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Läs noggrant igenom denna anvis-
ning innan värmepannan tas i bruk.
Denna anvisning är godkänd för värme-
panna Alde Compact 3010 monterad i 
båt upp till 24 meters längd enligt CE nr. 
0845 BP-0003 och EMC e5 03 0261
Installation och reparation får endast 
utföras av fackman. 
Samtliga nationella föreskrifter och 
tillämpningsregler måste följas samt 
vederbörlig hänsyn tas till brittiska 
normer och ISO-standard för båtbyggeri 
och –installationer.

Värmepannans  
konstruktion 
Värmepannan består av tre excentriskt 
monterade rör, (värmeväxlaren, vatten
manteln för värmesystemet och ytterst 
vattenmanteln för varmvatten). De två 
yttre rören med gavlar och anslutningar 
är tillverkade i rostfritt stål medan värme
växlaren är av aluminium. 
Värmeväxlaren är avdelad i två cirkel
halvor. Brännaren är placerad i den övre 
halvan som utgör för brännings rummet 
och i den nedre halvan leds rökgaser ut.
På värmeväxlarens gavel är brännar
huset monterat. Detta består av för
bränningsfläkt, brännare, magnetventil 
och insug nings/avgasanslutning. 
I vattenmanteln för värmesystemet är två 
elpatroner monterade.  
Maxeffekten är 2 eller 3 kW beroende på 
modell.

FunktionsbeskriVning
gasoldrift
När gasoldrift väljs på manöverpanelen, 
startar förbränningsfläkten. Vid rätt varv
tal ger fläkten en signal till kretskortet att 
värmepannan kan tändas. Tändgnistor 
sänds till tändstiftet samtidigt som mag
netventilen öppnar för gas. 
Brännaren tänds och en sensor skickar 
signal tillbaka till kretskortet att värme
pannan tänt och tändgnistan upphör. 
Brännaren brinner nu tills värmepan
nans termostat eller rumstermostaten 
uppnått inställt temperaturvärde. 
Skulle värmepannan slockna av någon 
anledning, känner sensorn av detta och 
värmepannan gör ett nytt startförsök 
(i ca 10 sek).

elpatronsdrift
När eldrift väljs i något av effektlägena 
på manöverpanelen drar 12 volts relä
erna på krets kortet, så att 230 volts 
ström går till elementen. Elpatronen 
styrs på liknande sätt som gasol 
pannan. 

Varmvatten
När endast varmvatten önskas, t ex 
sommartid behövs inga inställningar 
göras, värmepannan sköter denna funk
tion automatiskt. 
Pumpen startar först när temperaturen i 
båten är lägre än inställd temperatur (se 
punkt 4, manöverpanel). 
Om båtens innetemperatur är högre 
startar inte pumpen.

Viktig inFormation
Gasolpannan och elpatronen kan • 
samköras.
Värmepannan prioriterar alltid  • 
elpatronen.
Uppvärmning av värmesystemet kan • 
ske utan att varmvattenberedaren är 
fylld med färskvatten.
Slå alltid ifrån huvudström brytaren till • 
värmepannan när båten inte används.
Töm alltid varmvattenberedaren från • 
färskvatten när frostrisk föreligger.
Gasolpannan får inte vara igång vid • 
tankning av båten.
Värmepannan får inte startas utan • 
glykolvätska. 
Vid tvättning av båten får man inte • 
spola direkt mot skorstenen.
Koppar bör inte användas i • 
värmekretsen.

bruks- oCH instaLLationsanVisning
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skötseL aV Värme- 
anLäggningen 
Vinterbruk
Vid vinterbruk skall skorstenen hållas fri 
från snö och is eftersom insugningsluften 
till gasolpannan tas genom skorstenen.  
Starta inte gasolpannan förrän skorste
nen är helt fri från snö. Vid däck/takskor
sten finns en skorstensförlängning  
(art nr 3000 320) som rekommenderas 
vid vinterbruk. 

gasolsystemet
Låt en fackman regelbundet kontrollera 
gasolsystemet så att kopplingar och 
slangar är täta.  
För att öka säkerheten rekommenderas 
att Aldes läckagetestare typ 4071 monte
ras närmast efter reduceringsventilen.

Värmesystemet
Kontrollera regelbundet värmesystemets 
vätskenivå i expansionskärlet. Nivån 
skall ligga ca 1 cm över minstrecket vid 
kall värmepanna. 
Värmesystemet skall vara fyllt med en 
vätskeblandning bestående av vatten 
och glykol. Använd helst färdigblandad 
glykol av hög kvalité (med inhibitorer) 
avsedd för värmesystem av aluminium. 
Vid användning av koncentrerad glykol 
skall blandningen bestå av 60% vatten 
och 40% glykol. Om värmeanläggningen 
utsätts för lägre temperatur än 25°C 
skall glykolhalten höjas, dock ej över 
50%.
Kärlen som vätskan hanteras i måste 
vara absolut rena och rören i värmesys
temet skall vara fria från föroreningar. 
Detta för att förhindra bakterietillväxt i 
systemet. 
Glykolblandningen bör bytas vartannat 
år, då egenskaper som t.ex. korrosions
skydd försämras.
Glykolhalten bör kontrolleras innan ny 
vätska fylls på. Detta för att förhindra 
för hög koncentration av glykol i vätske
blandningen.
Om vätskenivån i expansionskärlet sjun
ker av annat skäl än ren avdunstning, 
kontrollera alla skarvar, avtappningskran 
och luftskruvar så de inte läcker. Har 
glykolvatten läckt ut, skölj med vatten 
och torka upp.
Låt aldrig värmesystemet stå tomt på 
glykolvätska.

Läckagetestare typ 4071

eLpatronen
Alla Compact 3010 är utrustade med  två 
230 V elpatroner på 2100 alt. 3150 watts 
max effekt, beroende på modell. Val av 
elpatronseffekt görs på manöverpanelen.  
Kontrollera alltid att ingående säkring till 
båten har rätt amperetal i förhållande till 
effektvalet. 
1050 W effekt fordrar 6 amp säkring.
2100 W effekt fordrar 10 amp säkring.
3150 W effekt fordrar 16 amp säkring.

CirkuLationspumpen
För att cirkulera runt den uppvärmda 
glykolvätskan i värmesystemet behövs 
en cirkulationspump. 
På värmepannan sitter en 12 V cirkula
tionspump monterad.
Styrningen av cirkulationspumpen, alltså 
dess till och frånslag, sker från manö
verpanelens rumstermostat beroende på 
värmebehov.
12 V cirkulationspump för montering i 
expansionskärlet och 230 V cirkulations
pump för montering på värmesystemet 
finns som tillval.

systemtemperatur
Värmepannan är inställd på 80°C sys
temtemperatur, alltså det gradantal gly
kolvätskan har när den cirkulerar ut i
värmesystemet. 

LuFtCirkuLation
För att kunna utnyttja den vattenburna 
värmens princip på bästa möjliga sätt är 
det viktigt att luft fritt kan passera under 
styvfack och bakom ryggdynor och skåp. 
Om båten utrustas med t.ex. en heltäck
ningsmatta, se till att mattan ej täcker för 
lufttillförseln till kon vektorerna.  
Lika viktigt är att kuddar och filtar ej täp
per till luftcirkulationen.

nVarmVattenberedaren
Värmepannan kan leverera hushålls
varmvatten till duschar och diskbänkar 
utan varmvattenberedare. När konsumtio
nen av hushållsvarmvatten kan förmodas 
bli hög, kan en rostfri varmvattenberedare 
inkluderas i specifikationen.
Varmvattenberedare eller rör av kop-
par får inte användas.
I värmepannan finns en inbyggd varmvat
tenberedare med en volym på cirka 8,5 
liter färskvatten. Varmvattenberedaren 
kan producera cirka 12 liter 40°C vatten 
per halvtimme (vid 10°C kallvattentemp). 
Om elpatron används istället för gas för 
att värma upp beredaren, minskar kapa
citeten något.
Spola alltid igenom beredaren innan den 
används, speciellt efter längre stillestånd. 
Aldes värmeväxlare 2968 kan också 
monteras för att ge gratis uppvärmning 
och varmvatten via motorn under gång.
obs! Varmvattnet är ej avsett för  
dricks vatten eller till matlagning.
Vid kontinuerlig användning av beredaren 
skall den tömmas ca 1 gång/mån, detta 
för att bilda en ny luftkudde i beredaren. 
Luftkudden används för att ta upp tryck
stötar i beredaren.
För tömning av specialanpassade värme
pannor samt det övriga färskvatten 
systemet i båten, se tillverkarens bruks
anvisning.
OBS! Färskvattnet i varmvattenbereda-
ren skall alltid tappas ut när det är risk 
för frost och båten inte används. 
Garantin täcker inte frostskador.
Tömning av beredaren med kombine-
rad säkerhets-/avtappningsventil:
1. Slå ifrån färskvattenpumpen.
2. Öppna samtliga vattenkranar. 
3. Öppna därefter säkerhets/avtapp

ningsventilen genom att föra upp den 
gula spaken (M) i vertikalt läge.

4. Beredaren töms nu direkt ut i kölsvinet 
eller i separat behållare via säkerhets/
avtappningsventilens slang. Kontrol
lera att allt vatten rinner ut (ca 710 
liter). Låt ventilen vara öppen tills bere
daren skall användas igen.

obs! Kontrollera så att den automatiska 
backventilen (N) öppnar och släpper in 
luft i beredaren vid avtappning samt att 
slangen ej är igentäppt. 

m
Stängd

Öppen
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FyLLning aV gLykoL-
Vätska i systemet
obs! Kärlen som vätskan hanteras i 
måste vara absolut rena och rören i 
värmesystemet skall vara fria från föro
reningar. Detta för att förhindra bakteri
etillväxt i systemet. 
Påfyllning av systemet görs i expan
sionskärlet. Antingen manuellt eller med 
hjälp av Aldes påfyllnadspump, som 
både fyller på och luftar systemet. Vid 
manuell fyllning lossas mutter (R). Häll 
glykolblandningen sakta i kärlet. Lufta 
systemet. Fyll på ytterligare om nivån 
sjunkit vid luftning. Vid nypåfyllt värme
system, lufta med jämna mellanrum de 
första dagarna värmen är igång.

 LuFtning aV systemet
Vid påfyllning av glykolvätska i systemet 
kan luftfickor bildas, beroende på hur 
rörsystemet installerats.  
Ett kännetecken på luft i systemet är att 
värmen bara går ut någon meter i rören 
från värmepannan, trots att cirkulations
pumpen är igång.
Vid nypåfyllt system kan det bildas små 
luftbubblor i expansionskärlet med ett 
porlande ljud som följd. Stanna cirkula
tionspumpen några sekunder så att 
bubblorna försvinner.
Lufta så här:
Om värmepannan är utrustad med luft
skruv på utgående rörledning, öppna 
luftskruven och låt den vara öppen tills 
vätska kommer ut.  
Om värmepannan utrustad med automa
tisk avluftare sköter luftningen sig själv. 
Starta gasolpannan. Cirkulationspumpen 
skall vara frånslagen.  

FeLsökning
Värmepannan startar ej

Slut på gasolen?1. 
Är huvudkranen fullt öppen?2. 
Om värmepannan ej varit i drift på 3. 
länge eller om det är en ny gasol
flaska, tar det längre tid att tända 
värmepannan än normalt.
Kontrollera att det finns spänning till 4. 
värmepannan (> 11 V).
Kontrollera att säkringen på värme5. 
pannan är hel.
Kontrollera att de elektriska 6. 
an slutningarna på värmepannan sitter 
ordentligt fast.
Kontrollera gasoltyp och tillgång.7. 
Om detta ej hjälper, kontakta  8. 
serviceverkstad.

nödstart
1.  Koppla från 12V och kabeln till pane

len på värmepannan.
2.  Anslut en kabel mellan 2 och 9 i kon

taktdonet (på värmepannan).
3.  Anslut 12V till värmepannan. 
 Nu startar värmepannan med gas och 

1kW. (Reglering av rumstemperatur 
fungerar inte, konstant pumpdrift).

elpatronen fungerar ej 
Kontrollera att det finns spänning 1. 
(230 V ~) till elpatronen.
Kontrollera att reläerna som sitter i 2. 
värmepannan slår till (ett svagt knäp
pande från reläerna skall höras när 
elpatronen slås till på manöverpane
len).
Om detta ej hjälper, kontakta  3. 
serviceverkstad. 

garanti
Aldes garanti gäller ett år från leverans
datum och omfattar endast material 
eller fabrikationsfel, förutsatt att installa
tionsanvisningen och bruksanvisningen 
har följts.  
Garantin täcker inte frostskador.
obs! Endast original från Alde får 
användas som reservdel.              

Öppna de övriga luftskruvarna i syste
met (se i båtens instruktionsbok var de 
är placerade). Låt dem vara öppna tills 
glykolvätska kommer ut från luftskru
ven. Starta cirkulationspumpen och låt 
den gå en stund. Känn efter om rör och 
radiatorer blir varma runtom i båten.

om gasoL
Gasolens egenskaper. Gasol är en 
petroleumprodukt som officiellt 
kallas “kondenserad petroleumgas”. 
Den består främst av gaserna propan 
och butan. Propan har fördelen att den 
förgasas ner till 40°C medan butan 
fungerar dåligt under +10°C. Därför 
används propan som gas i länder med 
kallare klimat.
I flaskan finns gasolen både i vätske-
form och gasform. När flaskan fylls så 
omvandlas gasen till vätskeform av 
trycket. När sedan flaskventilen  
öppnas, omvandlas gasolvätskan  
tillbaka till gasform. 
Risken med gasol är att läckande gas 
kan antändas, med en explosion som 
följd. Läckande gas söker sig till  
lägsta punkten eftersom gasol är  
tyngre än luft. 
Gasolen är helt fri från giftiga ämnen. 
Däremot kan inandning av koncentrerad 
gas ge en viss narkosverkan, andnings
nöd och kvävningssymptom. Sympto
merna försvinner snabbt om man inan
das vanlig luft eller syrgas. 
Givetvis skall man inte utsätta sig för  
att inandas varken gasol eller avgaser.
För att lättare kunna upptäcka ev. gasol
läckage, har ett luktämne tillsatts som 
ger en tydlig och frän lukt.
Förbränning. 
Vid fullständig förbränning av gasol 
avges endast koldioxid (CO2) och  
vattenånga, precis som i vår egen 
utandningsluft. För att förbränningen 
skall bli fullständig fordras god lufttillför
sel. Lågan skall brinna med en svagt blå 
färg med en blå/grön kärna.
Gasol är mycket miljövänligt och sotar 
inte vid fullständig förbränning.  
Den kan förvaras i flaska i obegränsad 
tid, utan att kvaliteten försämras.
tryck. 
Gasolbrännaren arbetar med lägre tryck 
än det i flaskan. Lågtryck (0-50 mbar) 
och mellantryck (över 50 mbar upp till 
2,0 bar) får genom att gasolen passera 
en reduce ringsventil.  
Högtryck (över 2,0 bar) som är oredu
cerat tryck och används i huvudsak till 
campingutrustning. Lågtryck och mellan
tryck är alltid reducerat tryck.

R
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montering aV Värme-
pannan
Värmepannan placeras lämpligast i gar
derob eller stuvutrymme. Värmepannan 
ska skyddas mot vattenstänk, avgaser 
m m. 
Vid val av placering skall också hänsyn 
tas så att servicelucka kan demonteras 
(A 1) samt att utrymme finns för byte av 
komponenter vid service. Värmepannan 
skall inte placeras i motorrummet.
Dataskylten på värmepannan skall vara 
läsbar efter installation.
Inbyggnadsmåtten enligt fig A är rekom
menderade mini mummått vid montering 
av värmepanna. 
Utrymmet där värmepannan monteras 
måste vara ventilerat, ventiationsarea 
minst 70 cm2.
Värmepannan skruvas fast i durken 
genom fästkonsolernas hål (A 2).
Fig a 

Servicelucka1. 
Hål för fastskruvning2. 

montering aV 
däCk / takskorsten 
Värmepannan får endast monteras med 
originalskorsten. Skorstenen får inte 
blockeras. 
Däck / takskorstenen bör monteras  
på vågrätt underlag, (dock max 30o tak
lutning). 
Däck / takskorstenen skall placeras 
minst 500 mm från luckor, fönster,  
ventilationsöppningar och bränsle 
påfyllningsrör.  
Förmål får ej monteras på däck / tak 
närmare än 200 mm från skorstenen.  
Den del av skorstenen som ligger ovan 
däck skall vara försedd med skyddsnät 
eller liknande om risk finns för beröring.  
Märk ut centrum där skorstenen skall 
monteras och borra ett Ø 76 mm hål 
genom däcket / taket. Montera skorste
nen uppifrån däcket / taket.  
Täta mellan fästbricka (C 4) och däck / 
tak (C 5) med tätningsmedel för marint 
bruk samt skruva fast skorstenen med  
6 st plåtskruvar (C 6).

montering aV  
sidoskorsten 
Värmepannan får endast monteras med 
originalskorsten. Skorstenen får inte 
blockeras.
Sidoskorstenen bör monteras på en så 
rak yta som möjligt samt så att luft fritt 
kan cirkulera förbi skorstenen. 
Skorstenen får inte monteras närmare 
än 300 mm i sidled från en öppnings bar 
ventil/portlight eller ventilations intag. 
Skorstenen får inte monteras under 
en öppnings bar ventil/portlight eller 
ventilations intag, se skiss.  

denna anvisning tar upp installation 
och montering av värmepanna, manö-
verpanel och expansionskärl.  
Läs noggrant igenom denna anvis-
ning innan värmepannan monteras.
Denna anvisning är godkänd för värme-
panna Alde Compact 3010 monterad i 
båt upp till 24 meters längd enligt CE nr 
845 BP-0003 och EMC e5 02 0138.
Installation och reparation får endast 
utföras av fackman.  
Nationella bestämmelser skall följas.
Kraven i ISO 10239, Recreational Craft 
Directive (direktiv för fritidsbåtar) och 
Boat Safety Scheme (båtsäkerhetssys
tem) måste respekteras. 

teknisk data
mått / Vikt:  
Värmepannans höjd:     310 mm 
Värmepannans bredd: 340 mm 
Värmepannans längd: 510 mm   
Vikt:           14 kg   
   (utan   
   vätska)
Gas:          propan  butan
Effekt Steg 1:       3,3 kW  3.8 kW              
Förbrukning:   245 g/h 275 g/h
Effekt Steg 2:       5,5 kW  6,4 kW              
Förbrukning:   405 g/h 460 g/h
Tryck:   I3+ 2830/37 mbar 
 I3B/P 30 mbar 
Volym / tryck / temp.
Vätskevolym radiatorvatten:  3,5 liter
Vätskevolym varmvatten:      8,4 liter
Max tryck radiatorvatten:  0,05 MPa 
   (0,5 bar)
Max tryck varmvatten:  0,3 MPa 
   (3,0 bar)
Systemtemperatur:  max 85°C.
230 V ~
Effekt element : 1 x 1050 W
(2 alt 3 kW) 1 x 2100 W
12 V dC
Strömförbrukning: 1 amp (max)
Säkring: 3,15 amp+/3,15 amp

Monteras skorstenen närmare än ovan
stående mått skall en brytare monteras 
som stänger gasoldriften när ventilen/
portlighten är öppen. 
Sidoskorstenen skall vara försedd med 
skyddsnät eller liknande om risk finns för 
beröring.
För att säkerställa funktionen på värme
pannan, skall inga förmål installeras 
närmare än 300 mm från skorstenen 
(inget krav från myndighetena).
obserVera att gällande nationella 
bestämmelser skall följas.
Avståndet från skorsten till påfyllnads
ställe eller ventilation för drivmedel skall 
vara minst 500 mm.
Märk ut var skorstenen skall sitta.  
Borra därefter ett Ø 83 mm hål.  
Montera först packningen (B 7) och 
skruva därefter fast skorstenen  
(B 8) med de sex plåtskruvarna (B 9).  
Observera att skorstenen monteras med 
böjen uppåt, (skorstenen är även märkt 
med top oben).  
Montera därefter plasthatten (B 10a) och 
Oringen (B 10b) med medföljande två 
skruvar (B 11). 

montering aV  
insug-/aVgassLang
Slanglängd med däck / takskorsten:  
min 2,0  och max 3,5 m.
Slanglängd med sidoskorsten: min 0,5 
och max 2m.
Mät ut och kapa erforderlig längd av 
insugningsslangen (Ø 75mm).  
Avgasslangen (Ø 50mm) kapas så den 
blir ca 50 mm längre än insugnings
slangen. Gäller vid slanglängder över  
1 m. Observera att slangarna skall gå in 
ca 20 mm på rörstosarna. 
För in avgasslangen inuti insugnings
slangen. Montera först avgasslangen 
(B,C 12) på skorstenen och spänn fast 
med slangklämma ( B,C 13).
För sedan på insug nings slangen  
(B,C 14) och spänn fast med den andra 
slangklämman (B,C 15).  
Montera därefter slang arna på samma 
sätt på värmepannan. Klamra  slangen 
(B 16) på c/c 600 mm eller motsvarande.
obserVera ! Kontrollera dragning så 
att vatten inte kan bli stående i insug / 
avgasslang. 

Ventil/
PortlightEj tilllåten zon
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montering aV  
expansionskärL  
Montera expansionskärlet minst  
200 mm högre än högsta punkten på 
värmesystemet eller värmepanna. 
Om expan sionskärlet monteras i t ex 
en garderob bör Aldes skyddskåpa 
monteras runt kärlet för att eventuell 
över skvalpande vätska ej skall komma i 
kontakt med kläder. 
Lämna ett utrymme på minst 220 mm 
ovanför expansions kärlet för påfyllning 
och service.  
Skruva fast fästplattan (D 16) på ett 
skott och montera expansionskärlet. 
Expansionskärlet kan spegelvändas om 
anslutningsrören ej stämmer överens 
med värmesystemets rör.
Inkommande anslutningsrör skall alltid 
vara det i mitten (se fig D).
Avluftningsslangen (D 17) monteras 
rakt uppåt och klamras fast så att det ej 
kan bildas veck på slangen.
Dräneringsslangen (D 18) monteras så 
att den går kortaste vägen från expan
sionskärlet till en lämplig behållare. 
Slangen snedkapas i 30° vinkel.
Efter det att värmesystemet blivit fyllt, 
monteras täckpackningen på kärlet och 
spänns fast med muttern (D 20).

ansLutning tiLL Värme-
systemet
Gasolpannans anslutningsrör till vär
mesystemet (Ø 22 mm) är placerade 
på värmepannans sida. Röd markering 
för utgående (F 21) och blå för inkom
mande  
(F 22) rör. 
Panelradiator av hushållstyp kan 
används. Compact 3010s uteffekt 
medger montering av upp till fem 1kW
panelradiatorer. Dessa bör monteras på 
ett 22 mm system med 15 mm Tkopp
lingar till radiatorerna. Termostatventiler 
bör monteras för utjämning av värmen 
genom hela båten eller för avstäng
ning av värme till vissa områden. På 
större system eller system med 15mm 
strypningar, erfodras eventuellt cirku
lationspump på systemet och större 
expansionstank. Alde tillverkar även 
konvektorer som passar för synlig mon
tering. Dessa kan monteras i kombina
tion med radiatorer av paneltyp. Upp till 
14 m konvektor är möjlig.  
Var noga med att avstämma uteffekten 
från radiatorerna, konvektorerna och 
vamvattenberedaren mot värmepan
nans uteffekt för att således garantera 
maximal effekt.
Använd monteringssats med automa
tisk avluftare och självcirkulationsstopp 
för montering på värmepannan. Anslut 
utgående rör med Tröret av gummi (F 
23). Dräneringsslangen från avluftaren  
(F 24) skall dras till en lämplig behål
lare. Slangen snedkapas i 30° vinkel.
obs! starta inte värmepannan med 
gas eller el utan att först ha fyllt på  
värmesystemet.

obs! Om 230volts pump är monterad 
skall den anslutas på returledningen. 
Gummiförbindningarna skall vara fast
spända med bandklämmor. 
Som tätningsmedel mellan gummi 
förbindningarna bör ett tunt lager av  
Loctite 5923 appliceras på skarvarna.
obs! Vid drift får värmesystemet hög 
temperatur. Värmerören bör isoleras 
eller byggas in så att passagerare inte 
kan komma i kontakt med dem under 
gång.
obs! kopparrör får ej användas i 
systemet. bäst är enbart aluminium-
rör. blanda ej olika metaller då detta 
kan ge upphov till svåra korrosions-
skador.

ansLutning tiLL Färsk-
Vattensystemet
För att varmvattenberedaren skall  
fungera måste den anslutas till båtens 
färskvattensystem.
Färskvattenanslutningarna är placerade 
på sidan av värmepannan. Blå marke
ring för inkommande kallt färskvatten 
och röd för utgående varmt vatten. 
En säkerhetsventil skall alltid vara 
ansluten till varmvattenberedaren. 
Säkerhetsventilerna finns i två olika 
modeller. Om ingående tryck till varm
vattenberedaren överstiger 0,3 Mpa  
(3 bar) skall en reduceringsventil instal
leras. Reduceringsventilen skall vara 
inställd på max 0,3 MPa (3 bar) samt 
min kapacitet på 5 dm3/min.

extern säkerhetsventil med 1. 
inbyggd avtappning

Alde art.nr 3000 473 Säkerhets/
avtappningsventil monteras på kallvat
tenslangen in till beredaren. 
Borra ett Ø 16 mm hål i durken för 
av tappnings slangen och skruva därefter 
fast säkerhets/avtappningsventilen i 
durken. Låt dräneringsslangen mynna 
ut i kölsvinet eller i separat uppsam
lingskärl.
Montera slanganslutningen (F 26) på 
ingående nippel. Monteras i ordningen 
mutter (G 30), klämring (G 31), Oring 
(G 32) och sist slangnippeln (fig G 33).
Anslut säkerhets/avtappningsventil till 
slanganslutningen. 
obs! Säkerhets/avtappningsventilen 
får ej monteras högre än slanganslut
ningen.
Montera därefter vinkelanslutningen 
med inbyggd luftningsventil på utgå
ende anslutning (F 27).
Denna monteras på samma sätt som 
slanganslut ningen. Montera luftnings
slangen (G 28) på ventilens slangs
tos och dra till en lämplig behållare. 
Slangen snedkapas i 30° vinkel. 
Slangen får inte blockeras.
Endast Alde orginal ventil får användas.

Fast monterad säkerhets-2. 
ventil

Alde art.nr 3000 290 Säkerhets/
avtappningsventil är förmonterad via 
en tkoppling på beredarens utgående 
anslutning. Från säkerhetsventilens 
utloppsrör ansluts en dräneringsslang 
med 10 mm innerdiameter. Slangen 
dras ut genom durken och snedkapas 
i 30° vinkel. Låt dräneringsslangen 
mynna ut i kölsvinet eller separat upp
samlingskärl. Slangen får inte  
blockeras.
Montera slangnipplar på ingående och 
utgående anslutningar. 
En av tappningskran för att tömma 
beredaren bör monteras på ingående 
anslutning. Endast Alde originalventil  
får användas.

gasoLansLutning
Ta bort skyddshatten från gasröret på 
värmepannan (F 29).
Gasolinstallationen till värmepan
nan utföres med 8 mm rörledning och 
ansluts på värmepannans gasrör med 
klämringskoppling. 
Vid rördragning, tänk på att värmepan
nan skall kunna demonteras för service.
Värmepannan skall anslutas till gasol
flaska med typgodkänd reduceringsven
til och ett tryck på 30 mbar. 
obs! nationella bestämmelser skall 
följas vid gasolinstallation.
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eLansLutning  
12 VoLt dC
Anslut kabeln (E 34) mellan manöverpa
nelen och gasolpannan. 
obs! Är det ingen vätska i värmesys
temet, vänta då med att ansluta 12V till 
värmepannan. Detta för att värmepan
nan inte skall startas av misstag utan 
vätska.
Kabeln får ej förlängas. Använd endast 
originalkablar från Alde som finns i olika 
längder. 
Matningen av 12 volt till värmepannan 
skall dras direkt från batteriet via båtens 
huvudbrytare (E 35) eller en separat 
brytare (värmepannan förbrukar ca  
1540 mA när den står i stand by  
eller är frånslagen). 
En säkring (E 36) på 35 A skall monte
ras närmast batteriet. Plus och minus
kabeln mellan batteriet och värmepan
nan skall ha en area på 1,5 mm2 upp till 
20 meters längd (10 m för pluskabeln 
och 10 m för minuskabeln). Vid längre 
kabel skall arean ökas till 2,5 mm2. 
Om transformator används istället för 
batteri skall den vara av god kvalité som 
avger riktig likström och inte pulserande 
likström. 

230 VoLt ~
Värmepannan (elpatronen) skall anslu
tas fast till 230 V ~ och vara säkrad med 
10 A säkring vid 2 kW elpatron och 16 A 
vid 3 kW elpatron. Värmepannan skall 
vara skydds jordad. Installationen skall 
utföras av behörig person enligt gällande 
nationella föreskrifter.  
Endast original anslutningskabel från 
Alde får användas.
Varning: 230 V ~ skall vara väl skilt 
från 12 V.
Fig e
34. Förlängningskabel. 
35. Strömbrytare.
36. Huvudsäkring 3  5 A.
37. Kopplingsplint för 12 V in.
38. 2polig kopplingsplint på värme
panna.
40. Manöverpanel 3010 213 
41a. Cirkulationspump 12 V. 
41b. Cirkulationspump 230 V (tillval).
42. Värmepanna.
43. 15polig kopplingsplint.
44. Batteri 12 V.

FyLLning aV Värme- 
systemet
Värmesystemet skall fyllas med en 
vätskeblandning bestående av vatten 
och glykol. Använd helst färdigblandad 
glykol av hög kvalité (med inhibitorer) 
avsedd för värmesystem av aluminium. 
Vid användning av koncentrerad glykol 
skall blandningen bestå av 60% vatten 
och 40% glykol. Om värmeanläggningen 
utsätts för lägre temperatur än  
25 °C skall glykolhalten höjas, dock ej 
över 50%.
Kärlen som vätskan hanteras i måste 
vara absolut rena och rören i värmesys
temet skall vara fria från föroreningar. 
Detta för att förhindra bakterietillväxt i 
systemet. 
Fyllning av systemet görs i expansions
kärlet. Antingen manuellt eller med hjälp 
av Aldes påfyllnadspump, som både 
fyller på och luftar systemet. Vid manuell 
fyllning hälls vätskan på sakta tills nivån 
är cirka 1 cm över MINstrecket på kär
let. Lufta därefter systemet.  
Fyll på ytterligare om nivån sjunkit vid 
luftning. Vid nyfyllt värmesystem, lufta 
med jämna mellanrum de första dagarna 
värmen är igång.
Övrig skötsel av värmesystemet, se 
bruksanvisningen.

instaLLationskontroLL
gasolsystemet:

Täthetskontrollera alltid gasolanlägg• 
ningen enligt gällande bestämmelser 
efter installation eller service.   
Om det skulle finnas läckage, lokali
sera läckan med läckspray eller såp
vatten.  
obs! Öppen eld får ej användas vid 
läcksökning.
 Kontrollera att reduceringsventilen är • 
på rätt tryck (30 mbar).

För att ytterligare öka säkerheten rekom
menderas montering av Alde gasolläcka
getestare. Denna monteras närmast 
reduceringsventilen och med ett tryck på 
en knapp kontrollerar man lätt om 
installationen är tät.

Värmesystemet:
Värmesystemets täthet skall kontrol• 
leras när hela systemet är synligt dvs. 
innan inredningen monterats. Kontrol
len kan ske på två sätt. Antingen tät
hetskontroll med 0,75  1,0 bar under 
15 min, tryckminskning, max 0,05 bar, 
eller att fylla systemet med vätska 
och kontrollera okulärt. Inget vätske
läckage accepteras.
 Kontrollera att alla slangklämmor är • 
monterade och rätt placerade. 

övrigt:
Kontrollera att avluftnings och  • 
dräneringsslangarna på expansions
kärlet och avtappningskranen för 
varmvattnet ej är igentäppta.
 Kontrollera att skorsten och slangar • 
sitter på plats samt att slangklämmor 
är monterade och fastspända.
 Kontrollera att värmepannans service• 
journal är ifylld med tillverkningsnum
mer och installationsdatum.
 Kontrollera att årtalet är förkryssat på • 
värmepannans dataskylt (monterings
tillfället eller första igångsättning).
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Alde Compact 3010

Färskvattentank

ExpansionskärlVarmvattenberedare

Värmelement

Konvektor

Värmeväxlare
Till motorn

Termostat

Strypventil

Pump

Närbild installationsexempel varmvattenberedare

Närbild installationsexempel Alde Compact 3010
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please read these instructions 
carefully before using the boiler.
These instructions are approved for the 
Alde Compact 3010 boiler fitted in boats 
of up to 24 m in length in accordance 
with CE no. 0845 BP0003 and 
EMC e5 03 0261.
Installation and repairs may only be car
ried out by a professional. All national 
regulations and codes of practice must 
be adhered to and due regard given 
to British and ISO standards for boat 
building and installations.

boiLer design
The boiler consists of three eccentri
cally-fitted cylinders (heat exchanger, 
water jacket for the heating system 
and, outermost, water jacket for warm 
water).
The two outer pipes, and their ends 
and connections, are made of stainless 
steel, while the heat exchanger is made 
of aluminium.
The heat exchanger is divided into two 
semicircles. The burner is located in 
the upper half, being the combustion 
chamber, and the combustion gases 
are expelled through the lower half.
The burner unit is fitted on the end of 
the heat exchanger. It consists of a 
combustion fan, burner, solenoid valve 
and intake/exhaust connections.
Two heating cartridges are fitted to the 
water jacket of the heating system.
Maximum output is 2 or 3kw, depending 
on model.

desCription oF  
FunCtions
using Lpg
When LPG operation is selected on 
the control panel, the combustion fan 
starts. When the fan speed is correct, it 
signals the circuit board that the boiler 
can be lit. The circuit board sends igni
tion sparks to the sparkplug at the same 
time as it sends electricity to the sole
noid valve, which opens to allow gas in.
The burner ignites, and a sensor trans
mits a signal back to the circuit board 
that the boiler is lit, and the ignition 
spark stops. The burner keeps burning 
until the boiler thermostat or the cabin 
thermostat reaches the set temperature 
reading.
Should the boiler go out for any rea
son, the sensor is activated and a new 
attempt is made to start the boiler (in 
about 10 seconds).

using the heating cartridge
Electrical operation is selected on the 
control panel, the 12volt relays on the 
circuit board trip, allowing the 230 volt 
supply to reach the electrical elements. 
The heating cartridge is controlled in 
the same way as the gas boiler.

Warm water
When only warm water is required, for 
example, during the summer, no set
tings need to be made, the boiler looks 
after this function automatically.

The central heating pump will only start 
when the temperature in the boat is 
lower than the set temperature (see 
item 4, control panel).
If the temperature in the boat is higher, 
the pump will not start.

important inFormation
The LPG boiler and heating cartridge  • 
may be can be operated at the same 
time.
The boiler always gives priority to the • 
electrical heating cartridge.
 The heating system may be heated • 
up without the warm water heater 
being filled with fresh water.
 Always switch off the main isolator for • 
the boiler when the boat is not being 
used.
 Always drain the warm water heater • 
of fresh water if there is a risk of frost.
 The LPG boiler must not be operated • 
when refuelling the boat.
 The boiler must not be started if there • 
is no glycol in the system.
 When washing the boat, take care not • 
to get water in the roof vent.
 Copper should not be used in the • 
heating circuit.

user and instaLLation instruCtion
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maintaining tHe Heating 
system
Winter use 
During winter use, ensure that the flue 
is kept clear of snow and ice, since the 
inlet air to the LPG boiler enters through 
the flue. Do not start the LPG boiler until 
the flue is completely free of snow. A flue 
extension (part no. 3000 320) for fitting 
on the roof is recommended for winter 
use.

the Lpg system
The LPG system should be checked 
regularly by a professional, who will 
ensure that there are no leaks from con
nections or hoses.
To increase safety, we recommend fitting 
an Alde leak gauge, type 4071, as close 
as possible to the pressure reduction 
valve.

the heating system
Regularly check the heating system’s 
fluid level in the expansion tank. The 
level should be about 1cm above the 
minimum indicator in a cold tank.
The heating system should be filled with 
a mixture of water and glycol.
For preference, use readymixed glycol 
(with inhibitor) intended for use in alu
minium heating systems.
If using concentrated glycol, the mix
ture should consist of 60% water and 
40% glycol. If the heating system will be 
exposed to temperatures below 25°C, 
the glycol content must be increased, but 
not to more than 50%.
Any vessels used for the liquid must be 
spotlessly clean, and the pipes in the 
heating system must be free of contami
nation. This will prevent the growth of 
bacteria in the system.
The glycol mixture should be changed 
every second year, since its ability to 
protect against corrosion, for example, 
will deteriorate.
The glycol content should be checked 
before topping up with new liquid.  
This will ensure that the concentration of 
glycol in the mixture is correct.  
If the fluid level in the expansion tank 
falls for reasons other than evaporation, 
please check all joints, drain cocks and 
bleeder screws to ensure that they are 
not leaking. If the glycolwater mixture 
leaks out, rinse with water and wipe up.
never allow the heating system to stand 
empty of glycol.

Leak gauge, type 4071

tHe Heating Cartridges
All Compact 3010s are fitted with two 
230V heating cartridges with a maxi
mum output of either 2100 or 3150 W, 
depending on model. Select the heating 
cartridge output on the control panel.
Always check that the input fuse of the 
boat has the correct amperage in rela
tion to the selected output.
Note these ratings are for the boiler only.
1050 W requires a 6 amp fuse.
2100 W requires a 10 amp fuse.
3150 W requires a 16 amp fuse

tHe CirCuLation pump
A circulation pump is required to circu
late the heated glycol fluid in the heating 
system. A 12V circulation pump is fitted 
on the boiler.
The cabin thermostat on the control 
panel controls the circulation pump, i.e. 
switches it on or off according to the 
amount of heat required.
An optional 12V circulation pump in the 
expansion tank and a 230V inline pump 
are also available.

system temperature
The boiler is set to a system tempera
ture of 80°C, i.e. the temperature of the 
glycol fluid as it circulates in the heating 
system.

air CirCuLation
In order to achieve the best possible 
result from the principle of convected 
heat when on water, it is important to 
allow air to circulate freely under bunks, 
and behind backrests and wallmounted 
cabinets. If the boat has a fitted carpet, 
for example, ensure that the carpet does 
not obstruct the air supply to the radia
tors.
It is just as important that cushions or 
blankets do not interrupt the flow of air 
behind backrests and wall cabinets.

tHe Warm Water Heater
The boiler can supply domestic hot water 
for showers and sinks without a calorifier. 
When domestic hot water consumption is 
likely to be high,  
a stainless steel calorifier for domestic 
hot water can be included in the specifi
cation.  
Copper calorifiers or pipe must not be 
used.  
The boiler is fitted with a built-in warm 
water heater with a volume of approx. 
8.5litres fresh water. The warm water 
heater can produce around 12 litres of 
40°C water per halfhour (at a cold water 
temperature of 10°C). If the heating 
cartridges are used instead of gas for 
heating the boiler, the capacity is slightly 
reduced.
The Alde heat exchanger 2968 can also 
be installed to provide free heating and 
hot water via the engine when cruising.
Always rinse out the heater before it is 
used, particularly if it has not been in 
operation for some time.
nb! The warm water is not intended for 
drinking or cooking. When the heater is 
in continuous use, it should be emptied 
approx. once a month, to ensure that a 
new air cushion is formed in the heater.
The air cushion is essential for absorbing 
pressure surges in the heater. For emp
tying speciallyadapted boilers, as well 
as any other freshwater systems in the 
boat, please refer to the manufacturer’s 
instructions.
nb! the warm water heater should 
always be drained of fresh water when 
there is a risk of frost and when the 
boat is not in use.
the warranty does not cover frost 
damage.
draining the heater using the com-
bined safety/drain valve:

Switch off the freshwater pump1. 
Open all water taps.2. 
Then open the safety/drain valve by 3. 
raising the yellow lever (M) to a verti
cal position.
The heater will now drain directly out 4. 
into the keelson or into a separate 
container through the safety/drain 
valve hose. Check that all the water is 
emptied out (about 710 litres). Leave 
the valve in the open position until the 
next time the heater is used.
nb! 5. Check that the automatic check 
valve (N) opens and allows air to enter 
the heater when it is being drained, 
and that the hose (O) is not blocked. 

m
Closed  Open

n
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FiLLing tHe system WitH 
gLyCoL FLuid
nb ! Any vessels used to carry the fluid 
must be spotlessly clean and the pipes 
in the system must be free of contami
nation. This will prevent the growth of 
bacteria in the system. The system is 
filled through the expansion tank, either 
manually or using the Alde filling pump 
which both tops up and bleeds the sys
tem. For manual filling, unfasten the nut 
(R). Slowly pour the glycol mixture into 
the tank. Bleed the system. Top up with 
more liquid if the level has fallen after 
bleeding. Bleed a newly-filled system 
regularly during the first days the heating 
system is in operation.

bLeeding tHe system
Depending on how the pipes have been 
fitted, air pockets may form when the 
system is filled with glycol fluid.
A sign that there is air trapped in the 
system is that the heat released into the 
pipes only extends a metre or so from 
the boiler even though the circulation 
pump is operating.
In newly-filled systems, small air bubbles 
can form in the expansion tank, creat
ing a murmuring sound. If the circulation 
pump is stopped for a few seconds, the 
bubbles will disappear.

pressure 
The LPG burner usually works at a lower 
pressure than that in the cylinder. Low 
pressure (050 mbar) and intermediate 
pressure (50 mbar 2.0 bar) are created 
by allowing the gas to pass through a 
reduction valve. High pressure (over 2.0 
bar) is unreduced pressure mainly used 
in camping equipment. Low pressure 
and intermediate pressure are always 
reduced pressure.

FauLt Finding
the boiler does not start

No LPG?  1. 
Is the main tap fully open?2. 
If the boiler has not been operated 3. 
for some time, or if the gas cylinder 
has been changed, it may take longer 
than normal to light the boiler.
Check that the boiler is connected to 4. 
the electricity supply (> 11V).
Check that the fuse for the boiler is 5. 
intact.
Check whether the electric connec6. 
tions on the boiler are securely in 
position.
Check the type and supply of LPG.7. 
If this do not help, please contact 8. 
serviceplace for help.

emergency start
1. Disconnect 12V and the cable to the 

panel on the heater.
2. Connect a cable between 2 and 9 in 

the contact device (on the heater).
3. Connect 12V to the heater.
 Now the heater starts with gas and 

1kW. (Regulation of room temperature 
does not function, constant pump 
operation).

the heating cartridge is not 
working

Check that there is an electricity sup1. 
ply (230V ~) to the heating cartridge.
Check that the relays fitted to the 2. 
boiler come on (a slight click can be 
heard from the relays when the heat
ing cartridge is switched on at the 
control panel).
If none of the above helps, contact a 3. 
service workshop.

Warranty
Alde’s warranty is valid for one year 
from the date of delivery and only covers 
materials or manufacturing faults, pro
vided that the directions for installation 
and use have been followed.
The warranty does not cover frost dam
age.
nb! Only genuine Alde parts should be 
used as replacement parts.            

bleeding:
If a bleeder screw is fitted to the outgoing 
pipe, open this bleeder screw and leave 
it open until it starts to discharge water.
If the boiler is fitted with an automatic 
bleeder, there is no need to bleed it man
ually. Start the LPG boiler. The circulation 
pump should be switched off.
Open the remaining bleeder screws in 
the system (please refer to the instruc
tion manual of the boat for their loca
tions). Leave the bleeder screws open 
until they start discharging fluid, and then 
close them. Start the circulation pump 
and let it run for a while. Check that the 
pipes and radiators around the boat are 
heating up.

about Lpg
the properties of Lpg 
LPG is a petroleum product, formally 
known as “liquid petroleum gas”. It is 
mainly made up of propane and butane 
gas. The advantage of propane is that it 
remains gaseous at temperatures as low 
as 40°, while butane loses effectiveness 
at +10°C. For this reason use only pro
pane when available.
The cylinders contain LPG both in liquid 
and gaseous form. When the cylinders 
are filled, the pressure turns the gas 
into liquid. When the cylinder valve is 
opened, the LPG becomes a gas again.
The risk involved in using LPG is that 
any leaking gas may ignite and explode. 
Since LPG is heavier than air, any leak
ing gas will collect at the lowest point.
LPG contains no toxic substances, but 
breathing in concentrated gas may have 
a certain anaesthetising effect, and can 
also result in shortness of breath and 
symptoms of suffocation. These symp
toms quickly disappear if the sufferer 
breathes in ordinary air or oxygen.
Naturally, it is inadvisable to inhale either 
LPG or exhaust fumes. To make it easier 
to detect gas leaks, a substance with a 
distinctly rank smell has been added.

Combustion 
Complete combustion of LPG only gen
erates carbon dioxide (CO2) and water 
vapour, just like the air we exhale.
A good supply of air is essential to 
ensure complete combustion. The flame 
should burn with a weak blue colour, 
the centre of the flame should be blue/
green. LPG is extremely environmentally 
compatible and does not generate any 
soot during complete combustion. It can 
be stored in cylinders for an unlimited 
time period, without any deterioration of 
quality.

R
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mounting oF deCk/ 
rooF FLue 
The boiler may only be mounted with 
the original flue. The flue must not be 
blocked.
The deck/roof flue should be mounted 
on a level base, (however, a maximum 
of 30º roof slope). Deck/roof flue shall 
be located at least 500mm from open
ings, windows, ventilation openings and 
fuel refilling pipes. 
Object must not be mounted on the 
deck/roof within a radius of 200mm from 
the flue.
That part of the deck/roof flue that is 
above deck shall be protected with pro
tective netting or similar if there is a risk 
of it being rubbed against.
Mark the centre of the location where 
the flue is to be mounted, or drill a Ø 
76mm hole through the deck/roof.
Mount the flue from the outside of the 
deck/roof. Seal between mounting 
washer (C 4) and deck/roof (C 5) with 
sealing compound for automobile body 
application, and screw down the flue 
with 6 plate screws (C 6).

mounting oF WaLL FLue
The boiler may only be mounted with the 
original flue. The flue must not be 
blocked.
The wall flue should be mounted on as 
flat a surface as possible, and also so 
that air can freely circulate past the flue. 
The flue should not be mounted closer 
than 300mm sideways on from an open
ing window or ventilation inlet.
A flue must not be mounted under a 
window that can be opened, or a ven
tilation inlet, see drawing. If the flue is 
mounted closer than the measurements 
given above, a window circuitbreaker 
shall be installed that shuts off the LPG 
gas supply when the window is open.
To secure the function of the boiler, no 
objects shall be installed closer then 
300mm from the flue (not a requirement 
from the authorities).

note that current national regula-
tions must be followed.
The distance from flue to refilling posi
tion or ventilation for fuel shall be at 
least 500mm.
Mark the place where the flue is to be 
located. Then drill a Ø 83mm hole. First 
mount the gasket (B 7) and then screw 
down the flue (B 8) with the 6 plate 
screws (B 9). Note that the flue shall be 
mounted with the bend upward (the flue 
also has top oben marked on it). After 
that, mount the plastic cap (B 10) with 
the two screws provided (B 11).

WInDOW
Prohibited zon

these instructions deal with the 
installation and assembly of boiler, 
control panel and expansion tank. 
read these instructions carefully 
before assembling the boiler.
These instructions have been approved 
for the Alde Compact 3010 boiler, 
assembled in boats of up to 24m in 
length in accordance with CE no 0845 
BP0003 and EMC e5 02 0136. Installa
tion and repairs may only be carried out 
by a professional. National regulations 
must be followed when installing the 
3010 Alde boiler. The requirements of 
the ISO 10239, Recreational Craft Direc
tive and Boat Safety Scheme must be 
adhered to.

teCHniCaL data
measurements/Weight:  
Boiler height:  310 mm
Boiler depth:  340 mm
Boiler width:  510 mm
Weight:  14 kg (without fluid)
Gas:          propane butane
Output 1:        3,3 kW  3.8 kW              
Consumption:   245 g/h 275 g/h
Output 2:        5,5 kW  6,4 kW              
Consumption:   405 g/h 460 g/h
Pressure:   I3+ 2830/37 mbar 
 I3B/P 30 mbar 
Volume/pressure/temp.
Liquid volume radiator water:  3.5 litres
Liquid volume warm water:  8.4 litres
Max pressure radiator water:  0.05 MPa 
   (0.5 bar)
Max pressure warm water:  0.3 MPa 
   (3.0 bar)
System temperature:  max 85°C.
230 V ~
Output element:  1 x 1050 W
Output element
(2 or 3kW):  1 x 2100 W
12 V dC
Current consump.:1 amp (max)
Fuse:    3.15 amp+/3.15 amp

instaLLation oF boiLer
The boiler can appropriately be located 
in a wardrobe or storage space. The 
boiler should be protected against 
splashing of water, exhaust gases, etc. 
In choosing the location, consideration 
should also be given to dismantling the 
service hatch (A 1) and that space will be 
available for replacement of components 
during service. The boiler should not be 
put in engine compartments. The data 
plate on the boiler shall be legible after 
installation. The measurements given in 
Fig. A for building in are recommended 
minimum measurements with mounting 
of the boiler.
The space where the boiler is to be 
assembled must be ventilated, with a 
ventilation area of at least 70cm2.
The boiler shall be screwed down onto 
the floor through the holes in the fixing 
brackets (A 2).
Fig a  
1. Service lid 
2. Fastening points

mounting oF inLet/
exHaust Hose
Hose length with deck/roof flue: min. 
2.0 and max. 3.5m.
Hose length with wall flue: min. 0.5  
and max. 2m.
Measure and cut the required length 
of inlet hose (Ø 75mm). The exhaust 
hose (Ø 50mm) should be cut off so it 
becomes approximately 50 mm longer 
than the suction hose. Applies to hose 
lengths over 1 m. Note that the hose 
shall go in 20mm to the hose sleeves.
Push the exhaust hose into the inlet 
hose. First mount the exhaust hose B,C 
12) on the flue and tighten it with a hose 
clip ( B,C 13).
Then put on the inlet hose (B,C 14) and 
tighten with the other hose clip (B,C 
15). After that, mount the hoses in the 
same way on the boiler. Staple the hose 
(B 16) on c/c 600mm or equivalent.
nb! Check the lay to ensure that water 
can not be retained in the inlet/exhaust 
hose.
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mounting oF expansion 
tank 
Mount the expansion tank at least 
200mm higher than the highest point 
of the heating system or boiler. If the 
expansion tank is mounted in a wardrobe 
for example, Alde’s protective housing 
should be mounted around the expansion 
tank. This will stop accidental splashes 
coming in contact with clothing. 
Leave a space of at least 220 mm above 
the expansion tank for topping up and 
service.
Screw down fixing plate (D 16) onto the 
wall and mount the expansion tank. The 
expansion tank can be turned round 
mirror fashion if the connection pipe does 
not conform to the heating system’s pipe. 
The incoming pipe are always in the 
middle and outgoing pipe next to it (see 
Fig. D). 
The air vent hose (D 17) shall be assem
bled vertically upwards and clamped 
down so that creases cannot form in the 
hose.
The over-fill hose (D 18) shall be 
mounted so that it goes the shortest 
route from the expansion tank, and into 
the bilge or a suitable container. Cut the 
hose obliquely at a 30º angle. 
After the heating system has been filled, 
the rubber gasket shall be mounted on 
the tank, and secured with the nut (D 20).

ConneCtion to tHe 
Heating system
The LPG boiler’s connection pipe to the 
heating system (Ø 22 mm) is located on 
the side of the boiler. Red marking for 
outgoing flow pipe (F 21) and blue for 
incoming return pipe (F 22). 
Domestic types of panel radiator can 
be specified. The Compact 3010 output 
allows up to five 1kW. - Panel type radia
tors to be installed. These should be 
installed on a 22mm system with 15mm 
T connections to the radiators. Thermo
static valves should be fitted to allow 
balancing the heat throughout the boat 
or the shuting off of heat to some areas. 
On larger systems or those plummed in 
15mm an inline pump and second expan
sion tank may be required. 
Alde also produce a range of convectors 
suitable for corridor and furniture instal
lation. These can be fitted in conjuction 
with Panel type radiators. Up to 14m 
of convector is possible. All windows 
should have a radiator or convector fit
ted beneath them when possible. Care 
should be taken to match the output of 
the radiators, convectors and calorifier 
to that of the boiler to ensure maximum 
efficiency.
Use assembly set with automatic bleeder 
and automatic circulation stop for mount

ing on the boiler. Connect the outgoing 
pipe with the rubber T pipe (F 23). The 
draining hose (F 25) should go into the 
bilge or a suitable container. The hose 
shall be cut obliquely at a 30° angle.
nb! do not start the boiler on gas or 
electric without first filling the heating 
system.  
nb! If a 230volt pump is mounted, it 
must be connected to the return pipe. 
The rubber connections must be secured 
with spring band clamp.
A thin layer of Loctite 5923 should 
be applied to the joints to seal them 
between the rubber connections.
nb! In operation, the heating system 
reaches a high temperature. Therefore, 
the heating pipes should be insulated or 
built in so that crew and passengers do 
not come into contact with them.
nb! Copper pipes or joints should 
not be used in the system. aluminium 
pipes alone are best. do not mix dif-
ferent metals as this can give rise to 
serious corrosion damage.

ConneCtion to tHe 
FresH-Water system
In order that the warm water heater shall 
function, it must be connected to the 
boat’s fresh water system.
The fresh water connections are located 
on both sides of the boiler. Blue marking 
for incoming cold fresh water and red for 
outgoing warm water.
A safety valve must always be connected 
to the warm water heater. Safety valves 
are available in two different models. If 
incoming pressure to the warm water 
heater exceeds 0.3MPa (3 bar) a pres
sure reducing valve must be installed. 
The pressure reducing valve shall be 
installed with a maximum of 0.3 MPa (3 
bar) and have a minimum capacity of 
5dm³/min.

external safety valve with 1. 
built-in drain.

Alde Article No. 3000 498 Safety/Drain 
valve shall be mounted on the cold water 
hose into the heater.
Drill a Ø 16mm hole in the floor for the 
drain hose, and then screw down the 
safety/drain valve into the floor. Let the 
draining hose empty into the keelson or 
into a separate collecting vessel.
Mount the hose connection (F 26) on the 
incoming nipple. Assemble in the follow
ing order, nut (G 30), clamp ring (G 31), 
Oring (G 32) and last of all, hose nipple 
(Fig. G 33). Connect the safety/drain 
valve to the hose connection.
nb! The safety/drain valve must not be 
mounted higher than the hose connec
tion.

After that, mount the angle connection 
with builtin bleed valve on outgoing con
nection (F 27).
This shall be mounted in the same way 
as the hose connection. Mount the bleed 
hose (G 28) on the valves hose sleeve. 
It should drain into the bilge or a suitable 
container. The hose shall be cut obliquely 
at a 30° angle. The hose must not be 
blocked.
Only use genuine Alde valves.

Fixed-mounted safety 2. 
valve.

Alde Article No. 3000 290 Safety/Drain 
valve shall be premounted via a T con
nection on the outgoing connection of 
the boiler). A draining hose with 10mm 
interior diameter shall be connected from 
the safety valve’s outlet pipe. The hose 
shall be led out through the floor and cut 
obliquely at a 30° angle. Let the draining 
hose empty into the keelson or a sepa
rate collecting vessel. The hose must not 
be blocked.
Mount the hose nipples on the incoming 
and outgoing connections.
A drain cock for emptying the boiler 
should be mounted on the incoming con
nection. Only use genuine Alde valves.

Lpg ConneCtion
Remove the protective cap from the gas 
pipe on the boiler (F 29).
Make the LPG installation to the boiler 
with an 8mm pipe connection and con
nect to the boiler’s gas pipe with clamp 
ring connections.
When laying the pipe, remember that the 
boiler has to be dismounted for service.
The boiler should be connected to an 
LPG cylinder with typeapproved pres
sure reducing valve and a pressure of 30 
mbar.
nb! national regulations must be 
adhered to when installing Lpg.
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eLeCtriCaL ConneCtion 
12 VoLt dC 
Connect the extension cable (E 34) 
between the control panel and the LPG 
boiler.
nb! If there is no liquid in the heating 
system, wait before connecting 12V to 
the boiler. This is so that the boiler shall 
not be started by mistake without liquid. 
The cable must not be extended. Only 
use genuine cables from Alde, which are 
available in various lengths.
Supply of 12 volts to the boiler must be 
direct from the battery via the boat’s 
main breaker (E 35) or a separate 
breaker (the boiler consumes about 
1540 mA when it is in standby or is 
switched off).
A fuse (E 36) of 35A must be mounted 
close to the battery. The plus and minus 
cable between the battery and the boiler 
shall have an area of 1.5mm² up to 20 
metres length (10m for plus cable and 
10m for minus cable). With longer cable 
lengths, the area must be increased to 
2.5mm².
If a transformer is used instead of bat
tery, it must be of good quality, giving 
proper direct current and not pulsing 
direct current.

230 VoLt ~
Connect the boiler (electrical heating 
cartridge) securely to 230V ~ and secure 
with a 10A fuse for 2kW electrical heat
ing cartridge and 16A for 3kW electrical 
heating cartridge. The boiler must be 
protectively earthed. The installation 
must be carried out by a qualified person 
according to current national regulations. 
Only genuine connection cable from 
Alde may be used.
Warning: 230V ~ must be well sepa
rated from 12V.
Fig e
34. Extension cable.
35. Switch.
36. Main fuse 3  5A.
37. Connection plinth for 12V in.
38. 2pole connection plinth on boiler.
40. Control panel 3010 214.
41a. Circulation pump 12V.
41b. Circulation pump 230V (option).
42. Boiler.
43. 15pole connection plinth.
44. Battery 12V.

FiLLing tHe Heating 
system
The heating system shall be filled with 
a liquid mixture consisting of water and 
glycol. Preferably use readymixed glycol 
of high quality (with inhibitor) intended 
for aluminium heating systems. When 
using concentrated glycol, the mixture 
shall be 60% water and 40% glycol. 
If the heating installation is subjected 
to lower temperatures than 25°C, the 
glycol content should be increased, how
ever, not more than 50%.
The tank for handling the liquid must be 
absolutely clean, and the pipes in the 
heating system must be free from con
tamination. This is to prevent the growth 
of bacteria in the system.
Filling the system is carried out in the 
expansion tank, either manually or 
using Alde’s filling pump (1900 811), 
which both fills and bleeds the system. 
When filling manually, the liquid must be 
poured in slowly until the level is about 
1cm above the MIN line on the tank.
Then bleed the system. Pour in some 
more if the level has gone down from 
bleeding. With a newly filled heating 
system, bleed at regular intervals during 
the first days the heating is running.
For other care of the heating system, 
see User Instructions.

instaLLation ControL
the Lpg system:

Always check the LPG installation for • 
leakage after installation or service. If 
there is leakage, localise the leak with 
leak spray or soapy water. 
 
nb! A naked flame must not be used 
when looking for leaks. 

 Check that the reduction valve is at the • 
right pressure.
 In order to increase safety further, it is • 
recommended that an Alde leak tester 
should be mounted. This should be 
mounted close to the pressure reduc
ing valve, and it is possible to check 
quite easily whether the installation 
has any leaks or not by pushing a but
ton.

the heating system:
The heating system shall be checked • 
for leaks when the entire system is vis
ible, i.e., before the fixtures have been 
mounted. Checks can be made in 
two ways. Either leakage control with 
0.75 – 1.0 bar over 15 min – pressure 
reduction max. 0.05 bar, or by filling 
the system with liquid and checking 
visually. No leakage of liquid is accept
able.
 Check that all hose clips are mounted • 
and correctly located.

miscellaneous:
Check that the bleeding and drain• 
ing hoses on the expansion tank and 
the drain cock for warm water are not 
blocked.
 Check that flue and hoses are cor• 
rectly in position, and that hose clips 
are mounted and fastened.
 Check that the boiler’s service report • 
has the manufacturing number and 
installation date entered in it.
 Check that the year on the boiler’s • 
data plate has a cross against it (when 
mounting or during first start-up).
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instaLLation exampLe

Alde Compact 3010

Fresh water tank

Expansion tankCalorifier

Panel radiator

Convector

Heat exchanger
To engine

Termostat

Isolation valve Restriction valve

Pump

Close-up picture of the installation example calorifier

Closeup picture of the installation example 
Alde Compact 3010

Panel radiator
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