama käyttötarkoitus tai -tarkoitukset: 

Puulämmitteinen elementtirakenteinen varaavatulisija, joka on tarkoitettu huoneen lämmittämiseen. Käyttö vain sisätiloissa. 

 

4. Valmistajan nimi: 

TC-Tulisijat Oy 

Ekotie 2 

21490 MARTTILA 

 www.takkacenter.fi 

 

5. AVCP-menettely: 

 AVCP 3 

 

6. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritustasoilmoituksesta: 

VTT EXPERT SERVICES LTD on suorittanut tuotteen tyyppitestauksen EN 15250 standardin mukaisesti. 

 

7. Ilmoitetut suoritustasot 

 

Perusominaisuudet 
 

Suoritustaso 
 

Yhdenmukaistetut tekniset 
eritelmät 

 

Suojaetäisyys palavaan materiaaliin min. 50mm EN 15250:2007 

Paloturvallisuus Hyväksytty EN 15250:2007 

CO-päästöt 0,12 % EN 15250:2007 

Savukaasujen lämpötila normaalitestissä 130 C˚ EN 15250:2007 

Lämmönvarauskyky 
 
 

26  kWh 
2,7 h(100%), 11,3 h(50%), 18,7 h(25%) 

EN 15250:2007 

Hyötysuhde 84% EN 15250:2007 

Polttoainetyyppi Puuklapit EN 15250:2007 

 

Polttoainemäärä 2 x 3,5 kg. Polttoaineena saa käyttää vain puuklapeja. Lämmiteltäessä on noudatettava valmistajan antamia 

käyttö-ohjeita. 

 

8. Valmistajan edustajan allekirjoitus 

Valmistajan puolesta allekirjoittanut: 

 

Marttila 27.6.2013  ________________________________________________ 
   Mikko Syrjänen 

Kehityspäällikkö 

2 x 3 kg.
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Valmistaja TakkaCenter / Aalto Rakennus Oy 

Osoite
Ekotie 2, 21490 Marttila

SUOMI / FINLAND

Sähköposti myynti@takkacenter.fi

Verkkosivusto www.takkacenter.fi

Puhelinnumero 0400 742 140
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Kauppanimi MONA (PL/YL 805x595x250)

Tuotetunniste www.takkacenter.fi
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DIR 2009/125/EC EN 13240:2001/A2:2004/AC:2007

REG (EU) 2015/1185 CEN/TS 15883:2010

REG (EU) 2015/1186

REG (EU) 2017/1369

REG (EU) 305/2011
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Epäsuora lämmitys: Ei

Suora lämmöntuotto: 1,4 kW

Testiraportti MONA VTT-S-04155-13
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Nimellinen lämmitysteho: P
nom 1,4 kW

Hyötysuhde nimellislämmitys-

teholla th,nom
84,0 %
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Nimellislämmitysteholla el
max - kW Yksitasoinen lämmöntuotto, ei huonelämpötilan säätöä Kyllä

Alimmalla lämmitysteholla el
min - kW Kaksi tai useampia manuaalisia tasoja, ei huonelämpötilan säätöä Ei

Valmiustilassa el
SB - kW Mekaanisella termostaatilla huonelämpötilan säätöön Ei

Elektronisella huonelämpötilan säädöllä Ei

Elektronisella huonelämpötilan säädöllä ja päiväajastimella Ei

Elektronisella huonelämpötilan säädöllä ja viikkoajastimella Ei
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Huonelämpötilan säätö, läsnäolotunnistuksella Ei

Huonelämpötilan säätö, avoimen ikkunan tunnistuksella Ei

Etäisyysohjausvaihtoehdolla

Palosuojausta ja turvaetäisyyksiä palaviin rakennusmateriaaleihin on noudatettava kaikissa olosuhteissa.

Riittävä palamisilman saanti on aina varmistettava. Poistoilmajärjestelmät voivat häiritä palamisilman syöttöä.
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PM OGC CO NOx

mg/ Nm3 (13 % O
2
)

Puuklapit, joiden kosteuspitoisuus on ≤ 25 % Kyllä Ei 10,0 11 64 1212 103

Pelletit/briketit, joiden kosteuspitoisuus on<12 % Ei Ei

Muu puubiomassa Ei Ei

Muu kuin puubiomassa Ei Ei

Antrasiitti ja kuiva höyryhiili Ei Ei

Kova koksi Ei Ei

Matalalämpöinen koksi Ei Ei

Bitumihiili Ei Ei

Ruskohiilibriketit Ei Ei

Turvebriketit Ei Ei

Fossiilisten polttoaineiden seosbriketit Ei Ei

Muu fossiilinen polttoaine Ei Ei

Biomassan ja fossiilisten polttoaineiden seosbriketit Ei Ei

Muu biomassan ja kiinteän polttoaineen sekoitus Ei Ei

Allekirjoittanut vastaa valmistuksesta ja suoritustasoilmoituksen mukaisuudesta.

Mika Vuotila, myynti- sekä tuotevastaava  

Kokoonpanoa, asennusta tai huoltoa

koskevat erityiset varotoimenpiteet.
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KIINTEÄLLÄ POLTTOAINEELLA LÄMMITETTÄVÄ VARAAVA TULISIJA MONA

SUOJAETÄISYYS PALAVIIN MATERIAALEIHIN: Min 50 mm

CO-PÄÄSTÖ: 0,12 %

HYÖTYSUHDE: 84 %

SAVUKAASUJEN KESKIMÄÄRÄINEN LÄMPÖTILA 130 C˚

LÄMMÖNVARAUSKYKY: 26 KWH

2,7 h(100%), 11,3 h(50%),  18,7 h (25%)

WWW.TAKKACENTER.FI

EN 15250:2007

TC-TULISIJAT OY

EKOTIE 2

21490 MARTTILA

DOP:MONA VTT-S-02704-13

MONA (PL/YL 805x595x250)
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