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Käytä lämmitintä 
tarpeeksi usein

Vaikka suuntaus venelämmit-
timissä on diesellämmittimien 
suuntaan, on vanha hyväksi to-
dettu petrolilämmitin luotettava 
lämmönlähde. Kunnolla toimiak-
seen venelämmitin kaipaa sään-
nöllistä käyttöä ja huoltoa.
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 L ämmitinmestari Janne Kää-
riäinen sanoo, että lämmit-
timen suurin vikojen aiheut-
taja on nappia painava käsi.

– Heikkolaatuinen polttoaine, läm-
mittimen liian vähäinen käyttäminen 
ja säännöllisten huoltojen laiminlyön-
ti ovat venelämmittimien lakkoilun ja 
käyntihäiriöiden yleisimmät syyt. Oi-
kein käytettynä ja huollettuna petroli-
lämmittimen elinikä on reilut 20 vuotta,  Kääriäinen sanoo.

Kääriäinen painottaa hyvälaatuisen polttoaineen merkitys-
tä. Hänen mukaansa kaikki Suomessa pullotettu valopetroli 
eli lamppuöljy soveltuu käytettäväksi petrolilämmittimissä, 
kunhan muistaa, että aine ei säily käyttökelpoisena venees-
sä talven yli.

– Veneeseen kannattaa viedä polttoainetta vain yhden ve-
neilykauden eli puolen vuoden tarpeeksi. Kauden käytön 
jälkeen käyttämätön polttoaine kannattaa aina kaataa pois 
säiliöstä ja käyttää muuhun tarkoitukseen kuin venelämmit-
timeen, ammattimies opastaa.

Kääriäinen ihmettelee lämmittimen käytön kitsastelusta. Jot-
ta lämmitin toimisi luotettavasti sitä tulisi käyttää vähintään ker-

ran viikossa 15–30 minuutin ajan, jot-
ta lämmitin ehtii kunnolla kuumentua. 
Näin laakerit pysyvät notkeina ja läm-
mittimen kotelon sisään kondensoitu-
va kosteus ehtii kuivaa, eikä aiheuta 
hapettumisia ja muita vahinkoja. Kun 
lämmitin käy säännöllisesti, myös 
mahdolliset käyntihäiriöt voidaan tun-
nistaa ja saadaan korjattua ajoissa.

On enemmän sääntö kuin poikke-
us, että pitkään käyttämättä ollut lämmitin sanoo sopimuksen 
irti sitten tosi tarpeen tullessa.

Kolmas Kääriäisen teesi lämmittimen luotettavaan toimin-
taan on säännöllinen huolto. Hän suosittelee perushuollon 
tekemistä kolmen vuoden välein, ellei käynnissä sitten ilme-
ne häiriöitä aikaisemmin. 

Wallas 1800 lämmittimen  
perushuolto
Teimme perushuollon Wallaksen 1800 Sail -petrolilämmitti-
meen. Sama perushuolto pätee hieman soveltaen Wallaksen 
1800-tyypin lisäksi myös 1300- ja 2400-malleihin.

Ammattimiehen ohjeet:

Lämmitin kaipaa sään-
nöllistä käyttöä ja 
huoltoa, sanoo tämän 
artikkelin huollon 
asiantuntija, lämmitin-
mestari Janne Kääriäinen 
Nallen Venehuollosta.
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1 = Onnistuu jokaiselta   2 = Helppo   3 = Kohtalainen   4 = Vaati i  osaamista   5 = Taitaj i l le

☛ Huolto on paras tehdä työpöydällä 
lämpimissä tiloissa. Irrota lämmitin 
veneestä. Lämmittimeen tulevia 
johtosarjoja ei ole syytä lähteä purka-
maan. Virtajohdot voit irrottaa vetämäl-
lä ulos piirikortissa oleva pikaliitin tai 
yksinkertaisesti leikkaamalla ne poikki 
sivuleikkureilla niin, että lämmittimeen 
jää kiinni riittävän mittaiset noin 20 
cm:n johtojen tumpit takaisin liittämistä 
varten. Lämmitintä asennettaessa 
takaisin veneeseen virtajohdot on 
kätevintä yhdistää sarjaliittimellä.

Aseta lämmitin työpöydälle ylösalaisin 
sopivien puupalikoiden päälle. Avaa 
pohjalevyn pikakiinnitysruuvi ja nosta 
pohjalevy pois paikoiltaan. Näin kaikki 
perushuollon kohteet ovat näkyvillä.
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1.  Polttimen hehkulanka on palanut  
 poikki. Palamista ei tapahdu.
2.  Polttoainehuovissa on liikaa vettä.  
 Palamista ei tapahdu.
3.  Paloilmapuhallin on hirttänyt niin  
 pahasti kiinni, että ei jaksa pyöriä.  
 Poltin ei saa ilmaa ja tukehtuu.
4.  Polttoainepumppu ei syötä 
 polttoainetta.

☛ Poista pääpuhaltimesta molemmilta 
puolilta sinne kertynyt pöly paineilmal-
la. Jarruta puhallettaessa siipipyörää 
sormin ja estä sitä pyörimästä puhal-
luksen voimasta. Pölyjen puhdistami-
sella pääpuhaltimesta saadaan poistet-
tua lämmittimestä joskus kuuluvaa 
”hupsuttavaa” käyntiääntä. Pölyjen 
puhdistus antaa myös puhaltimen 
moottorille lisää käyttöikää, kun 
roottorin siivet ovat tasapainossa.

☛ Avaa litteän paloilman syöttöputken päällä oleva ruuvi 
ja nosta putki pois paikoiltaan. E

Lämmittimen irrotus ja avaaminen 4 syytä, miksi 
lämmitin ei 
käynnisty

Palokammion ja polttimen 
purkaminen ja huolto

☛ Irrota polttoaineputken painepuoli 
irti polttoainepumpusta.
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☛ Pura palokammion pohja. Avaa 
kaksi mutteria ja nosta pohja irti.

☛ Poista vanha hehkulanka tiivistei-
neen ja vaihda uusiin. Älä käytä 
vanhoja tiivisteitä uudelleen.

Palokammion ja polttimen purkaminen ja huolto

☛ Puhdista palokammio ja palosydän 
mahdollisesta karstasta ja noesta. 
Puhdistukseen voit käyttää messinki-
harjaa. Imuroi lopuksi karstat pois.

☛ Poista sydänkupista vanhat poltto-
nestehuovat ja puhdista sydänkuppi 
huolellisesti. Suuri osa lämmittimen 
häiriöistä johtuu heikkokuntoisista ja 
vettyneistä huovista.

☛ Vedä ulos tukiristikko.

☛ Vedä poltin ulos kammiosta ja irrota 
siinä olevat sähköliittimet.

☛ Avaa poltinpohja hylsyavaimella. 
Pohja on avattava, että pääset vaihta-
maan sisällä olevan hehkulangan ja 
polttonestehuovat.



E
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☛ Vaihda sydänkuppiin uudet huovat. 
Alimmaksi tulee reikähuopa. Toinen 
huopa asennetaan sen yläpuolelle 
sydänlevyyn niin, että tukiranka tulee 
poikittain ruuvin reikien suuntaan 
nähden eli poltinta koottaessa hehku-
langan suuntaisesti.

☛ Kokoa poltin. Käännä mutterit 
napakasti kiinni vuorotellen kummalta-
kin puolelta kiristäen.

☛ Tarkista poltinta koottaessa, että liittimet ovat tiukat eikä niissä ole hapettumaa. 
Voitele ja kiristä tarvittaessa. Liittimien järjestyksellä ei ole väliä.

☛ Aseta poltin takaisin palokammioon.

☛ Asenna tukiristikko paikoilleen 
kevyesti pikku vasaralla naputtelemalla. 
Varo, että polttimen virtajohdot eivät 
jää puristukseen.

☛ Aseta palokammion pohjalevyyn 
paikoilleen huoltosarjassa oleva 
polttoaineen poistoputken uusi tiiviste. 
Ruiskaus tiivisteeseen esimerkiksi 
WD-40 -monitoimiainetta.

☛ Kiinnitä palokammion pohja paikal-
leen. Naputtele kevyesti pohja paikal-
leen,  ruiskauta muttereihin hieman 
yleisöljyä ja kiristä mutterit aluslevyi-
neen tasaisesti ja napakasti kiinni.
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Y H t e e n v e t o☛ Kiinnitä ja 
kiristä poltto-
aineen syöttö-
putki polttoaine-
pumppuun. 
Käytä kahta 
kiintoavainta 
liitosta avattaes-
sa ja kiristettä-
essä. Toinen 
pitää kiinni ja 
toinen avaa/
kiristää.

☛ Asenna paloil-
man syöttöputki 
takaisin paikoil-
leen. Huom! Älä 
työnnä putkea liian 
syvälle paikoilleen, 
vaan tarkista, että 
putken alapuolelle 
jää riittävä rako 
estämään mahdol-
lista hapettumista. Kiristä putken kiinnitysruuvi.

☛ Tarkista aina 
huollon 
yhteydessä, 
että piirikortin 
liittimet ovat 
hyvin kiinni, 
eivätkä ne ole 
hapettuneet. 
Ota liitin yksi 
kerrallaan irti ja 
ruiskauta 
CRC:tä tai 
WD-40:ä 
liittimeen. 

L Luonnollisin aika lämmittimen huollolle on syksyllä, 
veneen ylösnoston yhteydessä, jolloin lämmittimen voi 
ottaa irti veneestä ja tehdä huoltotoimenpiteet talven ai-
kana. Lämmittimen toiminnan kesäretkille ehtii varmis-
taa vielä keväälläkin ja käydä nappaamassa lämmitin 
veneestä huoltoon.

Samalla veneestä kannattaa ottaa sisätiloihin myös 
lämmittimen polttoainesäiliö, tyhjentää ja huuhdella se 
huolellisesti mahdollisimman kuumalla kraanavedellä, 
jolloin säiliöstä liukenee sinne kiteytynyt parafiinijäämä. 
Huuhtelun jälkeen säiliö kuivatetaan. Suositeltavaa on 
viedä säiliö veneeseen vasta keväällä ennen vesille läh-
töä ja täyttää tuoreella polttoaineella.

Säiliön huuhtelun yhteydessä muista huuhdella ja 
puhdistaa myös polttoaineletkun suodatin.

Muista, että polttoaine ei säily käyttökelpoisena ve-
neessä talven yli. Lämmittimen luotettavan toiminnan 
varmistamiseksi huolehdi siitä, että säiliössä ei koskaan 
ole yli talven seisonutta polttoainetta.

Polttoainesäiliön huolellinen puhdistaminen on tär-
keää siksi, että suuri osa lämmittimen käyntihäiriöistä 
johtuu polttoaineen seassa olevasta vedestä. Polttoai-
nejärjestelmään päässyt vesi kertyy ja imeytyy poltto-
ainehuopiin eikä pala sieltä pois. Polttoaine ei pääse 
riittävässä määrin imeytymään huopiin, mikä aiheuttaa 
polttoaineen epätasaista ja vaillinaista palamista sekä 
käyntihäiriöitä.

Lämmittimen purkaminen ja kokoaminen perushuol-
toa varten ei ole vaikeaa. Työhön kannattaa varata yk-
si päivä. Perushuollolla säännöllisin väliajoin saadaan 
ehkäistyä ja poistettua suuri osa lämmittimen käynti-
häiriöistä.

 
Työkalut
Lämmittimen perushuoltoon et tarvitse erikois-
työkaluja.

– Pari 12 mm:n kiintoavainta.
– 4,7 ja 8 mm:n hylsyavaimet.
– Ristipääruuvari ja pieni ruuvimeisseli.
– Poltinkammion ja polttimen osien puhdistamiseen 
   messinkiharja ja pölynimuri.
– Pari lankunpätkää lämmittimen alle työpöydälle.
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tarvikkeet
Wallas 1800 Sail -lämmittimen huoltosarjaan kuuluu 
hehkulanka tiivisteineen, polttoainehuovat sekä polt-
toaineen paluuputken läpivientitiiviste. Sarjan hinta on 
32 euroa.

Ennen lämmittimen asentamista takaisin veneeseen 
1. Tarkista vielä veneestä, että lämmittimen pakoputki sekä il-
maputki ja läpiviennit ovat kunnossa.
2. Tarkista, että ilma pääsee esteettä liikkumaan lämminilma-
kanavissa eivätkä putket ole tukossa tai painuneet lyttyyn mis-
tään kohdasta.
3. Tarkista, että myös lämminilmakanavien piiloventtiilit ovat 
auki. Mikäli ilma ei pääse esteettä kiertämään lämminilmakana-
vissa se aiheuttaa lämmittimen ylikuumenemisen ja ylikuume-
nemissuojan laukeamisen, jolloin lämmitin ei käynnisty.
4. Asenna lämmitin takaisin veneeseen ja koekäytä, ennen kuin 
kiinnität lämmittimen pohjalevyn paikoilleen. Ota huomioon, et-
tä nyt kun polttimessa on uudet huovat, lämmittimen käynnis-
tyminen kestää normaalia kauemmin ennen kuin huovat ovat 
imeneet itseensä tarpeeksi polttoainetta. Ellei lämmitin syty 
ensimmäisellä yrittämällä, pidä hetken tauko ja yritä uudelleen.

takaisin veneeseen



PÄIVITÄ 2 VUODEN
TAKUU

VUOTEEN
VELOITUKSETTA

UUDEN RAYMARINE  TUOTTEEN 
OSTON YHTEYDESSÄ 

Älykäs navigointilaite täyteen pakattu uusilla ominaisuuksilla.
Lisätietoja uudesta E-sarjasta ja muista Raymarine tuotteista 

ja palveluista antaa:

Tel: (+358) 19 33201, Fax: (+358) 19 3320 300

TUTKA • NAVIGOINTILAITTEET • KAIKULUOTAIN • MITTARISTO • AUTOPILOTIT • LÄMPÖKAMERAT • KOMMUNIKOINTILAITTEET • SATELLIITTI-TV • OHJELMISTOT • LIFETAG • JÄRJESTELMÄT

UPGRADE
your 2 year warranty

FREE
on your Raymarine 
equipment for 

to3years
Raymarinen sitoumus täydelliseen palveluun, huoltoon ja tuotetukeen saa taas täydennyk-
sen uuden pidennetyn kolmen vuoden takuuohjelman kautta. 1.1.2011 alkaen Raymarine 
myöntää uusille tuotteille kolmen vuoden takuun ilman lisäveloitusta. Tuotteen käyttäjän on 
yksinkertaisesti rekisteröitävä uudet Raymarine tuotteet 90 päivän sisällä ostosta ja normaali 
2 vuoden takuu aika pidentyy vuodella. Pidennetty takuu on todiste Raymarinen korkeasta 
laadusta ja luotettavuudesta kautta tuoteperheen.

Saadaksesi 12 kuukauden YLIMÄÄRÄISEN takuun avaa sivu; www.raymarine.com/warranty

Raymarinen sitoumus täydelliseen palveluun, huoltoon ja tuotetukeen saa taas täydennyk-
sen uuden pidennetyn kolmen vuoden takuuohjelman kautta. 1.1.2011 alkaen Raymarine 


