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Kiinnitysruuvi M8 x 140 mm DIN 931 / ISO 4014

Aluslevy M8 

Joustolaatta M8 DIN 137 A

Letkuside 20 - 32 mm

Letkuside 32 - 50 mm

Sulakerasia

2 kpl

2 kpl

2 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

Diesel-lämmitin

Polttoaineputki, 4 m

Tarvikepussi 17724

Virtajohto liittimellä, 4 m

Kiinnitysteline

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

1 kpl

2 kpl Laattaliitin 6,3 x 0,8 mm (keltainen)

Sulake 15 A (sininen)

Kiinnitysruuvi 4,8 x 16 mm DIN 7981 / ISO 70496 kpl

Asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeet1 kpl

Ohjauspaneelin kaapeli, 6 m

Ohjauspaneeli

Kiinnitysruuvi 3,5 x 20 mm (musta) TX10

Ohjauspaneelin pakkaus 361062

Letkuside 8 mm

1 kpl

1 kpl

Polttoainesuodatin

Letkuside 10 mm

Polttoainesuodatinpakkaus 603721

Kumiletku ø 5 mm

Kumiletku ø 6 mm

1 kpl

4 kpl

2 kpl

2 kpl

1 kpl

1 kpl

4 kpl

1 kpl

Letkuside 60 - 80 mm4 kpl

1 kpl Polttoaineputkenside D6 x 12 mm

1 kpl Kiinnitysruuvi 4,2 x 13 mm

Ohjauspaneelin pinta-asennus kaulus1 kpl

Kiinnitysruuvi 3,5 x 40 mm (musta) TX104 kpl

Pakkauksen sisältö

Tekniset tiedot fi 22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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12 V DC

30 Dt 40 Dt22 Dt

fi Tekniset tiedot

Polttoaine Dieselöljy, kevyt polttoöljy

0,8 - 1,8 A
(sytytyksessä 5 - 10 min. 8 A)

n. 10 kg

Käyttöjännite

Kulutus

Lämmitysteho

Virrankulutus

Mitat (pituus x korkeus x leveys)

Paino

Savukaasuputken suurin sallittu pituus

Polttoaineletkun suurin sallittu pituus

Korvausilma-aukon minimi pinta-ala

Soveltuvat savukaasuläpiviennit

Tekniset tiedot

2467 ja 2460

1,0 - 3,9 A
(sytytyksessä 5 - 10 min. 8 A)

Lämmitysilmamäärä, min *)

Lämmitysilmamäärä, max *)

1066 ja 2466 + 2069

Lämminilmaletkun suurin sallittu pituus

Imuilmaletkun suurin sallittu pituus

Lämminilmaliitäntä

Raitisilmaliitäntä

Magneettiventtiili
Kaukokäyttö

Ajastin
Liitännät

0,1 - 0,3 l/h 0,2 - 0,4 l/h

60 m3/h

96 m3/h

86 m3/h

147 m3/h

424 x 278 x 140 mm

8 m

100 cm2

8 + 8 m

2 + 2 m

2 m, (ø 28/45 mm) 4 m, (ø 28 mm)

2 x ø 75 mm

2 x ø 75 mm

1 - 3 kW 1,5 - 4 kW

0,6 - 0,9 A
(sytytyksessä 5 - 10 min. 8 A)

0,1 - 0,2 l/h

54 m3/h

72 m3/h

1 - 2,2 kW

Termodynaamisten olosuhteiden vaihtelun takia Wallas-Marin Oy ilmoittaa mitatut arvot 10 % toleranssilla.

*) arvot määritetty Wallas -referenssimittauspisteessä maksimiletkustoilla. Kummassakin lämminilmaletkussa 
on neljä 90° mutkaa.

5 + 5 m

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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fi Tekniset tiedot

Laitteen toiminta
Lämmittimet 22 Dt, 30 Dt ja 40 Dt ovat turvallisia avoliekittömiä diesellämmittimiä. 
22 Dt ja 30 Dt ottaa paloilman koaksiaalisen savukaasuletkun vaippaputken kautta 
ja puhaltaa savukaasut ulos. Tämä prosessi parantaa hyötysuhdetta, tuulen sieto-
kykyä sekä mahdollistaa alhaisemman minimitehon. Vastaavasti 40 Dt ottaa paloil-
man asennustilastaan, pohjan imuaukkojen kautta ja puhaltaa savukaasut ulos.
Puhallusilma imetään imuletkuilla halutusta paikasta, esimerkiksi raittiista ulkoil-
masta ja lämminilmaletkuilla lämpö ohjataan tarvittaviin tiloihin. Näin ollen ilma 
kiertää veneessä ja pysyy sekä tuulettuneena, että kuivana. Imuletkujen ansiosta 
lämmittimen voi asentaa myös konehuoneeseen.

Polttoaineen palaessa vapautuva lämpö siirretään lämmönvaihtimella lämminilma-
letkuissa kiertävään ilmaan. Laitteen tehoa voi säätää portaattomasti joko manuaa-
lisesti tai termostaatilla.

Lämminilmaletkuilla lämpö ohjataan tarvittaviin tiloihin.

Lämmitintä voi käyttää myös tuuletusasennossa, jolloin lämmitin kierrättää ilmaa 
imu- ja lämminilmaletkujen kautta veneeseen. 

Käynnistettäessä laitetta, polttimessa oleva hehkutulppa sytyttää polttimeen pum-
patun polttoaineen. Hehkutusaika alkaa ja loppuu automaattisesti. Laitteessa oleva 
lämpöanturi tunnistaa liekin lämmön ja sytyttää punaisen paloilmaisun merkkivalon 
(1) tiedoksi liekin syttymisen onnistumisesta. Laitteessa oleva polttoainepumppu 
annostelee polttoainetta ja elektroniikka säätää paloilmaa ja polttoainemäärää 
automaattisesti, jotta polttimen liekin palaminen on puhdasta. 
Sammutettaessa laitetta, automatiikka hoitaa jälkijäähdytyksen. Jälkijäähdytys tuu-
lettaa polttimen ja siirtää liekin sammumisen aikana syntyneet savukaasut ulos.

Laite on valmistettu kokonaan ruostumattomista materiaaleista.

Lämmittimen toimintaperiaate

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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fi Asennus

Laitteen asennus
Asennuksessa on huomioitava maakohtaiset määräykset.

Takuu on voimassa venetuotteilla vain veneasennuksissa.

Takuu ei koske ajoneuvoasennuksia tai asennuksia muihin tiloihin.

Laite on tarkoitettu vapaa-ajan veneilykäyttöön. Laite ei ole suunniteltu jatkuvaan 
käyttöön esim. asuntoveneet. Takuu ei ole voimassa, mikäli laitteen käyttö on 
edellä mainitun kaltaista. Tällainen käyttö edellyttää tiheämpää huoltoa, mitä takuu 
ei korvaa.

Laitteen asennuspaikan valinnassa huomioitavaa
Laite on asennettava kuivaan paikkaan sisätiloihin.
Laite kiinnitetään laipioon. Kansiasennus ei ole tälle laitteelle mahdollista.

Asennuksessa on huomioitava, että laite on irroitettava paikaltaan huollon ajaksi. 
Liitännät on hyvä tehdä niin, että laite on helposti irrotettavissa liitännöistään huol-
toa varten.
Määräaikaishuollon helpottamiseksi laitteen alle kannattaa jättää n. 200 mm tyhjää 
tilaa, jotta pohjan voi avata irroittamatta lämmitintä telineestään.

Laite on asennettava niin, että laitteen pohja on vaakatasossa, kallistuskulma saa 
olla enintään 5°. Vaikka laite sietää hetkellisesti (jopa muutamia tunteja) suuriakin 
kallistuskulmia, poltin ei toimi optimaalisesti, jos se on jatkuvasti kaltevassa asen-
nossa.
Valitse asennuspaikka niin, että laitteen lämminilmaletkujen asennuksessa tehdään 
mahdollisimman vähän mutkia letkustoon.
Vältä ohjauspaneelin asentamista vesipisteen välittömään läheisyyteen.
Pyri asentamaan ohjauspaneeli pystypintaan.

Laitteen asentajaksi suosittelemme valtuutettua Wallas -huoltoliikettä.

Putkien, letkujen ja johtojen asennuksessa huomioitavaa
Virtajohdot, lämminilma- ja polttoaineletkut on suojattava paikoissa, joissa ne ovat 
alttiina mekaanisille vaurioille esimerkiksi läpivientien, terävien reunojen tai kuu-
muuden takia.

Asennustila
Laite voidaan asentaa joko lämmitettävään tilaan tai sen ulkopuolelle. 

Lämmitysvaikutusta saadaan tehostettua kierrättämällä osa lämmitysilmasta 
hyteistä takaisin laitteen toiseen imuilmaletkuun. Jos lämmitin asennetaan läm-
mitettävään tilaan, lämmitystä saadaan raikastettua asentamalla toinen ilmanotto 
ulkotilaan (kylmää, kuivaa ulkoilmaa lämmitykseen).

Lämmitintä ei saa asentaa tilaan, jossa saattaa olla bensiini -höyryä 
(räjähdysvaara).

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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12 mm
13 mm

ø 35 / ø 50 mm
ø 76 mm
ø 83 mm

ø 2 mm
ø 5 / ø 6 mm

PZ 2
PH 2
TX 10

Asennus fi 

Tarvittavat työkalut

Wallas laitteiden kanssa on aina käytettävä alkuperäisiä Wallas -tarvik-
keita ja varaosia.

Metallirunkoisessa veneessä on huolehdittava, että laite, savukaa-
suläpivienti, polttoaineliitäntä, käyttöpaneeli ja kaikki muut osat ovat 
eristetty veneen rungosta, jotta:
• estetään sähkökemiallinen korroosio
• estetään sähkövikatapauksissa jännitteen välittyminen rungosta 

laitteeseen tai laitteesta runkoon.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Laitteen kiinnittäminen
Kiinnitä laitteen kiinnitysteline (3) veneeseen sopivaan kohtaan kiinnitysruuveilla 
(7).
Asenna kiinnitysteline (3) siten, että laitteen pohja on vaakatasossa.
Nosta laite paikoilleen telineeseen ja lukitse laite kiinnitysruuveilla (4). Kiinnitysruu-
vin (4) kannan alle tulee aluslevy (5) ja joustolaatta (6).
Varmista, että kiinnitystelineen (3) uloke tulee laitteen sivuprofi ilin uraan.
Kytke savukaasuletku letkusiteellä (9) 22 Dt ja 30 Dt tai (8) 40 Dt.

fi Asennus
22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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ø 2 mm (3/32’’)

100 mm (3 15/16’’)

65 mm (2 9/16’’)17,5 mm
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4,5 mm (11/64’’)
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Asennus fi 

Ohjauspaneelin asennus
Sahaa ohjauspaneelille kuvan mukainen asennusaukko valittuun asennuspaik-
kaan. Pyri asentamaan ohjauspaneeli pystypinnoille ja vältä asennusta vesipisteen 
läheisyyteen.

Ohjauspaneelin asennusaukon mitat.
Esiporaa tarvittaessa ruuveille ø 2 mm:n (3/32’’) reijät.

Voit käyttää ohjauspaneelin pakkauksessa olevaa välipahvia sab-
luunana,  asennusaukon piirtämisessä.

Kytke ohjauspaneelin johto laitteelta 
ohjauspaneeliin (16).
Kiinnitä ohjauspaneeli asennusauk-
koon kiinnitysruuveilla 4 kpl  3,5 x 20 
mm (musta) TX10 (18).

Ohjauspaneelin pinta-asennukseen käytetään 
pinta-asennus kaulusta (24).
Pakkauksen mukana tulee kiinnitysruuvit 4 kpl  
3,5 x 40 mm (musta) TX10 (25).

Ohjauspaneelin etulevyssä sijaitsee lämpötilan termostaatti, asenna 
ohjauspaneeli sellaiseen tilaan missä lämpötilan säätäminen on tar-
peellista. Älä asenna lämmönlähteen, ikkunan ja oven välittömään 
läheisyyteen, vältä auringonvalon vaikutusta.
Ohjauspaneelin johdon pituus on 6 m. Ohjauspaneeliin on saatavissa 
lisävarusteena myös 10 metrin pituinen johto 363058.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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17

LAITTEEN LIITÄNNÄT

Liitännässä huomioitavaa
Asennuksessa kannattaa jättää johtoihin ja polttoaineletkuun hieman löysää ennen 
laitetta, esim. kiertämällä johto ja polttoaineletku pienelle kiepille ja kiinnittämällä se 
nippusiteellä.
Mikäli asennuspaikka on ahdas, kannattaa johdot ja polttoaineletku asentaa laittee-
seen ennen kuin laite kiinnitetään kiinnitystelineeseen.
Nämä helpottavat asennusta ja laitteen irroittamista huoltoa varten.

fi Asennus

KYLMÄ ILMA
SISÄÄN

LÄMMIN ILMA
ULOS

SAVUKAASUT
ULOS

PALOILMA
SISÄÄN

(22 Dt, 30 Dt)

Kaukokäyttö (lisätarvike)
Ajastin (lisätarvike)

Magneettiventtiili
(lisätarvike)

Pidä pihdeilla kiinni 
polttoainepumpun 
kulmasta, kun kiristät 
polttoaineletkun hylsy-
mutteria!

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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0 - 4

4 - 6

6 - 10

4 (11 or 10 AWG)

6 (9 or 8 AWG)

10 (7 or 6 AWG)

SÄHKÖLIITÄNNÄT

Liitännässä huomioitavaa
Laite toimii 12V tasajännitteellä. Jännitehäviöiden minimoimiseksi virtajohto kannat-
taa tehdä mahdollisimman lyhyeksi ja välttää liitoksia.  Kaapelin poikkipinta-ala on 
riippuvainen virtajohdon pituudesta. Katso taulukko. Kaapelin poikkipinta-alan on 
oltava sama koko matkan laitteelta akulle. Virtajohdon maksimipituus on 10 m.

fi Asennus

Virtajohdon kokonaispituus (m) Kaapelin poikkipinta-ala mm2

Mikäli joudutaan käyttämään paksumpaa kaapelia, virtajohtoon tehdään erillinen 
liitoskohta. Katso kuva, seuraava sivu.

Pääkytkin
Laitteen plus johtoon on asennettava pääkytkin. Katkaise virta pääkytkimestä aina 
kun laite on pidemmän aikaa käyttämättä.

Laitteelta ei koskaan saa katkaista virtaa pääkytkimestä ennen kuin 
sammuttamisen jälkeen alkanut jälkijäähdytys on päättynyt.

Kaapelin poikkipinta-ala

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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12

Laitteen sähkökytkennät
12 V tasavirtajärjestelmä
Virtajohdon punainen johto kiinnitetään akun plusnapaan ja musta tai sininen johto 
miinusnapaan. Virtajohdon punaiseen plusjohtoon on lähelle akkua asennettava 
(12) pääsulake 15 A. Katso kuva.

24 V tasavirtajärjestelmä
Otettaessa virta laitteelle 24 V järjestelmästä on ennen laitetta kytkettävä lataava 
jännitteenalennin sekä 12 V akku. Pelkkä jännitteenalennin ei riitä, koska se ei 
yleensä pysty tuottamaan hehkutulpan tarvitsemaa suurta virtamäärää. 12 V akun 
jälkeen kytkentä on samanlainen kuin 12 V järjestelmässä.

fi Asennus

24 V tasavirtajärjestelmä

Laitteen
pikaliitin

Liitoskohta.
Liitoskohta tehdään vain tarvittaessa 
pitkille virtajohdoille, jolloin johto on vaih-
dettava paksummaksi. Liitoskohta saa olla 
enintään 1 m etäisyydellä laitteelta.

Pääkytkin Pääsulake 

Virtajohto 

Kytkennän tarkistus
Laite kuluttaa virtaa eniten käynnistysvaiheessa (hehkutus), jolloin myös jännitehä-
viöt ovat suurimmillaan. Jännitteen on oltava vähintään 11,5 V hehkutuksen aikana 
laitteen pikaliittimestä mitattuna. Katso kuva.  Jos jännite on tämän alapuolella, on 
käynnistyminen epävarmaa.

Jos veneessä on huviakku, laite on kytkettävä siihen.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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5 l 2024

10 l

30 l

130 l

2027

4030

4130

200 x 300 x 130 mm

380 x 195 x 210 mm

590 x 200 x 300 mm

800 x 400 x 600 mm

POLTTOAINELIITÄNNÄT

Liitännässä huomioitavaa
Polttoaineletkun vakiopituus on 4 m (max 8 m). Polttoaineletku katkaistaan asen-
nukseen sopivan mittaiseksi.
Pumpun nostokorkeuden tulisi olla alle 2 m, mieluiten välillä 0,5 – 1 m.
Polttoaineputkessa on aina oltava  Wallas -suodatin. Polttoaineen suodatin voidaan 
asentaa joko laitteen lähelle, tankin lähelle tai muuhun paikkaan, jossa se tarpeen 
mukaan on helppo tarkistaa ja vaihtaa. Dieselkoneiden suodattimet ja vedeneroitti-
met eivät käy Wallas -laitteille.
Kaikissa polttoaineliitoksissa on käytettävä dieseliä kestävää kumi- tai silikonilet-
kua.

Maakohtaiset vaatimukset
Vakiona toimitettava polttoaineletku on muovia, huomioi maakohtaiset vaatimukset 
polttoaineletkun/-putken ja polttoainesuodattimen materiaalista. Mahdollisen kor-
vaavan polttoaineletkun sisähalkaisijan on oltava sama kuin muoviletkun.
Kupariputkea ja metallisuodatinta on saatavana lisätarvikkeena.

Polttoaineen syöttö
Polttoainepumpun nostokorkeuden ylittäessä 2 m, on polttoaineensyöttö tarkistetta-
va ja tarvittaessa säädettävä. Polttoaineen syöttö on tarkastettava myös aina, kun 
polttoainejärjestelmän osia kuten pumppu tai elektroniikakortti on vaihdettu.
Polttoaineen säätö on laitekohtainen. Säädön tekijäksi suositellaan valtuutettua 
huoltoliikettä.

Liitäntä kiinteään tankkiin
Laitteelle on oltava oma erillinen liitäntänsä ja tankin ulkopuolinen polttoainesuoda-
tin.

Liitäntä erilliseen tankkiin
Muovitankeissa käytetään korkkiläpivientiä ja sintterisuodatinta.
Polttoainetankki on aina kiinnitettävä tukevasti.
Polttoainetankki kannattaa sijoittaa lähelle kölilinjaa.

fi Asennus

Polttoaineliitännät on kiristettävä tiukkaan, jotta letkuun ei pääse vuo-
tamaan ilmaa. Tarkista liitospintojen puhtaus aina ennen kiristämistä.
Ilma aiheuttaa laitteeseen toimintahäiriön.

(lisätarvike)

(lisätarvike)

(lisätarvike)

(lisätarvike)

Tilavuus pituus x korkeus x leveys Tilauskoodi
Wallas polttoainetankit
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ø 25 mm
(ø 1”)

Asennusohje Tankkiliitännälle 30011 (lisätarvike)

• Polttoainetankin yläpintaan tehdään ø 25 mm reikä. Valitse reiän paikka siten, 
että veneen kallistuessa polttoaineen imuputken pää jää polttoaineeseen vaik-
ka polttoainesäiliö on vajaana. Mikäli imuputken pää ei ylety polttoaineeseen, 
laite sammuu hetken kuluttua polttoainejärjestelmässä olevaan ilmaan.

• Polttoaineen imuputki (ø 6 mm) katkaistaan sopivan mittaiseksi, niin että pää 
on irti tankin pohjasta, jotta mahdollinen sakka ja vesi eivät pääse järjestel-
mään. Imuputki kannattaa katkaista moottorin imuliitännän yläpuolelta, jotta 
laite ei voi tyhjentää tankkia liian tyhjäksi.

• Aseta imuputki reikään niin, että kaksi ”korvaa” asettuu reiän sisäpuolelle. 
Keskitä kierreosa pystysuunnassa niin, että molemmat ”korvat” saavat otteen 
reunoista. Aseta huolellisesti kumitiiviste kierreosan päälle ja sen jälkeen ku-
mitiivisteen puristuslevy. Kiinnitä kiristysmutterilla tankkiliitäntä tankkiin. Lisää 
saumoihin halutessasi silikonia.

fi Asennus

Kumitiivisteen puristuslevy
Kumitiiviste

Kiristysmutteri

Imuputki ø 6/3 mm

Polttoainetankki

Kun laite ottaa polttoaineensa veneen kiinteästä tankista, ei laite saa 
ottaa polttoainetta samasta liitännästä moottorin kanssa.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Hylsymutteri

Tukihylsy ø 2 mm
Hylsymutteri

Sintteripronssisuodatin

Puristushelmi ø 5 mm

Korkin tiiviste

Suojaspiraali

Aluslevy

Tiiviste

Kierrekorkki

Ilmastusletku
Kiinnitä vapaana oleva 
letkun pää siten, että veneen 
kallistuessa letkusta ei vuoda 
polttoainetta veneeseen

Asennusohje Tankkiliitännälle 367215 (lisätarvike)
Mikäli polttoaine halutaan ottaa erillisestä tankista, on asennettava tankkiliitäntä 
367215.

• Kiristä hylsymutteri tiukkaan polttoainepumpun liittimeen. Pidä osat ja letku 
puhtaana ja varmista liitoksen tiukkuus, sillä mahdollinen ilmavuoto tässä liitti-
messä estää laitteen normaalin toiminnan.

• Asenna tankkiliitäntä tankkiin.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Tankin ulkopuoliset suodattimet
Suodattimet voidaan asentaa ø 5 tai ø 6 mm muovi- tai 1/8’’ metalliputkeen. Varmis-
ta polttoaineputkien puhtaus ennen suodattimen asentamista. Pumpun ja suodat-
timen väliin ei saa jäädä roskia, koska nämä roskat tukkivat pumpun. Tarvittavan 
suodattimen tyyppi on valittava käyttöolosuhteiden ja maakohtaisten vaatimusten 
mukaan.

Polttoainesuodatin 30015
Suodatin toimitetaan laitteen mukana.
Suodatin on tarkoitettu normaali olosuhteisiin.
Suodatin voidaan asentaa suoraan tankkiliitäntään 30011 käyttämällä kumiletkua 
(23) ø 6 mm ja letkusiteitä (21) 10 mm.
Vaihtoehtoisesti suodatin voidaan asentaa kahden ø 5 mm polttoaineletkun väliin 
käyttämällä kumiletkua (22) ø 5 mm ja letkusiteitä (20) ø 8 mm.

fi Asennus

Ilmakupla

Tarkista suodattimen asennussuunta 
siinä olevan nuolen mukaan.

Polttoainesuodatin 30014 (lisätarvike)
Suodatinta käytetään kylmissä olosuhteissa.
Suodatin voidaan asentaa suoraan tankkiliitäntään 30011 käyttämällä hylsymutteria 
ø 6 mm ja puristushelmeä ø 6 mm.
Vaihtoehtoisesti suodatin voidaan asentaa kahden ø 5 mm polttoaineletkun väliin 
käyttämällä hylsymutteria ø 5 mm, puristushelmeä ø 5 mm sekä tukihylsyä ø 2 
mm.

Tankkiliitännän 30011 
liittämiseen

Polttoaineletkun ø 5 mm 
liittämiseen

Polttoaineletkun ø 5 mm 
liittämiseen

Polttoainesuodatin 30016 (lisätarvike)
Erikoissuodatin. Metallia.
Käytetään maissa, jossa vaaditaan metallista polttoaineen siirtojärjestelmää. Suo-
dattimen asennukseen käytetään 1/8” metalliputkea.

Suodattimen messinkirunko

Sintteripronssisuodatin

Helmiliitos 1/8”

Tiiviste

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Asennusohje Magneettiventtiilille 30012 (lisätarvike)
Magneettiventtiili (30012) estää tankin tyhjenemisen polttoainelinjan rikkoutuessa.
Polttoaineen suodatin on syytä asentaa ennen magneettiventtiiliä.

fi Asennus

Magneettiventtiili

Magneettiventtiilin kytkentä piirikorttiin

Kuva 1

Kuva 2

Kuva 3

Suosituksemme seuraavissa
asennustilanteissa:

1. Polttoaineen pinta lämmittimen/lieden 
alapuolella. Kuva 1.

• Suositeltava asennustilanne
• Erikoistarvikkeita ei tarvita

2. Polttoaineen pinta voi tilapäisesti 
(esim. polttoainetankin täyttöputkes-
sa tai veneen kallistellessa) nousta 
lämmittimen/lieden pohjan yläpuolelle. 
Kuva 2.

• Erikoistarvikkeita ei tarvita

3. Polttoaineen pinta on lämmittimen/lie-
den pohjan yläpuolella. Kuva 3.

• Ei suositeltava asennustilanne
• Magneettiventtiili (30012) Pitää asen-

taa polttoaineletkuun lähelle tankkia.

Jos tankin polttoainepinta on laitteen yläpuolella, on tankkiläpiviennin 
jälkeen välittömästi asennettava magneettiventtiili 30012.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Polttoaineen valinta
Muista polttoainelaatua valittaessa huomioida polttoaineen käyttölämpötilarajat. 
Oheiset raja-arvot ovat viitteellisiä, varmista käyttämäsi polttoaineen todelliset käyt-
tölämpötilarajat polttoaineen toimittajalta:

• kevyt polttoöljy / diesel, kesälaatu, lämpötila ei saa alittaa –5 °C
• kevyt polttoöljy / diesel, talvilaatu, lämpötila ei saa alittaa –24 °C
• kevyt polttoöljy / diesel, arktinen talvilaatu, lämpötila ei saa alittaa –40 °C

Jos minimi lämpötila alitetaan, polttoaineeseen saattaa kiteytyä parafi iniä, poltto-
aineeseen muodostuu samentumia, joka saattaa tukkia polttoainesuodattimen ja 
pumpun. Tukos liukenee vasta, kun polttoaineen lämpötila on selvästi yli 0 °C. 
Mitä vähemmän aromaattisia aineita polttoaine sisältää sitä vähemmän karstaa 
muodostuu. Normaalit polttoöljyt sisältävät aromaattisia aineita n. 35–40 %, city-
dieselit ja green-polttoöljyt n. 20 %.

fi Asennus

Varmista käyttämäsi polttoaineen todelliset käyttölämpötilarajat poltto-
aineen toimittajalta.
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FUEL

200 mm

400 mm

500 mm

min 300 mm
(12”)

Joutsenkaula

Varoetäisyydet

SAVUKAASULIITÄNNÄT

Savukaasuläpiviennit
Laitteeseen 22 Dt ja 30 Dt soveltuu savukaasuläpiviennit 2467 sekä suljettava 
malli 2460.
Savukaasuläpiviennit sopivat ø 28/45 mm savukaasuputkeen 2448.

Laitteeseen 40 Dt soveltuu savukaasuläpiviennit 1066 sekä suljettava malli 2466 + 
2069. Savukaasuläpiviennit sopivat ø 28 mm savukaasuputkeen 1028.

Kaikki savukaasuläpiviennit ovat ruostumatonta terästä. 

Savukaasuliitäntöjen yleiset ohjeet

PAIKKA
Ilmavirran on aina päästävä vapaasti virtaamaan läpiviennin ohi. Asenna läpivienti 
suoralle pinnalle, vältä kulmia ja syvennyksiä, jossa tuulipaine voi häiritä laitteen 
toimintaa.

Läpiviennin minimietäisyys polttoainetankin täyttöaukosta on 400 mm.

Kylkiläpiviennin minimietäisyys vedenpinnasta on 500 mm. Erityisesti purjeveneis-
sä on huomioitava, että läpivienti ei saa painua veden alle.

Läpivienti on hyvä sijoittaa kylkeen mahdollisimman taakse tai suoraan peräpeiliin.
 
ASENTAMINEN
Tehtäessä läpiviennin asennusaukkoa, kannattaa läpivientiä käyttää rei’itys mallina, 
etenkin pyöreissä läpivienneissä. Tarvittaessa, tiivistä asennusaukko läpiviennin 
tiivisteen lisäksi silikonilla. Huom! Älä käytä silikonia puuveneeseen.

Kylkiläpivienti on aina varustettava putkeen tehdyllä ns. joutsenkaulalla.
Joutsenkaula estää tehokkaasti roiskeveden pääsyn laitteeseen.    
Joutsenkaulan ylimmän kohdan on aina oltava vedenpinnan yläpuolella.
Laite sammuu, mikäli savukaasuläpivienti on veden peitossa.

MUUTA HUOMIOITAVAA
Savukaasu on kuumaa. Varmista aina, ettei savukaasujen vaikutusalueella alle 200 
mm etäisyydellä ole mitään kuumuudesta vaurioituvaa: esimerkiksi köysiä, lepuut-
tajia tai naapuriveneen kylkeä.
Kaikki läpiviennit lämmittävät ympäristöään. Erityisesti puukansi saattaa kuivua 
lämmön vaikutuksesta. Varo käytön aikana kuumaa läpiviennin pintaa.
Yli 2 metrin savukaasuletku on varustettava vedenpoistolukolla 602293 (kondenssi-
vesi) asennuksen alimpaan kohtaan.

Savukaasuputken on oltava ruostumatonta terästä. 
Tarvittaessa, tiivistä savukaasuputken ja laitteen sekä savukaasuputken ja läpivien-
nin väliset liitokset lämmönkestävällä silikonilla.

Asennettaessa läpivienti peräpeiliin tai muuten vinoon asentoon on varmistuttava, 
että mahdollinen vesi ei tuki savukaasun ulostuloa. Poraa noin 2 mm:n reikä savu-
kaasuläpivientiin tai savukaasuputkeen.

fi Asennus

Peräpeiliin asennus
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Asennus fi 

ERISTYSSARJAT

Eristyssarja metallirunkoiseen veneeseen
Läpiviennin eristämiseksi veneen metallirungosta on käytettävä eristesarjaa.

Eristesarja eristää savukaasuläpiviennin ja laitteen toisistaan.
Vikatapauksissa virtapiiri kulkee metallirunkoisen venee rungon ja laitteen välillä. 
Seurauksena voi olla laitteen piirikortin hapettuminen ja toimintahäiriöt, sekä pa-
himmassa tapauksessa jopa piirikortin vaurioituminen.

Eristesarja 2461, pyöreille koaksiaaliläpivienneille (2467 ja 2460)

M5 mutteri

M5 tähtialuslevy

Aluslevy 15/5 x 1,2

Kumialuslevy 20/10 x 3

Kumiletku 8/4,5 x 35
Leikkaa pituus veneen rungon tai 
kannen paksuuden mukaan.

Eristekorkki 87/61 x 4
Kaksi eristettä rungon 
ulkopuolella

M5 x 25 ruuvi

Eristesarja 602308, kylkiläpiviennille (1066)

Savukaasuputki katkaistaan ja 
eristesarja kiinnitetään letkusiteillä 
savukaasuputken päihin.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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2448
(1028+2045)

2467

min 150 mm
(6”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

max 25 mm
(1”)

125 mm
(4 29/32”)

30 - 50 mm
(1 3/16” - 2”)

1028

2045

LÄPIVIENTIKOHTAISET OHJEET

2467 Kylkiläpivienti
Kylkiläpivienti asennetaan veneen kylkeen tai peräpeiliin. Purjeveneissä suositel-
laan asennusta peräpeiliin. Asennus vaatii aina ns. joutsenkaulan.
Tee tarvittavat asennusreiät ja levitä tiivisteen molemmille puolille, sekä ruuvien 
reikiin vielä sopivaa tiivistysainetta, varmistaaksesi vedenpitävyyden.

fi Asennus

Kylkiläpivienti 2467 asennettuna. 
Asennusaukko on ø 50 mm ja 
ruuvien reiät 4 x ø 6 mm

Putkien pituusero

Savukaasun poistoputken 1028 pitää olla 30-50 mm pidempi kuin pa-
loilman imuputki 2045. Näin varmistetaan savukaasuputken paikallaan 
pysyminen läpiviennissä. Mitta riippuu putkiston kokonaispituudesta.

Kylkiläpivienti 2467

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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100 mm
(3 15/16”)

2460

2069

2460

max 45 mm
(1 25/32”)

30 - 50 mm
(1 3/16” - 2”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

min 150 mm
(5 29/32”)

max 45 mm
(1 25/32”)

1028

2045

2448
(1028+2045)

2460 Suljettava kansiläpivienti 
Suljettavan läpiviennin hattu täytyy irrottaa asennuksen ja tiivisteiden huollon yh-
teydessä painamalla nuolen osoittama jousi putken sisään esimerkiksi ruuvimeis-
seliä apuna käyttäen. Varo jousta painaessa ruuvimeisselin luiskahtamista; jousi 
on tiukka. Pidä toisella kädellä hatusta kiinni toimenpiteen aikana ja kun jousi on 
painettu sisään, vedä hattu varovasti irti rungosta. Koottaessa läpivientiä varmista 
osien oikea järjestys kuvasta. Varmista myös, että jousi menee oikeaan koloon 
hatussa, muuten läpivientiä ei saa suljettua.

fi Asennus

Huolto
Tiivisteiden kovettumisen estämiseksi, 
voitele tiivisteet vuosittain lämmönkestävällä 
vaseliinilla.

Tiivisteet

Hattu

Runko

Suljettava kansiläpivienti 
2460 asennus. Asennusauk-
ko on ø 50 mm ja ruuvien 
reiät 4 x ø 6 mm.

Suljettava kansiläpivienti 
2460 ja kansiläpiviennin 
korotus 2069 erittäin 
vaativiin olosuhteisiin.

Muista suljettavan läpiviennin 
2460 avaaminen ennen laitteen 
käynnistämistä.

Putkien pituusero

Savukaasun poistoputken 1028 pitää olla 30-50 mm pidempi kuin pa-
loilman imuputki 2045. Näin varmistetaan savukaasuputken paikallaan 
pysyminen läpiviennissä. Mitta riippuu putkiston kokonaispituudesta.

Suljettava
kansiläpivienti 2460

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt

490526

fi 



K
00

11
7 

- 26 -

602293

2466

max 45 mm
(1 25/32”)

2069

1028 602307

1066

max 25 mm
(1”)

70 mm
(2 3/4”)

ø 46 mm
(1 13/16”)

1028

80 mm
(3 5/32”)

602293

125 mm
(4 29/32”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

100 mm
(3 15/16”)

min 100 mm
(3 15/16”)

125 mm
(4 29/32”)

min 300 mm
(12”)

40 Dt lämmittimen savukaasuläpivientien asennus
40 Dt lämmittimessä käytetään ainoastaan yhtä savukaasuputkea ø 28 mm (1028). 
Koaksiaalista vaippaletkua ei tarvita.

1. Kylkiasennus (1066).

2. Kansiasennus (2466).

fi Asennus

Savukaasukylkiläpiviennin 1066 asennus. Läpiviennin 
asennusaukko on ø 35 mm ja ruuvien reiät 4 x ø 5 mm.

Suljettava kansiläpivienti 2466 asennus. Asennusaukko on 
ø 50 mm ja ruuvien reiät 4 x ø 6 mm.
Asennuksessa käytettävä kansiläpiviennin korotusta 2069. 
Supistuskappale kiinnitetään korotuksen alareunaan.

Savukaasuletku saavuttaa 
korkean lämpötilan!
Huolehdi, ettei savukaa-
suletku kosketa palo-
herkkiä materiaaleja ja 
varmista letkun läpivien-
nit. Savukaasuletkuun 
on saatavissa lämmöner-
istyssukkaa 1030.

Kylkiläpivienti 1066
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Vedenpoistolukko 602293 (40 Dt)
Kanteen asennettujen savukaasuläpivientien, sekä yli 2 m pitkissä savukaasuput-
kissa (ø 28 mm) on suositeltavaa käyttää vedenpoistolukkoa satunnaisten roiske- 
ja kondenssiveden poistoon.
Haluttaessa kylkiläpiviennin savukaasuputkeen voidaan asentaa vedenpoistolukko, 
mutta tällöin vesilukon on oltava vasta joutsenkaulan jälkeen.

fi Asennus

Jos peset venettä painepesurilla, varo suihkun osumista läpivientiin; 
laite voi kastua.
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4411

4411
3411

2411

2411

2411

3413

3413

4414

4414

4414

2467 / 1066

2448 / 1028

3410

2410

22 Dt
30 Dt

40 Dt

fi Asennus

ILMALETKUSTOT

MOOTTORITILA Ohjaustaulu

OLESKELUTILA 1 OLESKELUTILA 2

Äänenvaimennin 3416
(lisätarvike)

Laipioläpivienti 3417
(lisätarvike)

Jotta varmistetaan hyvä ilman kulku pitkän veneen keulatilaan asti, 
kannattaa kuumempi lämminilmaletku asentaa sellaisenaan keulaan 
asti. Toisen letkun voi sitten haaroittaa tarpeen mukaan. Kts. kuvat.

30 Dt lämmittimen alempi letku on kuumempi.

40 Dt lämmittimen ylempi letku on kuumempi.

OLESKELUTILA 1

OLESKELUTILA 1

OLESKELUTILA 2

OLESKELUTILA 2

VENEEN KEULA

VENEEN KEULA

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt

490526

fi 



- 29 -

fi Asennus

Lämmittimen asennustilaan on oltava vähintään 100 cm2 korvausilma-
aukko

Lämmittimen ilmaletkut
Letkustojen reitit ja ulospuhalluritilöiden asennus kannattaa suunnitella huolella.
Lämmitin on pyrittävä asentamaan aina mahdollisimman lähelle käyttöpaikkaansa.
Vältä jyrkkiä mutkia ja pyri minimoimaan mutkien määrää.

Ulospuhallusletkut
Lämminilmaletkuilla 3410 lämmin ilma jaetaan eri lämmitettävien tilojen välille. 
Lämminilmaletkuston minimi halkaisija on ø 75 mm. Tällöin virtausvastus ei kasva 
liian suureksi.
Lämminilmaletkut haaroitetaan y-haaralla 3413, joka kiinnitetään letkusiteillä. Läm-
minilmaletkujen päähän asennetaan ulospuhallusritilät 3411, joissa on säädettävä 
kuristusläppä.
Lämmittimessä täytyy aina olla vähintään toinen ilman ulostulo auki. Tämän 
varmistamiseksi eniten lämpöä tarvitsevan tilan ulospuhallusritilästä poistetaan 
kuristusläppä. Jos ulostuloja suljetaan liikaa, voi seurauksena olla lämmittimen yli-
kuumeneminen ja sammuminen. Jos lämmitintä ohjataan termostaatilla, kannattaa 
ohjaustaulu asentaa säätöläpättömän letkuhaaran lämmittävään tilaan.
Lämpöhäviöiden pienentämiseksi on suositeltavaa eristää kaikki yli 1 m pidemmät 
letkut esim. lämmöneristyssukalla 3412. 
Lämmitettävässä tilassa on varmistettava, että vastaava määrä ilmaa, mitä puhalle-
taan, pääsee myös poistumaan tilasta joko ulos tai paluuilmana laitteelle.

Imuletkut
Lämmittimen 2 x ø 75 mm imuliitännöistä ylempi asennetaan ottamaan raitista 
ulkoilmaa ja alempi veneen sisäilmaa. Imuputkien päihin kiinnitetään kuristuslä-
pättömät suojaverkot 4411, ulkoilmaa imevälle imuaukolle on varmistettava myös 
riittävä sääsuoja.
Mikäli imuilma otetaan tilasta johon laite on asennettu imuletkuja ei tarvita. Suojaa 
imuilmapäät suojaverkolla 4413.
Koska pienen virrankulutuksen vuoksi käytetään pienitehoisia puhaltimia, on tärke-
ää, että poikkipinta-alat niin letkuissa kuin korvausilma-aukoissa ovat mahdollisim-
man suuret. Suositellaan, että laitetilaan on vähintään 100 cm2 aukko sekä ulkoa, 
että lämmitettävästä tilasta.

Ilmaletkujen pituus
Pitkät ilmaletkut heikentävät hyödyksi saatavaa lämmitystehoa ilmavirran vähene-
misenä painehäviöiden seurauksena ja lämpötilan laskuna kanavan seinämän läpi 
tapahtuvan lämpövuodon seurauksena. Lämpöhäviöitä voidaan pienentää eristä-
mällä lämminilmaletkut lämmöneristyssukalla 3412.

Asennettaessa lämmitin konehuoneeseen on imuilma tuotava kone-
huoneen ulkopuolelta. Lämmitin ei saa ottaa imuilmaa konehuoneesta!
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K00035

K00036

K00037

ø 75 mm

ø 111 mm
(4 3/8”)

23 mm
(29/32”)

ø 90 mm
(3 17/32”)

1
3

5

4

2

7

6

1. Ritilä
2. Säätöläppä
3. Kiinnitysruuvi
4. Lämminilmaletku
5. Eristys
6. Letkunkiristin
7. Runko

Lämmittimessä täytyy aina olla vähintään toinen ilman ulostulo auki.

Äänenvaimennin 3416 (lisätarvike)
Letkustoihin on saatavissa lisätarvikkeena äänenvaimennin 3416, joka vaimentaa 
tehokkaasti ilman virtausääniä. Äänenvaimennin voidaan asentaa sekä imu-, että 
puhallus puolelle.

Ilmanvaihto
On varmistettava, että vastaava määrä ilmaa, mitä puhalletaan ulospuhallusritilöis-
tä, pääsee myös poistumaan hytistä, joko ulos tai paluuilmana laiteen imuilmalet-
kuun.

Ulospuhallusritilän asennus
Asennettaessa ulospuhallusritilää 3411 tai 2411, irroita ritiläosa (1) rungosta (7) 
vetämällä ne irti toisistaan. Ritiläosaa voidaan kiertää rungossa 360° ilmavirran 
suuntaamista varten.

3411
Asennusta varten sahaa laipioon ø 76 mm reikä ulospuhallusritilälle. Ruuvaa ritilän 
runko (7) kolmella mukana tulevalla ruuvilla kiinni laipioon.
Lämminilmaletkujen viemiseksi laipion läpi, sahataan laipioon ø 83 mm reikä.

2411
Asennusta varten sahaa laipioon ø 67 mm reikä ulospuhallusritilälle. Ruuvaa ritilän 
runko (7) kolmella mukana tulevalla ruuvilla kiinni laipioon.
Lämminilmaletkujen viemiseksi laipion läpi, sahataan laipioon ø 67 mm reikä.
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Asennus fi 

Lämminilmaletkut
  ø 75 mm:n letkua ei saa supistaa ø 60 mm:iin 

(ellei sitä haaroiteta kahteen ø 60 mm:n let-
kuun).

  Letkut kannattaa lämpöeristää.
  Kaikki ulospuhallusritilät eivät saa olla suljettu-

na, tarkista!

Ensimmäinen käynnistys
Laite ei yleensä käynnisty ensimmäisellä käynnis-
tyskerralla, asennuksen jälkeen.
Polttoaineletkujen täyttyminen vie jopa useita 
käynnistyskertoja (n. 4-6), jotta polttoaine saataisiin 
polttimeen saakka.
Kahden epäonnistuneen käynnistysyrityksen jäl-
keen laite lukkiintuu. (Lukittumisvilkutus: keltainen 
ja punainen merkkivalo vilkkuvat yhtäaikaisesti).
Pura lukitus ohjeen mukaan ja yritä uudelleen.
Seuraa polttoaineletkun täyttymistä käynnistysyritys-
ten aikana.
Laitteen käynnistyessä, tarkkaile mahdollisia vuotoja 
savukaasu- ja polttoaineliitoksissa.
Käytä laitetta noin ½ -tuntia, jotta mahdollinen asen-
nus- ja työstörasva palaa pois.
Huolehdi samalla riittävästä tuuletuksesta.

Muista lukea laitekohtaiset asennus-, 
käyttö- ja huolto-ohjeet huolellisesti 
ennen asennusta.

Asentaja täyttää

  Koekäyttö tehty

Sarjanumero

Yritys

Asentaja

Asennuspäivä

Allekirjoitus

Asentaja rastita (x) läpikäydyt kohdat ja allekirjoita.

ASENNUKSEN TARKISTUS
Asennus

  Varmista laitteen riittävä ilmansaanti; vähintään 
100 cm2 aukko.

  Varmista riittävä ilmankierto veneessä.
  Pakoputken ulostulo vähintään 400 mm:n etäi-

syydelle polttoaineen täyttöaukosta tai tankin 
huohottimesta.

  Asenna käyttökytkin mielellään pystysuoraan 
pintaan, siten etteivät nesteet valu kytkimeen ja 
niin, etteivät lapset ylety siihen (johdon pituus 6 
m).

Polttoainejärjestelmä
  Laitteen polttoaine otetaan omasta erillisestä 

tankkiläpiviennistä, ei moottorin tai muun lait-
teen läpiviennistä.

  Polttoaineletkuun ennen laitetta asennetaan 
suodatin. Huomioi suodattimen vaihdon tarve.

  Polttoaineletkun liitokset kiinnitetään tiuk-
kaan. Tukiholkki on aina asennettava letkuun 
(helmiliitos).

  Tarkista liitospintojen puhtaus ennen kiristämis-
tä.

  Letkut pidettävä puhtaana asennuksen aikana.
  Käytettävä Wallas pa-letkuja.

Kumiletkuja ei saa käyttää!
  Polttoainetankin pinnan ollessa laitteen yläpuo-

lella, polttoaineletkuun asennetaan magneetti-
venttiili lähelle polttoainetankkia.

  Polttoaineletkut lyhennetään asennettaessa 
tarvittavan pituisiksi.

Sähköasennus
  Laitteen nimellisjännite on 12 VDC.
  Laitteen virta otetaan suoraan akun navoista 

mahdollisimman lyhyillä johdoilla.
  Virran plus-johtoon lähelle akkua asennetaan 15 

A pääsulake.

Savukaasut
  Huomioi savukaasujen kuumuus valittaessa 

läpiviennin asennuspaikkaa.
  Joutsenkaulalla estetään läpivientiin roiskuvan 

veden pääsy laitteeseen.
  Metallirunkooisessa veneessä laite ja läpivienti 

on eristettävä veneen rungosta sähkökemialli-
sen korroosion estämiseksi.

  Pakoputki ei saa koskettaa paloherkkää materi-
aalia. Eristä savukaasuletku tarvittaessa.
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1 2 8 3 9

5 7 6 4

~ 20 °C
(~ 68 °F)

1.  ~ 5 °C (~ 41 °F)
2.  ~ 11 °C (~ 52 °F)
3.  ~ 17 °C (~ 63 °F)
4.  ~ 23 °C (~ 73 °F)
5.  ~ 29 °C (~ 84 °F)
6.  ~ 35 °C (~ 95 °F)

fi Käyttö

LAITTEEN KÄYTTÖ

Ensimmäinen käynnistys
Laite ei välttämättä käynnisty asennuksen tai huollon jälkeen ensimmäisellä käyn-
nistyksellä, jos polttoaineletku on tyhjä. Tyhjällä letkulla starttivaihe on normaalia 
pidempi, jolloin käynnistyminen voi kestää n. max 15 min. jonka jälkeen punainen 
paloilmaisun merkkivalo (1) alkaa vilkkua.

Sammuta laite.  Et voi käynnistää laitetta uudelleen ennen kuin jälkijäähdytys on 
ohi.

Jälkijäähdytyksen päätyttyä, käynnistä laite uudelleen.

Mikäli laite ei käynnisty kahden käynnistysyrityksen jälkeen, laitetta ei voi käynnis-
tää kolmatta kertaa. Laite lukkiutuu (lukitusvilkutus). Tutki käynnistämättömyyden 
syy.

Epäkohdan korjauksen jälkeen, avaa lukitus (ohjeet löydät huolto-osiosta) ja käyn-
nistä uudelleen.

Mikäli laite käynnistyy näiden kahden ensimmäisen startin aikana, syttyy punainen 
paloilmaisun merkkivalo (1).

1. Paloilmaisun merkkivalo
2. Lämpötilansäätö / Tehonsäätö
3. Lämmityksen kytkin
4. Virran merkkivalo
5. Termostaatin merkkivalo

6. Termostaatin anturi
7. Tuuletuksen kytkin
8. Tuuletuksen merkkivalo
9. Lämmityksen merkkivalo
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fi Käyttö

Lämmitystehon säätö
Lämpötilansäätö toimii joko termostaattitoimintona (suositeltava käyttötila) tai
käsikäyttöisenä lämpötilansäätönä.
Tehonsäätötapa valitaan kääntämällä lämpötilansäädintä (2) min - max - min - max, 
jolloin laite kytkeytyy joko termostaatti- tai käsisäätöön. Termostaattisäädön ollessa 
päällä termostaatin merkkivalo (5) palaa. Käsisäädössä termostaatin merkkivalo (5) 
on sammuneena.
Laite käynnistyy siihen tilaan mistä se on viimeiseksi sammutettu.

Termostaattikäyttö
Lämpötilansäätö toimii termostaattitoimintona (suositeltava käyttötila)
Laite käynnistyy kun lämmityksen kytkintä (3) painetaan yhtäjaksoisesti vähintään 
2 sekuntia, jolloin keltainen lämmityksen merkkivalo (9) syttyy, ilmoittaen lämmityk-
sen olevan päällä. 
Punainen paloilmaisun merkkivalo (1) syttyy, kun liekki on syttynyt polttimessa ja 
palaminen on tasaantunut, noin 2,5 - 4 min kuluttua käynnistämisestä.
Koko käynnistysprosessin aika on n. 11 minuuttia, jonka jälkeen laite on säädettä-
vissä tai asettuu säädettyyn tehoon.
Käynnistymisen jälkeen laitteen lämpötilan termostaattiasetusta säädetään lämpöti-
lansäätönupista (2). Säädin asetetaan sopivaan kohtaan oman lämpötilamieltymyk-
sen mukaan.
Aurinkokytkin ”Sun-switch” sammuttaa laitteen automaattisesti kun lämpötila nou-
see esim. auringon vaikutuksesta yli pyydetyn lämpötilan. Lämpötilan pitää nousta 
½-tunnin ajaksi +3 °C yli säädetyn arvon. Aurinkokytkimellä sammuneen laitteen 
tunnistaa vilkkuvasta termostaatin merkkivalosta (5). Aurinkokytkin saadaan pois 
päältä hetkellisesti, liikuttamalla lämpötilansäädintä (2).
Sammunut laite käynnistetään tarvittaessa uudelleen manuaalisesti.
Ylläpitolämpötila: Lämpötilansäädin (2) minimiasennossa      .
Pitää tilan +2...+8 °C lämpötilassa. Aurinkokytkin ei toimi tässä asennossa.
Hyttilämpötilan tiedustelu, käännä lämpötilansäätönuppia (2) kunnes termostaatin 
merkkivalo (5) kirkkaus muuttuu. Lämpötilansäätönupin (2) asento kertoo senhetki-
sen lämpötilan.

Käsikäyttöinen lämmitystehon säätö
Tehonsäätö toimii suorana manuaalitoimintona.
Toiminto saadaan päälle, kun käännetään tehonsäädintä (2) min - max - min - max.
Merkiksi toiminnon kytkeytymisestä päälle, termostaatin merkkivalo (5) sammuu.
Käynnistymisen jälkeen lämmittimen tehoa säädetään portaattomasti tehonsäätö-
nupista (2). 
Manuaalitoiminnosta siirrytään termostaattitoimintoon kääntämällä tehonsäädintä 
(2) min - max - min - max. Merkiksi toiminnon kytkeytymisestä päälle, termostaatin 
merkkivalo (5) syttyy.

Koko käynnistysprosessin aika on n. 11 minuuttia, jonka jälkeen laite 
on säädettävissä tai asettuu säädettyyn tehoon.

1
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Tehopuhallus
Tehopuhallusta käytetään tarvittaessa suurempaa ilmamäärää, esimerkiksi kosteu-
denpoistoa varten.
Tehopuhallus saadaan kytkettyä lämmitystilassa painamalla tuuletuksen kytkintä 
(7) yhden kerran nopeasti (alle 2 sekuntia). Lämmitys jatkaa tehonsäädön mukaan 
ja puhallus lisääntyy noin puolella, asetetun tehonsäädön ja maksimin välisestä 
arvosta. Merkkinä tehopuhalluksen päälläolosta, syttyy ohjaustauluun myös vihreä 
tuuletuksen merkkivalo (8). Painettaessa toisen kerran nopeasti, puhallus menee 
maksimille. Kolmas painallus palauttaa puhalluksen ennalleen ja vihreä tuuletuksen 
merkkivalo (8) sammuu.

Tuuletus
Tuuletus käynnistyy kun tuuletuksen kytkintä (7) painetaan yhtäjaksoisesti vähin-
tään 2 sekuntia, jolloin vihreä tuuletuksen merkkivalo (8) syttyy, ilmoittaen tuule-
tuksen olevan päällä. Tuuletus sammutetaan painamalla tuuletuksen kytkintä (7) 
yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekuntia. Vihreä tuuletuksen merkkivalo (8) sammuu. 
Painettaessa tuuletuksen kytkintä (7) yhtäjaksoisesti vähintään 2 sekuntia, läm-
mityksen ollessa päällä, laite ajaa lämmityksen alas ja jälkijäähdytyksen jälkeen 
siirtyy automaattisesti tuuletustilaan.
Tuuletus on portaattomasti säädettävissä. Termostaatin aikaisempi säätö poistuu, 
tuuletustilan tehonmuutoksen jälkeen.
Tuuletuksen ollessa päällä voit siirtyä lämmitystilaan suoraan, painamalla lämmi-
tystilan kytkintä (3) vähintään 2 sekuntia.
Tuuletustehoa säädettäessä puhallin säätyy hidastetusti.

Sammutus
Lämmitin sammutetaan painamalla lämmityksen kytkintä (3) yhtäjaksoisesti vähin-
tään 2 sekuntia. Keltainen lämmityksen merkkivalo (9) sammuu. Punainen paloil-
maisu merkkivalo (1) vilkkuu tämän jälkeen noin 5 min, kun laite on jälkijäähdytyk-
sellä. Laite ei käynnisty uudelleen ennen kuin jälkijäähdytys on päättynyt.

Kauko-ohjaus
Laitetta on mahdollista käyttää erillisellä lisävarusteella kauko-ohjatusti.
Ohjaustaulun termostaatin oranssinen merkkivalo (5) vilkkuu 10 sekunnin välein, 
mikäli laite on käynnistetty kauko-ohjauksella.
Aurinkokytkin ei toimi laitteen ollessa kauko-ohjauksessa.
Tuuletusta ei voida kytkeä kauko-ohjatusti.

Tehonsäätönuppia käännettäessä teho säätyy hidastetusti.
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30 s

10 s10 s10 s10 s

Käyttö fi 

Väri Vilkutusväli Toiminto

Vihreä

Punainen

Punainen

Tuuletus päällä

Paloilmaisu, kun palaminen on alkanut 
normaalisti

Jälkijäähdytys

Oranssi Termostaattiohjaus

Aurinkokytkin sammuttanut laitteenOranssi

Laite kauko-ohjauksessaOranssi

Keltainen Lämmitys päällä

Merkkivalot

Tehopuhallus
Vihreä

Keltainen
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30 s

2 s2 s

2 s

2 s

3 9

4

Vikavilkutukset ja lukituksen avaus

fi Huolto

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Keltainen

Punainen

Punainen

Punainen

Väri

Hehkuvika

Palopuhallinvika

Pääpuhallinvika

Lukitus; laite lukkiutuu 2 epäonnistu-
neen käynnistyksen jälkeen *)

Alijännite

Paloilmaisu hävinnyt

Vikailmoituksen jälkeen, 5 min päästä

Vilkutusväli Vikakuvaus

Jos laite on mennyt lukitustilaan, on syy lukitukseen selvitettävä 
ennen lukituksen avaamista.

*) LUKITUKSEN AVAUS:

1. Kytke päävirta pois. 
Valojen vilkkuessa.

2. Kytke päävirta takaisin.
3. Paina lämmityksen kytkintä (3) vähintään 2 sekuntia.

Keltainen lämmityksen merkkivalo (9) syttyy 1-3 sekunniksi.
4. Paina lämmityksen kytkintä (3) uudelleen (vähintään 2 sek).

Laite kytkeytyy OFF -tilaan. Virran merkkivalo (4) sammuu.
5. Käynnistä laite uudelleen normaalisti.

Keltainen

Punainen
Ylilämpö

Vihreä
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HUOLTOSUOSITUKSET

Perushuolto

fi Huolto

Ensimmäinen perustoi-
mintojen tarkastus (sis. 
polttimen puhdistus)

Ensimmäisen 500 tunnin jälkeen tai 
ensimmäisen käyttökauden jälkeen

Polttimen puhdistus
Huoltoliike suosittelee sopivaa huol-
toväliä perustoimintojen tarkastuksen 
jälkeen

Valtuutettu Wallas-huoltoliike

Huoltotoimenpide Huoltoväli Tekijä

Valtuutettu Wallas-huoltoliike

Erityissuositukset
Laitteen ajoittainen käyttö edesauttaa toimintakyvyn säilymistä.

Jos laite käyttää moottorin kanssa samaa tankkia:
Polttoainelaadun valinnassa ja kosteuden poistosta noudatetaan moottorin valmis-
tajan vaatimuksia.  

Jos laitteella on erillinen tankki:
Muista polttoainelaatua valitessasi huomioida polttoaineen käyttölämpötilarajat.

Veden poisto tankista
Bensiiniautoille tarkoitettua Isopropanolipohjaista (ei Etanoli- / Metanolipohjaisia) 
jäänestoainetta (kaasutinspriitä) lisätään käyttökauden aikana polttoaineeseen. 
Lisäys on syytä tehdä muutamien tankillisten kulutuksen ja täyttöjen jälkeen, ja 
aina lämmityskauden alkaessa ja päättyessä. Jäänestoaine sitoo polttoaineeseen 
imeytyvän kondenssiveden ja estää polttoaineen sakkautumisen ja pilaantumisen 
kesäkautena. Jäänestoaineen annostuksessa noudatetaan aineen valmistajan 
antamia ohjeita.

Talvisäilytys
Jos laite käyttää moottorin kanssa samaa tankkia:

• polttoaineen suodatin vaihdetaan. 
• tankille tehdään veneen/moottorin valmistajan suosittelemat talvisäily-

tystoimenpiteet.

Jos laitteella on erillinen tankki:
• polttoainetankki tyhjennetään syksyllä. 
• polttoainetankki puhdistetaan ja suodatin vaihdetaan. 
• polttoainetankkiin täytetään uutta puhdasta polttoainetta keväällä.

Itse laitteelle ei tarvitse tehdä mitään.

Varaosat
Varaosaluettelo sivuilla www.wallas.fi 

Dieselautoille tarkoitettu jäänestoaine saattaa lisätä karstan muodos-
tumista polttimen pohjalle ja täten lyhentää huoltoväliä.
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LUKITUKSEN AVAUS:
1. Kytke päävirta pois valojen vilkkuessa.
2. Kytke päävirta takaisin.
3. Paina lämmityksen kytkintä (3) vähintään 

2 sekuntia. Keltainen lämmityksen 
merkkivalo (9) syttyy 1-3 sekunniksi.

4. Kun keltainen lämmityksen merkkivalo 
(9) on sammunut, paina lämmityksen 
kytkintä (3) uudelleen (vähintään 2 sek.). 
Laite kytkeytyy OFF -tilaan. Virran 
merkkivalo (4) sammuu.

5. Käynnistä laite uudelleen normaalisti.

4.1.1_FI

K
00

13
3

Laite lukkiutuu kahden (2) 
epäonnistuneen käynnistyksen 

jälkeen.

Jos laite on mennyt lukitustilaan, on syy 
lukitukseen selvitettävä ennen lukituksen 

avaamista.

Polttoaineletku on tyhjä.

Seuraa letkun täyttymistä. Voit 
seurata polttoaineen liikkumista 

läpinnäkyvässä letkussa.

Polttoaineletku on täynnä.

Polttoainepumppu ei pumppaa 
polttoainetta.

Polttoainepumppun mäntä on 
jumissa. 

Mäntä pitää vaimean 
naksahduksen/tärähdyksen 

liikkuessa pumpussa.

Napauta pumpun kylkeen, jotta 
jumiintunut mäntä saadaan 

liikkeelle.

Suodatin tukossa. Vaihda suodatin uuteen.

Polttoaine huonolaatuista.

Väärää polttoainetta.

Vaihda polttoaine.

Polttoaineessa on vettä mukana.
Puhdista polttoaine ja lisää 

polttoaineen jäänestoainetta 
valmistajan ohjeen mukaan.

Toimita laite huoltoon.

Hehkutulppa on vajaatehoinen. Polttoaineen syöttöneula 
tukossa.

Poltin karstainen.

Kova tuulipaine kohdistuu 
savutorveen.

Polttoainejärjestelmässä 
ilmavuoto.

Kiristä polttoainejärjestelmän 
liittimet.

Polttoaine ei ole ehtinyt 
polttimeen asti.

Tarkkaile polttimen 
mahdollista ylivuotoa!

Mikäli polttimeen pumpataan 
useilla käynnistysyrityksillä 

polttoainetta, eikä poltin syty on 
mahdollista, että poltin tulvii. 

Lukitusvilkutus

VIKAVILKUTUS
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Laitteen virtaliittimessä 
käyttöjännite on alle 10,7 V

kuormitettuna.

Tarkista akun napajännite.
Jännite on oltava kuormitettuna

 yli 12 V.

Tarkista sulakkeen liitos 
virransyötössä.

Tarkista / puhdista liittimien kontaktit.

Käynnistä veneen moottori.
Latausjännite nostaa akun 

napajännitettä.

Tarkista akun kunto ja 
sähkönsyöttökaapelit / liittimet.

Tarkista laitteelle tulevien 
virtajohtojen kytkentä, liitokset sekä 

pääkatkaisin.

Lataa tai vaihda akku.

Alle 12 V

Keltainen
Alijännite

VIKAVILKUTUS

Yli 12 V

4.0.2_FI

K0
00

82Toimita laite huoltoon.
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Laitteen ylilämpösuoja on 
reagoinut ja pysäyttänyt 

polttoainepumpun toiminnan.

Tarkista, ettei laite ole 
jälkijäähdytystilassa.

Jälkijäähdytyksessä on sama 
vilkutus, kyseessä ei ole vika vaan 

normaali toiminta.
(Vikailmoituksen jälkeen, 5 min 
päästä punainen paloilmaisun 

merkkivalo (1) välähtää 30 s. välein)

Tarkista pyöriikö laitteen 
pääpuhallin.

Tarkista onko 
ulospuhallusritilöiden 

säätöläpät riittävästi auki.

Tarkista korvausilman saanti.

Tarkista lämminilmaletkujen 
kunto.

(lytyssä, tukossa)

Jälkijäähdytyksen jälkeen 
käynnistä uudelleen.

Ei

Kyllä

Punainen
Paloilmaisu hävinnyt

VIKAVILKUTUS

Uudelleenkäynnistämisen 
jälkeen vika uusiutuu.

Polttoaine loppunut tai niin 
vähissä, ettei imuletkun pää ylety 

polttoaineeseen tankissa.

Kova tuulipaine 
savukaasuläpiviennin puolella.

Vettä savukaasuletkussa.

Vettä polttoaineessa.

Poltin nokeentunut
Polttoainepumppu viallinen

Polttoaineneula tukossa

Lisää polttoainetta.

Huolehdi, että tuulipaine ei pääse 
suoraan puhaltamaan 
savukaasuläpivientiin.

Tarkista onko savukaasuletkun 
mutkissa vettä (vesilukko).

Puhdista tai vaihda polttoaine uuteen.

4.2.3_FI K00124

Toimita laite huoltoon.

Punainen

Ylilämpö

Keltainen

VIKAVILKUTUS

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Wallas-Marin Oy (valmistaja) vastaa maahantuojan välityksellä tuotteiden ja tarvikkeiden mahdollisista 
raaka-aine- ja valmistusvirheistä 24 kuukauden ajan myyntipäivästä lukien alla mainituin ehdoin. Takuu-
ta voidaan pidentää 12 kk rekisteröitymällä Wallas-Marin Oy:n internet -sivuilla osoitteessa www.wallas.
fi  kolmen (3) kuukauden kuluessa laitteen ostopäivästä. 

1. Toimenpiteet vian sattuessa:
a) Tarkistakaa internet -sivuilta (www.wallas.fi ) olevan tarkistuslistan avulla tai laitteen käyttöohjeen 
avulla, ettei kyseessä ei ole käyttöön liittyvä ns. helppo, ei takuun piiriin kuuluva vika esim. vettä 
polttoaineessa tai laite kaipaa huoltoa.
b) Ilmoitus viasta on tehtävä kirjallisesti heti tai viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua vian 
ilmettyä. Takuuajan päättymisen jälkeen ei vetoaminen takuuaikaiseen ilmoitukseen ole pätevä, 
ellei sitä ole aikaisemmin tehty kirjallisesti. Takuun edellytyksenä on voimassa oleva ostokuitti tai 
muu luotettava määritys ostoajankohdasta. 
c) Takuukorjausta varten asiakas toimittaa laitteen myyjäliikkeeseen (myyjä vastaa takuuasian hoi-
dosta) tai valtuutetulle huoltoliikkeelle tai Wallas-Marin Oy:n tehdashuoltoon. Laitteen takuuhuollon 
saa suorittaa vain Wallas-Marin Oy:n hyväksymä huoltohenkilökunta. Takuu ei korvaa laitteen 
irrotus- ja kiinnityskuluja tai vahinkoa, joka johtuu korjaukseen lähetetyn laitteen puutteellisesta 
pakkauksesta.
d) Asiakkaan on ilmoitettava takuuhuollolle seuraavat tiedot kirjallisesti:

• vian kuvaus
• asennustilanteen kuvaus, mihin ja miten laite on asennettu (esim. valokuvat asennuksesta 

voivat auttaa)
• laitteen tyyppi, sarjanumero, ostopaikka ja ostoaika

2. Takuu ei ole voimassa seuraavissa tapauksissa:
• laitteeseen on lisätty vierasta alkuperää olevia osia tai sen rakennetta on muutettu ilman  

valmistajan suostumusta
• valmistajan antamia asennus-, käyttö-, tai huolto-ohjeita ei ole noudatettu
• sopimaton varastointi tai kuljetus
•  onnettomuudet tai vahingot, joihin Wallas ei voi vaikuttaa (force majeure)
•  luonnollisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Kuluvia osia ovat mm. hehkusytyttimet, hehku-

tulpat, puhallinmoottorit (takuuraja 2000 käyttötuntia), pohjamatto, polttoaineneula, tiivisteet, 
polttoainepumppu ja polttoainesuodatin.

• laitteen virheellinen käsittely, sopimaton polttoaine, alijännite, ylijännite, lika tai vesivahinko, 
korroosio

• laite on avattu ilman maahantuojan / tehtaan erillistä lupaa
•  laitteen korjaukseen on käytetty muita kuin alkuperäisiä Wallas-varaosia
•  laite on korjattu / huollettu ei Wallas hyväksytyn yrityksen toimesta

3. Takuuaikana suoritetut korjaukset eivät uudista tai muuta alkuperäistä takuuaikaa.

4. Viallisesta tuotteesta johtuvat välilliset vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

5. Takuu on voimassa venetuotteilla vain veneasennuksissa ja mökkituotteilla vain kesämökkiasen-
nuksissa. Takuu ei koske ajoneuvoasennuksia tai asennuksia muihin tiloihin.

6. Tämä takuu ei rajoita kuluttajasuojalain mukaisia oikeuksia.

fi Yleiset takuuehdot

Takuuvaatimusta tehtäessä on todistettava, että asiakas on kokonaisuudessaan nou-
dattanut huolto- ja turvallisuusohjeita.
Takuu ei koske vikoja, jotka ovat seurausta asennus-, käyttö- ja huolto-ohjeiden 
laiminlyönnistä.
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enTechnical information

Package contents

Mounting bolt M8 x 140 mm

Washer M8 

Corrugated base plate M8

Hose clamp 20 - 32 mm

Hose clamp 32 - 50 mm

Fuse box

2 pcs

2 pcs

2 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

Diesel heater

Fuel hose (4m)

Accessory bag 17724

Power cable with connector (4m)

Mounting plate

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

1 pcs

2 pcs Push on contact 6.3 x 0.8 (yellow)

Fuse 15 A (blue)

Fastening screw 4,8 x 16 mm6 pcs

Installation, operation and maintenance instructions1 pcs

Control panel cable, 6 m

Control panel

Control panel fastening screws 3,5 x 20 mm (black) TX 10

Control panel package 361062

Hose clamp 8 mm

1 pcs

1 pcs

Fuel fi lter

Hose clamp 10 mm

Fuel fi lter package 603721

Rubber hose ø 5 mm

Rubber hose ø 6 mm

1 pcs

4 pcs

2 pcs

2 pcs

1 pcs

1 pcs

4 pcs

1 pcs

Hose clamp 60 - 80 mm4 pcs

1 pcs Pipe clip D6 x 12 mm

1 pcs Fastening screw 4,2 x 13 mm

Control panel fastening screws 3,5 x 40 mm (black) TX 104 pcs

Extension collar1 pcs

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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12 V DC

30 Dt 40 Dt22 Dt

enTechnical information

Fuel Diesel oil, light furnace oil

0,8 - 1,8 A (during ignition 
ca. 5 - 10 min. 8 A)

Appr. 10 kg
Appr. 17 lbs

Operating voltage

Fuel consumption

Heating power

Power consumption

Dimensions (L x H x W)

Weight

Maximum permitted length of
exhaust pipe

Maximum permitted length of
fuel hose

Minimum area of the replacement air 
opening

Suitable Exhaust gas lead-throughs

Technical information

2467 and 2460

1,0 - 3,9 A (during ignition 
ca. 5 - 10 min. 8 A)

Heating air volume, min *)

Heating air volume, max *)

1066 and 2466 + 2069

Maximum permitted length of
outlet air duct

Maximum permitted length of
inlet air duct

Warm air connection

Fresh air connection

Solenoid valve
Remote control

Timer
Connections

0,1 - 0,3 l/h
0,026 - 0,078 US gph

0,2 - 0,4 l/h
0,053 - 0,11 US gph

60 m3/h
35 cfm

96 m3/h
56 cfm

86 m3/h
51 cfm

147 m3/h
86 cfm

424 x 278 x 140 mm
16 11/16“ x 10 15/16” x 5 1/2”

8 m
26’

100 cm2

16 square inches

8 + 8 m
26’ + 26’

2 + 2 m
6,5’ + 6,5’

2 m (ø 28/45 mm)
6,5’ (ø 28/45 mm)

4 m (ø 28 mm)
13’ (ø 28 mm)

2 x ø 75 mm (2 15/16”)

2 x ø 75 mm (2 15/16”)

1,5 - 4 kW
5,000 - 14,000 btu

1 - 3 kW
3,500 - 10,500 btu

0,6 - 0,9 A (during ignition 
ca. 5 - 10 min. 8 A)

0,1 - 0,2 l/h
0,026 - 0,053 US gph

54 m3/h
32 cfm

72 m3/h
42 cfm

1 - 2,2 kW
3,500 - 7,500 btu

Due to physical laws of thermodynamics, Wallas-Marin announces measured values with 10 % tolerance.

*) the values are defi ned in Wallas -reference measurement point with maximum ducting lengths. Both tubes 
included four 90° bends.

5 + 5 m
16.5’ + 16.5’

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Operation description
The 22 Dt, 30 Dt and 40 Dt heaters are forced air diesel heaters without an ex-
posed flame. 
The 22 Dt and 30 Dt models take combustion air from outside the boat through the 
outer coaxial exhaust gas pipe and blow their exhaust out through the inner coaxial 
pipe.   The coaxial pipe connects to a common through hull fi tting that allows both 
inlet air and exhaust to pass separately.  This process improves effi ciency, wind 
resistance and lowers the minimum power level. The model 40 Dt takes combus-
tion air from its place of installation and blows the exhaust gas out through a single 
pipe.

For all these models, fresh makeup air is taken from desired areas with air intake 
ducting, e.g. from outside of the boat or inside the cabin. This enables good air 
circulation and cabin air replacement. Diesel engine compartment installations are 
supported by the separate makeup air intake ducts, quarantining the makeup air 
away from any smells or noxious engine fumes.

The heat generated by forced air fuel combustion, is transferred to the circulation 
air by a heat exchanger.  The heating power can be adjusted freely between high 
and low output settings by manual rheostat control or by thermostat.  The heated 
air is circulated through the cabin through the warm air ducting.

In hot and/or humid conditions, these heating units can be used for simple fresh air 
ventilation and circulation.  

When starting the device, the glow plug ignites the pumped fuel in the burner bowl.  
The glow/start and shut down sequences are factory programmed, so - starts and 
stops are automatically controlled.

The fuel pump inside the heater case regulates the fuel feed and the system 
electronics control both the fuel and air mixture to maintain the ideal clean burning 
process. The temperature sensor inside the burner feels the ignition and lights up 
the red signal light (1) to indicate a successful start. When stopping the device, an 
automatic after cooling process takes place. This process cleans the burner, purg-
ing any unburned fuel.

The heaters are completely made out of corrosion resistant materials.

Heater’s operation principles

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Heater installation
Country specific regulations shall be followed in any installation. 

The warranty of boat products is valid only in boat installations. The warranty is not 
valid in installations to vehicles or other spaces.

The device is meant for marine pleasure craft use. The device is not designed for 
continuous use for example in live aboard boats or commercial settings.  In such 
use the device will require more frequent servicing not covered by warranty.

Things to note when selecting the installation location
The device shall be installed into a dry space in a protected location. The device 
must be mounted to a solid, stable bulkhead or wall.  Deck or fl oor mounting is not 
possible with these models.  When installing, please note that the device needs to 
be removable for servicing.  Connections and location should be made so that the 
device can be easily disconnected for removal.  For maintenance, it is useful to 
leave 200 mm (7 7/8”) empty space below the heater for the removal of the bottom 
cover of the heater.
   
The heater should be installed vertically level when the boat is on an even keel. 
The static inclination must not exceed 5°.  While the device will tolerate being 
temporarily tilted to a steep angle (even for some hours), the burner will not yield 
optimal performance if it is constantly inclined.
  
Select the place of installation to allow a minimum amount of bending in the warm 
air ducting.  Avoid installing the heater and control panel in the immediate vicinity of 
any potential water intrusion.  If possible, install the control panel on a vertical sur-
face.  We recommend that the device be installed by an authorized Wallas service 
shop or installer.  

Things to note when installing pipes, hoses and cables
Power cables, warm-air ducting and fuel hoses must be protected in locations 
where they are susceptible to mechanical damage due to sharp edges or heat.
All cables and hoses should have a fl uid precluding “drip loop” to prevent water or 
other fl uids from following wires or hoses to the heater. 

Installation space
The device can be installed within the heated space or outside of it. If located 
outside the heated area, heating performance can be improved by installing the an 
intake air tube to the heated space (warm return air). If located inside the heated 
area, air refreshing  performance can be improved by installing the an intake air 
tube to the outside air (cold, dry fresh air to be heated). 

The heater cannot be installed into a space which may include gasoline 
fumes (danger of explosion).

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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12 mm
13 mm

ø 35 / ø 50 mm
ø 76 mm
ø 83 mm

ø 2 mm
ø 5 / ø 6 mm

PZ 2
PH 2
TX 10

Always use original Wallas accessories and parts with Wallas 
equipment.

In a metal-hulled boat, you must ensure that the device, the exhaust 
gas lead-through, the fuel connection, the control panel, and all other 
parts are insulated from the boat’s hull. This must be done to
• prevent electrochemical corrosion
• prevent voltage from being transmitted from the hull to the device 

or vice versa during electrical faults.

enInstallation

The necessary installation tools
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enInstallation

Fastening the device
Fix the mounting plate (3) with screws (7) to a suitable place and check that the 
bottom of the heater is in horizontal position.
Lift the heater into the installation plate and lock the device with the mounting bolts 
(4). There has to be a washer (5) and a corrugated base plate (6) under the head 
of the screw. Be sure that the edge of the mounting plate will lock to the slot in the 
side profi le of the heater.
Connect the exhaust gas pipe with a hose clamp (9) 22 Dt and 30 Dt or (8) 40 Dt.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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ø 2 mm (3/32’’)

100 mm (3 15/16’’)

65 mm (2 9/16’’)17,5 mm
 (11/16’’)

4,5 mm (11/64’’)

47
 m

m
 (1

 27
/ 32

’’)

56
,1

 m
m

 (2
 13

/ 64
’’)

16 18

17,5 mm
 (11/16’’)

69
 m

m
 (2

 23
/ 32

’’)

104 mm (4 3/32’’) 24

25

Control panel installation
Cut a suitable installation hole for the control panel in the selected location. Try to 
install the panel in a vertical surface in a location that will remain dry.  

Measurements of the control panel installation cut-out.
If necessary, predrill holes for the ø 2 mm ( 3/32”) screws.

You can utilize the sample of the box when drawing the lines of the 
installation hole.

Connect the control panel cable from 
the device to the control panel (16).
Use the fastening screws to install the 
control panel to the installation cut-out 
(18).

An extension collar (24) is used when control 
panel is surface mounted.
The box of the panel includes 4 pcs screws 3,5 
x 40mm (black) TX10 (25).

enInstallation

The thermostat sensor is in the panel face, so select the location with 
thermostatic operation/regulation in mind.  Do not install close to 
heat source or close to a window or door.  Avoid locations that might 
be contacted by direct sunlight.  The length of the control panel cable 
is 6 m.  A 10 meter cable 363058 is available as an accessory.

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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CONNECTIONS OF THE DEVICE

Things to note about the connections
In installation, to make the mounting and demounting for service easier, it is recom-
mended to leave some extra length of loose cables and fuel line by creating a coil.  

COLD AIR
IN

WARM AIR
OUT

EXHAUST
OUT

COMBUSTION AIR
IN

(22 Dt, 30 Dt)

Remote control (accessory)
Timer (accessory)

Solenoid valve
(accessory)

Use pliers to get a grip 
from the corner of the 
fuel pump when you 
tighten the nut of the 
fuel line!

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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0 - 4

4 - 6

6 - 10

4 (11 or 10 AWG)

6 (9 or 8 AWG)

10 (7 or 6 AWG)

enInstallation

ELECTRICAL CONNECTIONS

Things to note about the connections
The device uses 12V (nominal) direct current voltage. To minimize current losses, 
make the power cable as short as possible and avoid joining.  The cross-sectional 
area of the cable is dependent on the length of the power cord. The cross-sectional 
area of the cable must be consistent all the way from the stove to the battery. The 
maximum length of the power cord is 10 m. 

Total length of the power cord (m) Cross-sectional area of the cable in square mm 
(US Gauge)

If a thicker cable is required, make a separate joint in the power cord. See picture 
on the next page.

Main switch
A main switch must be installed on the device’s “positive (Red)” cord. Always cut 
the power at the main switch (after cooling has completed), if the device is going to 
be left unused for a long period of time.  

Never use the main switch to cut the power before the cooling phase, 
which starts after stove is turned off, is completed.

The cross-sectional area of the cable

22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Electrical connections of the device
12V direct current system
Connect the red wire of the power cord to the plus terminal of the battery and the 
black or blue wire to the minus terminal. A 15 A main fuse (12) must be installed 
near the battery on the red plus wire of the power cord. See picture.

24V direct current system
If the device is to receive power from a 24V system, always connect a charging 
voltage reducer and a 12V battery before connecting the device. Without the bat-
tery the voltage reducer will not be enough on its own as it cannot generate the 
large amount of current the glow plug requires. After the 12V battery, the connec-
tion is the same as in a 12 V system.

24V direct current system

Device’s quick 
coupling

Jointing
A jointing should only be made in long 
power cords, if necessary, in which case 
the cord must be replaced with a thicker 
one. The jointing cannot be more than 1 
meter from the device.

Main switch Main fuse 

Power cord 

Checking the connection
The device consumes most power when it is started up (glowing). At this point volt-
age losses are also at their highest. During the glowing phase, the voltage must be 
at least 11,5 V measured at the quick coupling. See picture.  If the voltage is lower 
than this, the device may not start.

The device has to be connected to the house battery of the boat.
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enInstallation

FUEL CONNECTIONS

Things to note about the connections
The standard length of the fuel hose is 4 m (max 8 m) 13’ (max 26’). Cut the fuel 
hose to a length suitable for installation.
The lift height of the pump should be less than 2 m (7’); preferably 0.5 – 1 m.
The fuel pipe must always have a Wallas fi lter. The fuel fi lter can be installed 
either near the device, near the tank, or in another location where it can be easily 
checked and replaced, when necessary.
Diesel engine fuel fi lters and/or separators are not approved for use. All soft con-
nections should be made with rubber or silicone hose which is resistant to diesel. 

Country-specifi c requirements
The standard fuel hose is plastic. Please observe country-specifi c requirements 
with regard to the material of the fuel hose/pipe and the fuel fi lter. The inner diam-
eter of a new replacement hose should be equal to the inner diameter of the plastic 
hose. Copper pipe and metal fi lters are available as accessories.

Fuel feed
If the lift height exceeds 2 m, the fuel feed must be checked and, if necessary, ad-
justed. The fuel feed must also always be checked, if parts of the fuel system, such 
as the pump or the electronics card, have been replaced.
Fuel system adjustments are device specifi c. These adjustments should only be 
carried out by an authorized service shop.

Connection to a fi xed tank
The device must have a separate connection as well as a fuel fi lter outside the 
tank.

Connection to a separate tank
Cap run-throughs and sintered fi lters are used on plastic tanks.
The fuel tank should be mounted securely. 

The fuel connections must be tightened fi rmly so that the air cannot 
leak into the hose.  Always check the cleanliness of the connection 
surfaces before tightening.  Air leaks in the fuel system will cause the 
device to malfunction.

(accessory)

(accessory)

(accessory)

(accessory)

Volume length x height x width Order code
Wallas fuel tanks
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Installation instructions for Tank connection 30011 (accessory)

• You will need to make a ø 25 mm (1”) hole in the upper surface of the fuel 
tank. Choose the location of the hole so that when the boat tilts the end of the 
intake pipe will stay in the fuel even if the tank is not full. If the end of the intake 
pipe does not reach the fuel, the device will quickly choke on the air in the fuel 
system. 

• Cut the fuel intake pipe (ø 6 mm) to the appropriate length. The end of the pipe 
must not touch the bottom of the tank in order to keep water and sediment from 
the system. It is recommended to cut the pipe short enough to leave the engine 
intake pipe at a lower level. This way the device cannot empty the tank. 

• Install the pipe straight end fi rst and angle the two “ears” below the threaded 
barrel inside the hole and then align the threaded barrel vertically so the ears 
are hooked on the underside of the tank top.  Carefully slip the rubber washer 
over the bent pipe end and over the threaded barrel, followed by the metal 
washer and the nut.  Thread the nut to the threaded barrel and tighten, sealing 
the fi tting to the top surface of the tank.  Silicone sealant can be added if so 
desired.

• Connect the fuel hose to the heater.

Rubber seal press head
Rubber seal

Tightening nut

Intake pipe ø 6/3 mm

Fuel tank

If the device uses the main tank of the boat, note that the device can-
not take the fuel from the same fuel output line as the engine of the 
boat.
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Barrel nut

Support sleeve ø 2 mm
Barrel nut

Sinter bronze fi lter

Olive ø 5 mm

Cap seal

Protection spiral

Washer

Seal

Screw cap

Vent hose
Attach the loose end of the 
hose so as to not allow fuel to 
spill as the boat tilts.

Installation instructions for Tank connection 367215 (accessory)
If the fuel will be taken from a separate tank, you must install a tank connection 
367215.

• Tighten the barrel nut tightly to the fuel pump connector. Keep the parts and 
the hose clean and ensure that the connection is tight, because an air leak in 
the connector will stop the device from functioning.

• Install the tank connection in the tank.
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Tank-external fi lters
Filters can be installed in a ø 5 or ø 6 mm plastic or 1/8’’ metal pipe. Ensure that the 
fuel pipes are clean before installing the fi lter. There must be no debris or impurities 
between the pump and the fi lter as they will clog the pump. The fi lter type must be 
selected according to the operating conditions and country-specifi c requirements.

Fuel fi lter 30015
The fi lter is supplied with the stove.
The fi lter can be installed directly in the 30011 tank connection by using a ø 6 mm 
rubber hose (23) and 10 mm hose binders (21).
Alternatively, the fi lter can be installed between two ø 5 mm fuel hoses with ø 5 mm 
rubber hose (22) and ø 8 mm hose binders (20).

Air bubble

Install the fi lter in the direction of the 
arrow on it.

Fuel fi lter 30014 (accessory)
This fi lter is intended for cold conditions.
The fi lter can be installed directly in the 30011 tank connection by using a ø 6 mm 
barrel nut and 6 mm olive.
Alternatively, the fi lter can be installed between two ø 5 mm fuel hoses with ø 5 mm 
barrel nut, ø 5 mm olive and ø 2 mm support sleeve.

For connecting a 30011 
tank connection

For connecting a ø 5 mm 
fuel hose

For connecting a ø 5 mm 
fuel hose

Fuel fi lter 30016 (accessory)
Used in countries where a metallic fuel transfer system is required. A 1/8” metal pipe 
is used for the installation.

Filter’s brass frame

Sinter bronze fi lter

Olive connection 1/8”

Seal
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Installation instructions for Solenoid valve 30012 (accessory)
The solenoid valve (30012) prevents the tank from emptying in case the fuel line 
breaks.
The fuel fi lter should be installed before the solenoid valve.

Solenoid valve

Solenoid valve connection to the circuit board

Picture 1

Picture 2

Picture 3

Our recommendations in the fol-
lowing
installation scenarios:

1. Fuel level is below the heater/stove. 
Picture 1.

• Recommended installation scenario
• No special accessories required

2. Fuel level may temporarily rise above 
the heater/stove (e.g. in the fuel tank 
fi ller pipe or when the boat tilts).       
Picture 2.

• No special accessories required

3. Fuel level is above the heater/stove. 
Picture 3.

• Non-recommended installation sce-
nario

• Solenoid valve (30012) must be in-
stalled in the fuel hose near the tank.

If the fuel level in the tank is above the device, a solenoid valve 
30012 must be installed in the fuel line immediately after the tank 
lead-through.
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Selecting the fuel
When selecting the fuel type, take note of the temperature limits of each particular 
fuel. The limit values provided here are to be treated as guidelines. Confi rm the 
actual temperature limits from the fuel supplier.

• light furnace oil / diesel, summer grade, temperature must not fall below –5 °C.
• light furnace oil / diesel, winter grade, temperature must not fall below –24 °C.
• light furnace oil / diesel, arctic winter grade, temperature must not fall below 

–40 °C.

If the temperature drops lower than the minimum level, paraffi n may form in the 
fuel. This may result in the fuel fi lter and pump being clogged. The clog will dissolve 
only if the fuel temperature rises clearly over 0 °C. 
The less aromatic substances the fuel contains, the less deposits will be formed. 
Normal furnace oils contain 35–40 % of aromatic substances. In city diesels and 
green furnace oils the concentration is 20 %.

Confi rm the actual temperature limits for the fuel you are using from 
the fuel supplier.
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FUEL

200 mm

400 mm

500 mm

min 300 mm
(12”)

enInstallation

Goose neck

Safety distances

EXHAUST GAS CONNECTIONS

Exhaust gas lead-throughs
Exhaust gas lead-throughs 2467 and the closable model 2460 are suitable for de-
vice 22 Dt and 30 Dt. The ø 28/45 mm lead-throughs fi t the exhaust gas pipe 2448.

Exhaust gas lead-throughs 1066 and the closable model 2466 + 2069 are suitable 
for device 40 Dt. The ø 28 mm lead-throughs fi t the exhaust gas pipe 1028.

All exhaust gas lead-throughs are stainless steel. 

General instructions for exhaust gas connections

LOCATION
Air must always fl ow freely past the lead-through. Install the lead-through on a fl at 
surface. Avoid corners or recessions where wind pressure can disturb the function-
ing of the device.

The minimum distance of the lead-through from the fuel tank’s fi ller hole is 400 mm 
(16”).

The minimum distance of the side lead-through from the surface of the water is 
500 mm (20”). Especially in sail boats it should be noted that the lead-through must 
never be submerged.

It is recommended to place the lead-through in the side as far back as possible or 
directly in the transom.
 
INSTALLATION
When preparing the installation cut-out for the lead-through, it is a good idea to use 
the lead-through as a model for the cut-out; especially if the lead-through is circu-
lar. If necessary, seal the installation cut-out with silicone in addition to the lead-
through seal. Note! Do not use silicone on a wooden boat.

The side lead-through must always be equipped with a so-called goose neck sec-
tion.
The goose neck will effectively prevent splash water from getting to the device.    
The highest point of the goose neck must always be above the surface of the wa-
ter.
The device will go out, if the exhaust gas lead through is submerged.

OTHER THINGS TO NOTE
Exhaust gas is hot. Always ensure that there is nothing that is susceptible to heat 
damage within 200 mm (8”) of the effective area of the exhaust gases (e.g. ropes, 
fenders or the side of another boat).
All lead-throughs raise the temperature of their surroundings. A wooden deck, in 
particular, may dry due to the heat. Remember that the surface of the lead-through 
is hot during use.
A exhaust gas tube with a length of more than 2 meters (7’) has to be equipped 
with a drainage lock 602293 (condense water) located to the lowest point of the 
tube.
The Exhaust gas pipe must be made of stainless steel. 
If necessary, seal the connections between the exhaust gas pipe and the lead-
through with heat-resistant silicone.
When installing the lead-through to the stern side or to otherwise leaning position, 
be sure that the water do not stuck the exhaust. Drill app. 2 mm (3/32”) hole to the 
lead-through or to the exhaust pipe.

Installation to the stern side
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INSULATION KITS

Insulation kit for a metal-hulled boat
An insulation kit must be used to insulate the lead-through from the boat’s metal 
hull.

The insulation kit insulates the exhaust gas lead-through and the device from each 
other.
In fault situations the electric circuit runs between the metal hull and the device. 
This can result in the oxidation or malfunctioning of the device’s circuit board, the 
circuit board may be damaged.

Insulation kit 2461 for circular coaxial lead-throughs (2467 and 
2460)

M5 nut

M5 star washer

Washer 15/5 x 1.2

Rubber washer 20/10 x 3

Rubber hose 8/4, 5 x 35
Cut the length according to the 
thickness of the hull or deck.

Insulation cap 87/61 x 4
Two insulators outside 
the hull

M5 x 25 screw

Insulation kit 602308 for a side lead-through (1066)

The exhaust pipe will be cut and the 
insulation kit will be fi xed with hose 
clamp to the ends of the tube.

enInstallation
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2448
(1028+2045)

2467

min 150 mm
(6”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

max 25 mm
(1”)

125 mm
(4 29/32”)

30 - 50 mm
(1 3/16” - 2”)

1028

2045

enInstallation

SPECIFIC INSTRUCTIONS FOR INDIVIDUAL LEAD-
THROUGHS

2467 Side lead-through
A side lead-through is installed in the side of the boat or in the transom. In sail 
boats it is recommended to install it in the transom. The installation always requires 
a so-called goose neck piece.
Make the necessary installation cut-outs and spread a suitable sealing agent on 
both sides of the seal and on the screw holes. This will ensure that the connection 
is waterproof.

Side lead-through 2467 installed. 
The installation cut-out is ø 50 mm 
(2”) and the screw holes are 4 x 
ø 6 mm.

Length difference of the pipes

The 1028 exhaust gas pipe must be 30–50 mm (1 3/16” - 2”) longer than 
the 2045 inlet pipe. This way the exhaust gas pipe will stay in place in 
the lead-through more fi rmly. The measurement depends on the overall 
length of the piping.

2467 Side lead-through
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100 mm
(3 15/16”)

2460

2069

2460

max 45 mm
(1 25/32”)

30 - 50 mm
(1 3/16” - 2”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

min 150 mm
(5 29/32”)

max 45 mm
(1 25/32”)

1028

2045

2448
(1028+2045)

enInstallation

2460 Closable lead-through 
The cap of the closable lead-through must be detached for installation and seal 
maintenance by pressing the spring indicated by the arrow in with, for instance, a 
screwdriver. Take care not to let the screwdriver slip as the spring is very stiff. Hold 
the cap with your other hand when pressing in the spring. When the spring is down, 
pull the cap gently out of the frame. When assembling the lead-through, ensure 
that the order of the parts is correct. Also make sure that the spring goes in the cor-
rect hole in the cap. Otherwise, the lead-through cannot be closed.

Maintenance
To keep the seals from hardening, lubricate 
them yearly with a heat-resistant petroleum 
jelly.

Seals

Cap

Frame

Installation of the closable 
deck lead-through 2460. The 
installation cut-out is ø 50 mm 
(2”) and the screw holes are 4 
x ø 6 mm.

Closable deck lead-
through 2460 and lead-
through elevation 2069 
for particularly demand-
ing conditions.

Check that closeable fi tting 
is open before starting the 
device.

Length difference of the pipes

The 1028 exhaust gas pipe must be 30–50 mm (1 3/16” - 2”) longer than 
the 2045 inlet pipe. This way the exhaust gas pipe will stay in place in 
the lead-through more fi rmly. The measurement depends on the overall 
length of the piping.

2460 Closable lead-
through.
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602293

2466

max 45 mm
(1 25/32”)

2069

1028 602307

1066

max 25 mm
(1”)

70 mm
(2 3/4”)

ø 46 mm
(1 13/16”)

1028

80 mm
(3 5/32”)

602293

125 mm
(4 29/32”)

ø 74 mm
(2 29/32”)

100 mm
(3 15/16”)

min 100 mm
(3 15/16”)

125 mm
(4 29/32”)

min 300 mm
(12”)

enInstallation

Installallation of the exhaust gas connctions of the model 40 Dt
The heater 40 Dt uses only single exhaust gas tube ø 28 mm (1028). The coaxial 
tube is not needed.

1. Side installation (1066).

2. Deck installation (2466).

Installation of exhaust lead-through 1066 in hull. The 
installation opening is ø 35 mm (1 3/8”) and the screw 
holes are 4 x ø 5 mm.

Installation of the sealable deck lead-through 2466. The 
installation hole is ø 50 mm (2”) and the holes of the 
screws 4 x 6 mm. The extension 2069 needs to be used. 
The The reduction piece will be fi xed to the under part of 
the extension.

The exhaust gas tube 
reaches a high tempera-
ture!
Be sure that the tube 
does not touch fl amma-
ble materials and double 
check the connections. 
Insulation sock 1030 is 
available as an accessory.

1066 Side lead-through
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Drainage lock 602293 (40 Dt)
It is recommended to use drainage lock in deck lead-throughs and in over 2 meter 
(7’) long exhaust gas tubes (ø 28 mm). This is to remove splash water and con-
dense water.
If desired, it is possible to install a drainage lock to the exhaust pipe (ø 28 mm) of a 
hull lead-through, but then the drainage lock must come after the goose neck.

When washing the boat with a pressure washer, never aim the water jet 
at the lead-through as the device may get wet.

Installation
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4411

4411
3411

2411

2411

2411

3413

3413

4414

4414

4414

2467 / 1066

2448 / 1028

3410

2410

22 Dt
30 Dt

40 Dt

AIR DUCTINGS

Description of installation into engine compartment

ENGINE ROOM Control panel

CABIN 1 CABIN 2

Silencer 3416
(accessory)

Bulk head lead-through 3417
(accessory)

To ensure a proper air fl ow in a long duct into a far front of the boat, 
it is useful to lead the hotter duct all the way to the front. The other 
duct can then be distributed according the need. See the pictures.

30 Dt the lower duct is hotter

40 Dt the upper duct is hotter

CABIN 1

CABIN 1

CABIN 2

CABIN 2

FRONT OF THE BOAT

FRONT OF THE BOAT

Installation en22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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There has to be minimum 100 cm2 (16 square inches) ventilation hole in 
the space where the heater is installed.

Warm air ducting of the heater
It is important to plan the proper routing of the duct and the locations of the air reg-
isters.  It is good to locate the heater as near as possible to the area being heated. 
Avoid the use of sharp bends in the ducting and keep overall bends to a minimum. 

Outlet ducting
Heated air is distributed through the boat with 3410  ø 75mm duct. Multiple outlets 
can be installed by adding 3413 ø 75mm “Y” fi ttings leading to various locations.  
All duct to “Y” and duct to register connections should be clamped.

The 3411 air registers are adjustable for direction and fl ow and located at each 
duct termination point.  It is important that suffi cient fl ow is allowed by the installed 
registers to maintain (limit) the heater temperature. To ensure this for some ap-
plications, the adjustment flap of the register in the bigger heated space, will be 
removed. Too much resistance in the ductwork (too many fl aps closed) and the 
heater may overheat and shut down.

If the heater will be used mainly with thermostat control, the control panel should 
be located in the largest heated area. To minimize the loss of heat energy, any long 
runs and/or runs in areas that do not require heating can be insulated using 3412 
insulation.  Insulation nearer the heater will be more effective than insulation at the 
far ends of duct runs.

Inlet ducting and makeup air
The heater can take air for heating (makeup air) from either the heated area (return 
air) or from outside the boat (fresh air).  In most cases, a mixture of both is the best 
choice.  The upper of the 2 x ø 75 mm intake air ducts should be installed to take 
fresh air from outside and the lower fresh air from inside of the boat.  Intake air 
grills 4411 should be installed into the head of the inlet ducts to preclude foreign 
objects from entering the heater. Protect the outside grill from splash water, spray 
etc. If the intake air will be taken from the same space where the heater is installed, 
there is no need for the inlet air ducts, but protective grills should be present. There 
has to be minimum 100 cm2 (16 square inches) ventilation hole in the space where 
the heater is installed.

Installation en

Ducting runs
To enable low power consumption, the blower power is limited. It is important that 
diameters in ducting and air supply holes are as large as possible.

Long air ducting will weaken the total effect, as the flow will be reduced due to 
friction losses and loss of temperature through the walls of the ducts. Temperature 
loss can be reduced with the insulation sock 3412.  

Heater installations in diesel engine spaces must be fi tted with inlet 
ducting bringing fresh air from outside the boat, return air from inside 
the heated cabin or both.  The heater should NEVER take inlet makeup 
air from the engine spaces.
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K00035

K00036

K00037

ø 75 mm

ø 111 mm
(4 3/8”)

23 mm
(29/32”)

ø 90 mm
(3 17/32”)

1
3

5

4

2

7

6

1. Blower grill
2. Adjustment valve
3. Fastening screw
4. Air duct
5. Insulation
6. Hose clamp
7. Body

At least one of the two air outlets of the heater must be open at all 
times.

Cabin ventilation
To optimize performance, some ventilation of the cabin is needed, so that fresh air 
being heated and driven into the cabin is not reduced by overpressure.

Installation of the air registers
When installing the warm air register 3411 or 2411, remove the grill part (1) of the 
body (7) by pulling. The grill part can be turned 360° to be able to direct the air flow 
direction.

3411
Cut a ø 83 mm hole in the bulkhead or wall.  Screw the body of the register (7) to 
the bulkhead with 3 screws.  Connect the warm air duct to the register and reinstall 
the grill cover.

2411
Cut a ø 67 mm hole in the bulkhead or wall.  Screw the body of the register (7) to 
the bulkhead with 3 screws.  Connect the warm air duct to the register and reinstall 
the grill cover.

Installation en22 Dt / 30 Dt / 40 Dt
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Exhaust fumes
  When choosing the outlet location, note that 

exhaust fumes are hot.
  Use a goose-neck to prevent splash water en-

tering the boat from splashing into the outlet.
  If your boat has a metal hull, the device and 

outlet must be insulated from the hull to prevent 
electrochemical corrosion.

  The exhaust pipe must not come into contact 
with fi re hazardous materials. Insulate the ex-
haust fume hose, if necessary.

Initial start-up
The device usually does not start the fi rst time after 
it has been installed. It may take several starts (c. 
4-6) for the fuel hoses to fi ll up enough for the fuel to 
reach the burner.
Watch the hoses as they fi ll up as you start the 
device. 
After two unsuccessful start-ups, the device 
will lock. (The yellow and red LED lamps will blink 
simultaneously indicating a lock-up.)
Follow the instruction for unlocking the device 
and try again.
Watch the hoses fi ll up with fuel while you start the 
device.
When the device starts, look for possible leaks in 
the exhaust and fuel connections.
Run the device for c. ½ hour to allow possible instal-
lation and manufacturing greases to burn off. Make 
sure there is enough ventilation. 

Remember to carefully read the instruc-
tions for installing, operating and ser-
vicing each device before installation.

To be fi lled in by the installer

  Test-run performed

Serial number

Company

Installer

Installation date

Signed

Installer must check (x) the sections, then sign her/his 
signature.

INSTALLATION AND INITIAL START-UP
Installation

  Ensure suffi cient air intake, minimum aperture 
of 100 cm2.

  Ensure that the boat is suffi ciently ventilated.
  The exhaust pipe outlet must be at least 400 

mm away from the opening for fi lling fuel or tank 
breather.

  We recommend installing the operating switch 
onto vertical surface where liquids are not able 
to leak into the switch and it is out of reach of 
children (cable length 6 m).

Fuel system
  Fuel for the device comes through a sepa-

rate tank inlet, not through the engine inlet, or 
through an inlet for some other device.

  Install the fi lter to the fuel hose before you install 
the device. Check the need for fi lter changes.

  Fasten the fuel hose couplings tightly. Al-
ways use a sleeve joint on the hose (olive ring).

  Make sure that the surfaces of the couplings are 
clean before fastening them.

  The hoses must be kept clean during installa-
tion.

  Use only Wallas fuel hoses.
  If the surface of the fuel tank is above the de-

vice, a magnetic valve must be installed into the 
fuel hose close to the tank.

  Cut the fuel hoses to the appropriate length 
when installing them.

Electrical installation
  The nominal voltage of the device is 12 VDC.
  Current for the device is taken directly from the 

battery terminals using cables that are as short 
as possible.

  Put the main fuse of c. 15 A on the + cable close  
to the battery.
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1 2 8 3 9

5 7 6 4

~ 20 °C
(~ 68 °F)

1.  ~ 5 °C (~ 41 °F)
2.  ~ 11 °C (~ 52 °F)
3.  ~ 17 °C (~ 63 °F)
4.  ~ 23 °C (~ 73 °F)
5.  ~ 29 °C (~ 84 °F)
6.  ~ 35 °C (~ 95 °F)

enOperation

DEVICE USE

First start-up
After installation or maintenance, if the fuel line is empty, the heater may not start 
at the the fi rst attempt. Start-up phase with empty fuel line is longer than normally 
and might take about 15 minutes. If the heater doens’t ignite the red combustion 
indicator light will start to blink after start-up.

Turn off the heater.  The device cannot be restarted until the cooling phase is com-
pleted.

When the cooling phase is fi nished, switch the heater on again.

If the device does not start after two attempts, it cannot be started again: the heater 
will lock itself (lights blink to indicate this). Find out the reason why the unit didn’t 
start.
If the heater iginites during two attemps the red combustion indicator (1) will go on.

After locating the fault, release the locking (instructions in the maintenance section) 
and start-up the unit. 

Depending on the length of the fuel hose, the heater may have to be started up 
several times during priming. Keep an eye on how the fuel travels in the fuel hose 
while starting up the heater.

1. Combustion indicator
2. Temperature adjustment / Power control
3. Heating switch
4. Power indicator
5. Thermostat indicator

6. Thermostat sensor
7. Ventilation switch
8. Ventilation indicator
9. Heating indicator
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Adjusting the heat
Adjustment of temperature can be done by using thermostat (recommended use) 
or manually.
The desired mode is choosen by turning the regulation knob (2) min - max - min – 
max, by doing this the unit is switched to either to thermostat- or to manual mode. 
When thermostat mode is chosen the thermostat light (5) is on. In manual mode 
the thermostat light (5) is off. Note ! the heater will remember it’s last mode ie. if it 
is shut down in thermostat mode next time when ignited it it will start in the same 
mode ie. thermostat mode. 

Thermostat mode
Temperature is controlled by the thermostat (recommended use)
The device starts when the heating switch (3) is pressed in continuously for at least 
2 seconds, after which the yellow power indicator light (9) lights to indicate that the 
power is on. 
The red combustion indicator light (1) will be lit, when the burner fl ame has been 
ignited and combustion has stabilised, about 2.5 - 4 min after starting the heating 
cycle. The starting phase will complete after about 11 minutes. After this phase, the 
heater will run according to set power, adjustable by turning the knob.
After the heater has passed the ignition phase, you can adjust the thermostat set-
ting using the temperature control knob (2). Turn the knob to set the temperature to 
your desired setting.

The sun-switch shuts down the device automatically, if the temperature rises above 
the requested temperature, for example, due to sunlight. The temperature must 
rise by +3 °C above the set value for a half an hour. If the device has been shut 
down by the sun-switch, an indicator light (5) blinks on the thermostat. The sun-
switch can be turned off temporarily, by turning the temperature control (2).
A heater that has been shut down can be restarted manually, if necessary.
Conservation temperature: the temperature control (2) is set to minimum       , and 
the cabin is maintained at a temperature of +2 – +8 °C. The sun-switch is not ena-
bled in this mode.

Temperature of cabin can be determined by turning the knob (2) until the bright-
ness of the thermostat light (5) changes. The position of knob (2) when the light 
changes will indicate cabin temperature. 

Operation en

The total time of the starting procedure is app. 11 minutes, when after 
the device can be adjusted or will set itself to the selected effect.

Manual use
The power can be adjusted manually.
To enable this function, turn the power adjuster (2) to positions min - max - min – 
max.
The device signals that manual function has been activated when the thermostat 
light (5) shuts off.
After the heater has been started up, the power can be adjusted smoothly with the 
power adjustment knob (2). 

From manual mode to thermostat mode you can go by turning the knob (2) min - 
max - min – max. As a confi rmation of mode change the thermostat light (5) will go 
on.

1
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Air boost
The air boost is meant to be used when you need higher air volume, for example 
to remove moisture. When the heater is running, the air boost can be activated by 
pressing the ventilation switch (7) one time briefl y (less than 2 seconds). The heat-
ing continues according the set effect, but the air volume increases app. 50% of 
the value between set and maximum effect. The air boost is indicated by the green 
ventilation light (8). When you press the switch second time shortly, the air volume 
goes to maximum. Third press restores the air volume to normal and the green 
indication light (8) shuts off.

Ventilation
Fresh air ventilation  activates by pressing the ventilation switch (7) continuously at 
least 2 seconds. Ventilation is indicated with the green ventilation light (8). Venti-
lation is deactivated by pressing the ventilation switch (7) continuously at least 2 
seconds. The green ventilation light (8) will shut off.
When pressing the ventilation switch (7) continuously at least 2 seconds, while 
heating is on, the heater will shut off and after the aftercooling mode, the heater 
goes to ventilation mode.
The ventilation can be adjusted smoothly. The thermostat control deactivates after 
switching to ventilation mode. When pressing the heating switch (3) at least 2 sec-
onds while the ventilation is on, the heater will start and go to heating mode.
Note ! when adjusting the ventilation effect the change of rotation speed of the 
ventilation motor will take place slowly after the knob is turned.

Shutdown
You can shut down the heater by pressing the heating switch (3) continuously for at 
least 2 seconds. The yellow heating indicator light (9) will go out immediately. The 
red combustion indicator light (1) will continue to blink for about fi ve minutes, while 
the device is cooling down. You cannot restart the device until the combustion light 
has stopped blinking.

Remote control
The heater can be controlled manually with an accessory, which can be purchased 
separately.
If the device is started using the remote control, the orange indicator light (5) on the 
control panel will blink at 10-second intervals.
The sun-switch is not enabled in this mode.
The ventilation cannot be used with the remote controller.

When adjusting the effect from the regulation knob, the effect adjusts 
smoothly.
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30 s

10 s10 s10 s10 s

Colour Blink interval Function

Green

Red

Red

Ventilation on

Combustion indicator when the com-
bustion has begun normally

Aftercooling

Thermostat controlOrange

Device in remote control mode

Sun switch has shut down the device

Orange

Orange

Yellow Heating on

Signal lights

Air boost
Green

Yellow
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30 s

2 s2 s

2 s

2 s

3 9

4

enMaintenance

Fault signals and releasing the lock

Yellow

Yellow

Yellow

Yellow

Yellow

Red

Red

Red

Colour

Glow failure

Combustion air blower fault

Main blower fault

Locking; the device locks itself after 2 
unsuccessful starts *)

Undervoltage

Combustion indicator shuts off

5 minutes after fault indication

Blink interval Fault description

If the heater has locked itself, you must determine the cause for 
the locking before releasing it.

*) RELEASING THE LOCK:

1. When the lights are blinking, switch off the main power at the 
battery, breaker or in-line switch.

2. Switch the main power back on.
3. Press the power switch (3) for at least 2 seconds.

The yellow heating indicator (9) will light for 1-3 seconds.
4. Press the power switch (3) again for at least 2 seconds.

The heater is turned off. Power indicator light (4) will shut down.
5. Restart the heater normally.

Yellow

Red
Overheat

Green
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MAINTENANCE RECOMMENDATIONS

Basic maintenance of diesel-operated devices

First inspection of basic 
functions

Inspection after fi rst 500 hours of use or 
the fi rst season of use

Cleaning the burner
The service shop recommends a suit-
able maintenance interval after perform-
ing the inspection of basic functions.

Authorised Wallas service shop

Maintenance procedure Maintenance interval Carried out by

Authorised Wallas service shop

Special recommendations
Occasional (monthly) use of the device will increase reliability by purging old fuel.

If the device uses the same tank as the engine:
Observe the engine manufacturer’s recommendation with regard to the fuel type 
and moisture removal.  

If the device has a separate tank:
When selecting the fuel type, take note of the temperature limits of each particular 
fuel.

Removal of the water from the tank
Isopropanol based anti ice detergent meant for gasoline cars (no ethylene or 
methyl based) will be added to the fuel during the season. It is useful to make the 
addition after each couple of tanks and in the beginning and end of the heating 
season. The anti ice detergent binds the condensed water and prevents the sedi-
ment and contamination during the summer. For the dosage, observe the recom-
mendations given by the manufacturer of the agent.

Winter storage
If the device uses the same tank as the engine:

• Change the fuel fi lter.
• Perform measures recommended by the boat/engine manufacturer to 

be performed before winter storage.

If the device has a separate tank:
• Drain the fuel tank in the autumn. 
• Clean the tank and change the fuel fi lter. 
• Fill the fuel tank with fresh and clean fuel in the spring.

For the device itself, you do not need to do anything.

Spare parts
Spare parts list, www.wallas.com

An anti-freezing agent for diesel vehicles may increase the forming 
of scale at the bottom of the burner and therefore shorten the mainte-
nance interval.
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RELEASING THE LOCK:
1. When the lights are blinking, switch off 
the main power at the battery, breaker or 
in-line switch.
2. Switch the main power back on.
3. Press the power switch (for at least 2 s). 
The yellow power indicator will light for 1-3 
seconds.
4. When the yellow power indicator light 
has gone out, press the power switch again 
(for at least 2 seconds). The heater is turned 
off.
5. Restart the heater normally.

4.2.1_UK
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The device locks itself after 2 
unsuccessful starts.

If the heater has locked itself, you must 
determine the cause for the locking before 

releasing it.

The fuel line is empty.

Follow the fuel flow. You can 
follow the movement of the fuel 
through the translucent fuel line.

The fuel line is full.

The fuel pump does not pump 
fuel.

The piston of the fuel pump is 
blocked.

The piston makes weak ticking 
sound/vibration when it’s moving 

normally.

Knock the body of the pump to 
get the piston to move again.

The filter is blocked. Change the filter to a new one.

Bad quality fuel.

Wrong fuel.

Change the fuel

Water in the fuel.
Clean the fuel and add the anti 

ice agent according the 
instructions of the supplier.

Bring the device in for service.

The glow plug has too weak 
effect. The fuel needle is blocked.

The burner is filled with crust.

There is a strong wind 
pressure coming into the lead-

through.

Air leakage in the fuel system.

Tighten the connectors of the fuel 
system.

The fuel has not reached the 
burner yet.

Check the possible overflow of 
the burner!

If there are several starting 
attempts without successful start, 

the burner may overflow.

Locking indication

FAULT INDICATION WITH 
BLINKING LIGHTS
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The operating voltage in the 
current connector of the device is 
below 10,7 V when the unit is in a 

load.

Check the the voltage of the battery. 
The voltage needs to be over 12 V as 

the unit is in a load.

Check the connection of the fuse in 
the power supply.

Check and clean the contacts of the 
connectors.

Start the engine of the boat.
The charging voltage increases the 

voltage of the battery.

Check the condition of the battery 
and the power cables / connectors.

Check the installation and connection 
of the main power cables and the 

main power switch.

Charge or change the battery.

Under 12 V

Yellow
Undervoltage

Over 12 V

4.1.2_GB

K0
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39Bring the device in for service.

FAULT INDICATION WITH 
BLINKING LIGHTS
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The overheating thermostat has 
activated and stopped the function 

of the fuel pump.

Check that the device is not in after 
cooling mode. After cooling mode 
uses the same signal and it’s not 

malfunction but a normal procedure. 
(If it is a malfunction, after 5 minutes 

the red signal (1) flashes in 30 
seconds interval).

Check that the main blower is 
rotating.

Check that the adjustment 
flaps of the warm air grills are  

open.

Check the amount of 
ventilation air.

Check the condition of the 
warm air ducts (pressed, 

blocked).

After the after cooling 
procedure, start again.

No

Yes

Red
Combustion indicator shuts off

The malfunction continues 
after the restart of the device.

The fuel has run out or its level is 
too low for the intake hose in the 

tank to reach it.

High wind pressure at the flue gas 
lead-through's side.

Water in the flue gas hose.

Water in the fuel.

The burner is sooted.
The fuel pump is broken.

The fuel needle is blocked.

Add fuel.

Ensure that the wind does not blow 
directly in the lead-through.

Check the bends and loops of the 
flue gas hose for water

 (water trap).

Dewater the fuel or replace it.

4.3.3_GB K00140

Bring the device in for service.

FAULT INDICATION WITH 
BLINKING LIGHTS

Red

Overheat

Yellow

FAULT INDICATION WITH 
BLINKING LIGHTS
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Wallas-Marin Oy (the manufacturer) shall be liable for any defects in the raw material or manufacture 
of the products and items sold by the importer for 24 months from the day of sale on the following condi-
tions. 
Warranty can be extended by a further 12 months by registering the product in the website of Wallas-
Marin Oy (www.wallas.fi ) within three (3) months of the unit being sold to the end customer.

1. In the event of a defect:
a) Look at the check list on the website or installation / usage manual (www.wallas.fi ) to make sure 
the defect in question is not related to use. A simple problem might not be covered by the warranty 
ie. water in diesel or unit requires a service.
b) Notifi cation of the defect must be given in writing immediately, if possible, but no later than two 
(2) months after the appearance of the defect.  After the warranty period ends, a referral back to a 
notifi cation at the time of the warranty period is not valid unless the notifi cation was made in writ-
ing. A valid receipt or another reliable offi cial document of the time of purchase is required for proof 
of warranty eligibility. 
c) For repairs under warranty, the customer must take the product to the place of purchase (the 
seller is responsible for handling units with warranty issues), to an authorized repair shop or to 
Wallas-Marin Oy factory service. Warranty service must be done by authorized Wallas repair 
personnel. The warranty does not cover costs for the removal and reinstallation of the device or 
for any damage in transit of a device that has been sent for repair.  Warranty does not include any 
transport costs. (Wallas is a return to base warranty).
d) The customer must provide the following information in writing for warranty service:

• Description of the problem.
• A description of where and how the device was installed (photographs of the installation 

may help) 
• Product type and serial number, place and date of purchase

  
2. This warranty is not valid in the following cases when:

• failure occurs as a result of components, which are not approved by the manufacturer, have 
been added to the device, and/or,  it’s structure has been modifi ed without the consent of 
the manufacturer.  

• the instructions for installation, operation or maintenance have not been followed.
• storage or transport has been inappropriate.  
• a problem has resulted from an accident or damage, which Wallas has had no control over 

(force majeure). 
• problems arise from normal wear and tear. Wearing parts include: glow coil/plug, combus-

tion / blower motors (warranty limit 2000 running hours), bottom matt, fuel needle, fuel pump 
and fuel fi lter, seals

• the product has suffered from improper handling, unsuitable fuel, low voltage, excess volt-
age,  damage due to dirt, water penetrating in to the unit or corrosion

• the device has been opened without the explicit permission of the factory/importer 
• components, other  than original Wallas spare parts or components, have been used in the 

repair of the device. 
• repair by unauthorized service company

3. Repairs carried out during the warranty period do not renew or alter the original warranty period. 
 
4. Indirect damages arising from a defective product are not covered by this warranty.

5. This warranty is only valid for boat products that have been installed in boats and for cottage 
products that have been installed in cottages. The warranty does not cover Wallas products
installed in vehicles or other areas.

6. This warranty does not limit rights specifi ed in consumer protection legislation.  

enWarranty Terms for Recreational Use 
of Wallas Products

When making a warranty claim, the customer must provide proof that the mainte-
nance and safety instructions have been thoroughly followed.  
This warranty does not apply to defects which have arisen due to carelessness in fol-
lowing installation, operation and maintenance instructions.
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1

spare part no

3624161 OVERHEAT THERMOSTAT

3654103 MAIN BLOWER

3690115 OUTER CYLINDER FOR BURNER

3690077 RADIATION ELEMENT

3641109 GASKET FOR GLOW PLUG

spare part no

3686082 HEAT EXCHANGER

3653164 COMBUSTION BLOWER

3640236 BOTTOM MAT, Ø 85 MM

3640158 GASKET FOR T4 THERMO ELEMENT

36250210 GLOW PLUG

36260111 THERMO ELEMENT

36106313 CONTROL UNIT

36211015 FUSE 15 A

36902417 BURNER CYLINDER, COMPLETE

36730612 FUEL PIPE

36211214 FUSE 7,5 A

36750616 FUEL PUMP, FC 7

2
3

4

5 6 7

8 10
9 11

12 13
14 15

16
17

Spare parts

490526
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1

spare part no

3624161 OVERHEAT THERMOSTAT

3654103 MAIN BLOWER

3690115 OUTER CYLINDER FOR BURNER

3690077 RADIATION ELEMENT

3641109 GASKET FOR GLOW PLUG

spare part no

3686082 HEAT EXCHANGER

3653154 COMBUSTION BLOWER

3640236 BOTTOM MAT, Ø 85 MM

3640158 GASKET FOR T4 THERMO ELEMENT

36250210 GLOW PLUG

36260111 THERMO ELEMENT

36106313 CONTROL UNIT

36211015 FUSE 15 A

36902417 BURNER CYLINDER, COMPLETE

36730612 FUEL PIPE

36211214 FUSE 7,5 A

36750616 FUEL PUMP, FC 7

2
3

4

5 6 7

8 10
9 11

12 13
14 15

16
17

Spare parts

490526
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1

spare part no

3624171 OVERHEAT THERMOSTAT

3651063 MAIN BLOWER MOTOR

3690115 OUTER CYLINDER FOR BURNER

3690077 RADIATION ELEMENT

3641309 GASKET FOR GLOW PLUG

spare part no

3686092 HEAT EXCHANGER

3654114 COMPLETE MAIN BLOWER

3640236 BOTTOM MAT, Ø 85 MM

3640158 GASKET FOR T4 THERMO ELEMENT

36250210 GLOW PLUG

36260111 THERMO ELEMENT

36531513 COMBUSTION BLOWER

36211215 FUSE 7,5 A

36750617 FUEL PUMP, FC 7

36730612 FUEL PIPE

36106314 CONTROL UNIT

36211016 FUSE 15 A

36902518 BURNER CYLINDER, COMPLETE

2
3

4

5 6 7

8 10
9 11

12
13

14
15 16

17
18

Spare parts

490526
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20780 Kaarina Finland
www.wallas.com

Oikeudet muutoksiin pidätetään.
We reserve the right to changes.
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