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1. PASKIRTIS
Kieto kuro katilai „LIEPSNELĖ“ skirti gyvenamųjų, buitinių ar gamybinių patalpų, kuriose yra 

centrinio šildymo sistema, šildymui. Į šildymo sistemą gali būti jungiami:
- radiatoriai;
- boileriai (vandentiekio vandens šildymui);
- kaloriferiai;
- kito tipo šildymo katilai (skysto kuro, dujiniai ar elektriniai);
- šildomos grindys.
Šildymo sistema gali būti tiek su natūralia tiek ir su priverstine cirkuliacija, taip pat atvira  ar 

uždara. Uždaros šildymo sistemos atveju būtina naudoti  termostatinį aušinimo vožtuvą „Regulus“ 
DBV1 arba kitų gamintojų tokio pat tipo ir tokius pat parametrus atitinkančius termostatinius aušinimo 
vožtuvus.

2. KOMPLEKTACIJA
1. Oro sklendė, pritvirtinta viršutinėje katilo dalyje.
2. Traukos reguliatorius Honeywell (ar jo atitikmuo), su strypeliu ir grandinėle.
3. Slėgio apsaugos vožtuvas 1,5 bar.
4. Termometras.
5. Oro įpūtimo kolektorius.
6. Laidas oro įpūtimo kolektoriui.
7. Oro skirstytuvas
8. Ardeliai (universalaus tipo katilams).
9. Techninis pasas, montavimo instrukcija.

Išpakavus katilą, patikrinkite komplektacijos sudedamąsias dalis.
Rekomenduojame įsigyti rezervinį generatorių elektros dingimo namuose atvejams.
DĖMESIO: prieš katilo montavimą, būtinai sutepkite pakėlimo trosą, bei durelių vyrius.
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3. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
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KATILO MODELIS L-10 L-20 L-40 L-10u L-20u L-40u

Galingumas (kW) 10 kW 20 kW 40 kW 10 kW 20 kW 40 kW

50-100 80-200 180-400 50-100 80-200 180-400

0,16 0,19 0,31 0,14 0,17 0,28

Telpa anglių (kg) 70 125 210

Telpa malkų (kg) 25 48 75 25 48 75

Rekomenduojamas malkų ilgis (cm) 25-35 35-45 45-55 25-35 35-45 45-55

Vandens kiekis katile (l) 30 35 45 30 35 45

6-31 6-31 6-31 6-31 6-31 6-31

3 – 7 3 – 7 3 – 7

Naudingo veikimo koeficinetas, iki (%) 91 91 91 91 91 91

2 2 2 2 2 2

Slėgio apsaugos vožtuvas (bar) 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

250 600 1000 250 600 1000

70 70 70 80 80 80

Kuro įkrovimo angos matmenys (mm) 260x220 260x220 280x240 260x220 260x220 280x240

Paduodamo vandens mova 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

Grįžtančio vandens mova 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“ 1 1/4“

1280 1500 1500 1280 1500 1500

Dūmtraukio skersmuo (mm) 160 180 180 160 180 180

0,025 0,025 0,029 0,025 0,025 0,029

Katilo svoris (kg) 164 198 264 183 222 300

Apšildomas plotas (m²)

Kuro talpa (m³)

Vienos malkų įkrovos degimo trukmė 
(val.) min-max

Vienos anglių įkrovos degimo trukmė 
(paros) min-max

Maksimalus vandens slėgis katile 
(bar)

Maksimalus šildomo vandens srautas 
(l/val)

Vandens temperatūra katile (Cº)

Atstumas nuo katilo apačios iki 
dūmtraukio (mm)

Minimalus dūmtraukio angos 
skersplotis (m²)

Gabaritiniai matmenys (mm)      
aukštis                                                
diametras

       1700       
560

       1900        
 560

       1900        
 680

       1700       
560

       1900        
 560

       1900        
 680



4. KATILO KONSTRUKCIJA

1. Oro įpūtimo kolektorius.

2. Ratuku sistema pakėlimo lynui.

3. Oro sklendė.

4. Traukos reguliatorius.

5. Pašildyto vandens mova.

6. Oro pašildymo kamera.

7. Dūmų šalinimo anga.

8. Oro skirstytuvo pakėlimo lynas.

9. Užtvaros (malkos/anglis) perjungimo 

rankena, įrengta už oro padavimo 

vamzdžio.

10. Kuro pakrovimo durelės.

11. Oro skirstytuvas.

12. Kuras.

13. Troso tvirtinimo kablys.

14. Pelenų šalinimo durelės.

15. Ardeliai.

16. Ardelių tvirtinimo kabliai.

17. Grįžtančio vandens mova.

18. Oro padavimo vamzdis (teleskopinis).

19. Apsauginio vožtuvo mova.
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5. KATILO KONSTRUKCIJOS APRAŠYMAS

Katilas – tai plieno cilindras, apgaubtas didesnio skersmens plieno cilindru ir apšildyta visa 
konstrukcija. Tarp abiejų cilindrų cirkuliuoja šildomas vanduo. Katilo priekinėje dalyje montuojamas 
traukos reguliatorius (4). Konstrukcija turi kuro įkrovimo angą (10), pelenų pašalinimo angą (14) ir 
dūmų išėjimo angą (7). Taipogi yra vandens tiekimo ir grįžimo vamzdžiai (5 – 17). Kuro degimo 
kokybei ir šilumos perdavimui pagerinti katilo degimo kameros viršuje įmontuota oro pašildymo 
kamera (4). Durpių briketais ir anglimi kūrenti skirtiems katilams oro pašildymo kameroje įmontuojama 
oro padavimo perjungimo sklendė (9) ir pridedami ardeliai (15).

Kad iš degimo proceso metu būtų gaunama kuo daugiau šilumos, tarp pašildymo kameros ir 
katilo sienelių yra tarpas, pro kurį srūva dūmai link dūmų išėjimo angos. Katilo degimo kameroje yra 
teleskopinis oro padavimo vamzdis (18), prie kurio galo pritvirtintas oro skirstytuvas (11). 

Viršutinėje degimo kameros dalyje yra oro patekimo anga ir oro patekimą reguliuojanti sklendė 
(3). Dešinėje kuro įkrovimo durelių pusėje yra lynas su žiedu (8), skirtas oro padavimo sistemos 
pakėlimui ir lyno tvirtinimo kabliukas.

Oro skirstytuvo paskirtis – teisingai paskirstyti pašildytą orą generacijos zonose, esančiose 
žemiau ir šalia oro skirstytuvo, o taip pat degimo zonose, esančiose virš ir šalia oro skirstytuvo. Oro 
skirstytuvas remiasi į krašte esantį kurą, kuris degimo metu ne taip smarkiai įkaista, kaip centre 
esantis kuras. Degimo metu oro skirstytuvas palaipsniui leidžiasi žemyn, priklausomai nuo bendro 
kuro sudegimo, savo mase spausdamas žemyn dar nesudegusį kurą.

Nerekomenduojama oro skirstytuvo kilnoti degimo proceso metu: pakėlinėjant oro skirstytuvą ir 
vėl jį nuleidinėjant, jis pasisuka ir įkrenta giliau į kuro degimo zoną. To pasėkoje katilas veikia 
neekonomiškai ir oro padavimo sistemos detalės dėvisi daug greičiau. Avarinio gesinimo atveju, troso 
pagalba oro skirstytuvas skubiai pakeliamas iš degimo židinio, kad kuo mažesnis šviežio oro kiekis 
patektų į degimo zoną.  

6. KATILO MONTAVIMO INSTRUKCIJA

6.1.  REIKALAVIMAI KATILINĖS PATALPAI

Katilas montuojamas patalpose, atitinkančiose valstybės keliamus reikalavimus katilinių 
patalpoms.

Katilo montavimui planuojama patalpa turi būti bent 200 cm aukščio. Patalpos grindys turi būti 
betoninės (bent jau toje vietoje, kurioje stovės katilas). Patalpos plotas turi būti didesnis nei 4 kv.m. 
Patalpa privalo būti izoliuota nuo šildomų gyvenamųjų patalpų. Patalpoje yra būtinas gryno oro 
vėdinimo kanalas (bent 10x10 cm – 100cm2), arba langas, per kurį pastoviai patektų reikalingas gryno 
oro kiekis. Katilas statomas ant betoninių grindų. Susidarę tarpai tarp katilo sienelės ir betono, iš 
išorės užpildomi karščiui atspariu silikonu, o iš vidaus šamotiniu ar cementiniu skiediniu. 

Po katilu esančios betoninės grindys atlieka katilo dugno funkciją, ant kurio nevyksta atviras 
degimas, nes katilo veikimo principas yra viršutinis degimas, kuomet degimo procesas vyksta iš 
viršaus žemyn. Kuomet degimo procesas nusileidžia iki apatinės degimo kameros dalies, apačioje jau 
būna sluoksnis pelenų ar šlako (priklausomai nuo kuro rūšies), kuris ir apsaugo betonines grindis nuo 
tiesioginės šilumos.

Naudojant uždarą šildymo sistemą, būtina naudoti  termostatinį aušinimo vožtuvą „Regulus“ 
DBV1 arba kitų gamintojų tokio pat tipo ir tokius pat parametrus atitinkančius termostatinius aušinimo 
vožtuvus. Todėl katilinėje privalo būti įrengtas nuotekų vamzdis perteklinio karšto vandens nuvedimui. 
Taip pat šio tipo vožtuvams būtinas šalto vandens padavimas.
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6.2. REIKALAVIMAI DŪMTRAUKIUI

Jei mediena kūrenamam katilui nepakanka traukos, ar kūrenamos malkos nėra pakankamai 
sausos papildomai galite įjungti oro įpūtimo kolektorių, jis įeina į komplektaciją. Katilui būtinas atskiras 
dūmtraukis. Kad susidaręs kondensatas netekėtų iš dūmtraukio į katilą, dūmtakis būtinai turi būti 
horizontalioje padėtyje, ne ilgesnis nei 150 cm ir ne trumpesnis nei 20 cm. Dūmtakis sujungimo 
vietose privalo būti gerai užsandarintas. Dūmtakis ir dūmtraukis reguliariai turi būti valomi atsižvelgiant 
į priešgaisrinius reikalavimus.

Traukos reguliavimui ir vibracijos pašalinimui (vibracija pastebima kuomet dūmtraukio trauka 
labai stipri) naudojamas automatinis traukos reguliatorius, kuris neįeina į katilo komplektaciją. Jei į 
plytinį dūmtraukį dedamas nerūdijančio plieno įdėklas, prie jo papildomai jungiamas trišakis (5), o į jį 
įmontuojamas traukos reguliatorius 1 (pav.2).
 

Pav. 2

1. Traukos reguliatorius.

2. Kondensato išvalymo durelės.

3. Įdėklas.

4. Trišakis katilo dūmtakio pajungimui.

5. Trišakis traukos reguliatoriui 

pajungti.

6. Kondensato rinktuvas.

7. Katilas.
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6.3. TRAUKOS REGULIATORIAUS NUSTATYMAS

Traukos reguliatorius Honeywell (ar jo atitikmuo) įsukamas į katilo priekyje paruoštą angą 
(Reguliatoriaus sriegis privalo būti hermetizuotas). Metalinė grandinėle prijungiama prie reguliatoriaus 
kaip nurodyta Pav. 3.

Pav. 3 

  

Oro patekimo sklendės padėtys:

           
                Sklendė uždaryta     Sklendė atidaryta       Oro sklendė reguoliuojama

    (oras nepatenka į katilo vidų)             (oras patenka į katilo vidų)           grandinėle traukiant, ar atleidžiant

      tvirtinimo kojelę.

Traukos reguliatoriaus nustatymas:

Vienas grandinėlės galas turi būti pritvirtintas prie sklendės kojelės.
Užkurkite katile esantį kurą. Kai termometras esantis katilo priekyje pasieks  70 ºC temperatūrą, pilnai 
uždarykite sklende. O traukos reguliatorių nustatykite ties atžima  70 ºC. Metaline traukos reguliatoriaus 
kojelę įtvirtinkite statmenai (90 laipsniu kampu) traukos reguliatoriaus atžvilgiu. Laisvą grandinėlės galą 
prikabinkite prie traukos reguliatoriaus kojelės taip kad tarp sklendės kojelės ir traukos reguliatoriaus 
kojelės grandinėlė būtų įtempta, bet ir sklendė pilnai uždaryta. Likusi grandinėlės dalis turi būti nukirpta. 
Katile pradėjus kristi temperatūrai traukos reguliatorius automatiškai atidaro sklendę, o pasiekus 
nustatytąją  70 ºC atžymą vėl užsidaro.

Dėmesio!
Avarinio gesinimo atveju sklendė uždaroma rankiniu būdu, pasukant traukos reguliatorių mažėjančios 
gradacijos kryptimi, traukos reguliatoriaus gedimo atveju atkabinant grandinėlę nuo traukos 
reguliatoriaus kojelės, taip leidžiant  mechaniškai sklendei užsidaryti pačiai. Tokiu būdu oras 
nebepatenka į degimo kamera, degimo procesas stabdomas priverstinai.
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6.4. ORO PADAVIMO KOLETORIAUS PAJUNGIMAS

Katilo kolektoriaus tvirtinimo schema (vaizdas iš viršaus).

6.5. REIKALAVIMAI KATILO PAJUNGIMUI PRIE ŠILDYMO SISTEMOS

Mūsų katilas šiek tiek skiriasi nuo anksčiau buvusio katilo konstrukcijų. Todėl katilą turi 
pajunginėti kvalifikuoti specialistai, suteikiantys garantiją atliekamiems darbams, žinantys visus 
šildymo sistemoms taikomus reikalavimus ir jų veikimo principus.

Keletas svarbiausių katilo pajungimo taisyklių:

1. Kadangi katilas yra aukštas ir jo viduje degimo vieta proceso metu keičiasi, šildomo 
vandens srautas turi būti griežtai vienos krypties ir neviršyti nustatytų normų (L-10  250l/h), (L-
20  600l/h), (L-40  1000l/h). Tai viena iš svarbiausių taisyklių. 

Rekomenduojame:
- montuoti trieigius, o ne ketureigius srauto paskirstymo vožtuvus. Norėdami išvengti katilo 

šuntavimo, cirkuliacinį siurblį montuokite į šildymo sistemos didįjį ratą, pageidautina ant grįžtančio 
vandens srauto vamzdžio. Trieigiai maišymo vožtuvai gali būti mechaniniai arba automatiniai. Reikia 
atkreipti dėmesį į tai, kad automatiniai srauto paskirstymo vožtuvai (sueinančių arba paskirstomų 
srautų), sustojus cirkuliaciniam siurbliui ir katilui perkaitus, gali pilnai uždaryti vandens srauto 
cirkuliaciją katile, todėl jautrius kapiliarinius elementus rekomenduojame montuoti ant grįžtančio 
vandens srauto vamzdžio, o temperatūrą koreguoti termometrų pagalba;

- 25 mm skersmens balansinį vožtuvą montuokite prie pat patekimo į katilą. 
Rekomenduojamas balansinis vožtuvas su srauto matavimo funkcija (firmos „Watts“ SRV-IG DN 25, 
BP 1 arba panašaus tipo kitų gamintojų  vožtuvas). Tokiu būdu būsite tikri, kad Jūsų vožtuvo srautas, 
pilnai paleidus šildymo sistemą, neviršija nustatytų normų;

- pagal galimybes montuokite kuo mažiau cirkuliacinių siurblių, tačiau jei tai neįmanoma, 
stenkitės juos sumontuoti taip, kad jie nepažeistų vienakryptės šildymo sistemos cirkuliacijos. Tai 
galima padaryti naudojant atbulinio veikimo vožtuvus ir srauto nustatymo vožtuvus;

- norėdami išvengti per didelio vandens cirkuliavimo srauto bei triukšmo šildymo sistemoje, 
pasiskaičiuokite cirkuliacinių siurblių galingumą. Tuo pačiu išvengsite ir bereikalingų elektros energijos 
sąnaudų;
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- suderinkite visus šildymo sistemoje pajungtus įrengimus (radiatorius, gyvatukus, boilerius ir 
t.t.). Kiekvienas įrenginys turi tūrėti reguliavimo mechanizmą. Net ir vienas neteisingai suderintas 
įrengimas gali gadinti šildymo sistemos veikimą ir kenkti katilui;

- uždaros šildymo sistemos atveju, būtina naudoti  termostatinį aušinimo vožtuvą „Regulus“ 
DBV1 arba kitų gamintojų tokio pat tipo ir tokius pat parametrus atitinkančius termostatinius aušinimo 
vožtuvus;

- atviros šildymo sistemos (savitakinės) atveju naudoti termostatinių aušinimo vožtuvų nereikia.

TRUMPAS Pav.4. SCHEMOS APRAŠYMAS

Kuomet boileris prijungtas prie šildymo sistemos nuosekliai, jo nereikia derinti prie šildymo sistemos 
srauto ir visuomet turima daug karšto vandens. Tačiau ne visuomet įmanoma taip prijungti. Trieigis 
srauto paskirstymo vožtuvas(4) gali būti mechaninis, automatinis ar hidraulinis. galime užsukti  visą
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šildymo sistemą ir ruošti tik karšta vandenį boileryje. Kiti vožtuvai įmontuojami pajungimą atliekančių 
specialistų, kad būtų galima atlikti remonto darbus ateityje, atjungiant tam numatytas šildymo sistemos 
dalis. 
            Po katilo prijungimo:

       - būtina sureguliuoti šildomo vandens srautą katile. Srauto nustatymo vožtuvo (1) pagalba 
nustatomi tokie srautai, kurie neviršija maksimaliai leidžiamų normų (L-10  250l/h), (L-20  600l/h), L-40 
1000l/h). Sistemos reguliavimo metu trieigis srauto paskirstymo vožtuvas turi būti pilnai atsuktas, visi 
šildymo sistemoje esantys įrengimai taip pat pilnai atsukti, cirkuliaciniai siurbliai įjungti;
            
              - užkurti katilą ir su bišiluminio reguliatoriaus pagalba sureguliuoti reikiamą temperatūrą;
             
              - sureguliuoti visus šildymo sistemos įrengimus.

TRUMPAS Pav.5 SCHEMOS APRAŠYMAS

Viskas taip pat, kaip ir schemoje Pav.4, tik prieš pradedant šildymo sistemos reguliavimą, 
boilerio balansinis vožtuvas (3) turi būti atidarytas ½ pasukimo. Jei po tokio nustatymo boileryje karšto 
vandens trūksta, balansinį vožtuvą šiek tiek atsukite. Jei karšto vandens užtektinai, šiek tiek prisukite. 
Reikia stengtis, kad esant minimaliam šilto vandens srautui, iš katilo gautumėte pakankamą karšto 
vandens kiekį boileryje.

KATILO KŪRENIMAS IR KURSTYMAS (Pav.1)

Kūrenant malkomis sklendė (9) turi būti nuleista (uždaryta), o kūrenant anglimi – pakelta 
(atidaryta). Įkraunant kurą, oro skirstytuvą (11) būtina pakelti. Tai daroma troso pagalba, traukiant už 
žiedo (8). Trosas yra dešinėje durelių pusėje. Traukiamą žiedą reikia užkabinti už kabliuko (13). 
Kūrenant malkomis naudokite pav.6-7 pavaizduotą universalų oro skirstytuvą. Malkas dėkite 
horizontaliai: ilgesnes per vidurį, trumpesnes kraštuose. Stenkitės, kad viduryje nepasitaikytų malkų 
vertikalioje pozicijoje. Tarpus tarp malkų patartina užpildyti pjuvenomis ar smulkiomis medienos 
atraižomis.

Kūrenant anglimis ar durpėmis, būtina naudoti ardelius (groteles) ir nepamiršti, kad sklendė (9) 
turi būti atidaryta. Kraukite gabalinę anglį, gabalus, didesnius nei 10 cm skersmens, pasmulkinkite. 
Nemaišykite anglių su kitomis kuro rūšimis, tik viršuje įkūrimui padėkite apie 2 kg sausų smulkintų 
malkų. Naudojant visiškai smulkią anglį katilas dirba 50-70% žemesniu režimu, todėl ją naudokite 
šiltesnėmis dienomis. Naudojant kurui durpes, didesnius briketus sudėkite į apačią ir tik viršuje 
kraukite smulkesnes dalis.

Įkrovę malkas, jas iškart užkurkite, kad jos nespėtų įsidegti nuo apačioje likusių anglių.
Prieš užkuriant katilą būtina susipažinti su oro padavimo reguliatoriaus naudojimo instrukcija ir 

patikrinti: ar traukos reguliatoriaus grandinėlė yra įtempta ir viskas sujungta pagal instrukciją. Sukdami 
temperatūros nustatymo antgalį iki rekomenduojamos temperatūros žymės, pakelkite oro sklendę virš 
oro patekimo angos.

Uždekite malkas pačiame viršuje, dureles pridarykite, palikdami 2-5 cm tarpą. Kuomet malkos 
įsidegs, dureles pilnai uždarykite, atkabinkite troso žiedą (8) nuo kabliuko (13), troso pagalba 
nuleiskite oro skirstytuvą ant įsidegusio kuro. Katilo užkūrimui galima naudoti degų skystį, skirtą židinių 
ir krosnių užkūrimui, bet griežtai draudžiama jį naudoti degimo proceso metu. Jokiu būdu neleiskite 
orui patekti pro apatines pelenų išvalymo dureles.

 Kuomet katilas kūrenasi, turi būti atvertas katilinėje esantis langas arba ortakis, skirtas oro 
patekimui į katilinės patalpą, kad katilas degimo metu turėtu pakankamai gryno oro degimo procesui 
palaikyti.

Kuro įsidegimo metu papildyti katilą draudžiama. Jau įsidegus ir vykstant degimo procesui 
galima papildyti kurą, dedant malkas arba dideles medžio atliekas.

Kūrenimui naudojant drėgnas malkas arba kitokį medžio kurą, rekomenduojame naudoti oro 
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įpūtimo ventiliatorių, o kuro degimo stabilumui užtikrinti tarpus užpildyti sausomis malkomis. Jei 
naudojamos anglys ar durpės, būtina naudoti oro įpūtimo ventiliatorių. Visų rūšių kuras įkraunamas 
pro viršutines dureles. Oro įpūtimo ventiliatorius įjungiamas (elektra) tik įsikūrus katilui, kuomet 
kuro įkrovimo durelės jau uždarytos.                                                    

                                           
   Pav. 6        Pav. 7

7. KATILO VEIKIMO ĮVERTINIMAS:
 

- jei katilui įsikūrus pradžioje jis veikia gerai, o vėliau galia ir trauka sumažėja, tai reiškia, kad 
pažeistas dūmtraukio sandarumas – patikrinkite: galbūt atviros dūmtraukio išvalymo durelės arba yra 
atviri tarpai dūmų ištraukimo sistemoje. Juos reikia užsandarinti;

- jei degimo proceso metu katile girdisi ritmiškas triukšmas ir dažnai išmetami dūmai, tai 
reiškia, kad dūmtraukio traukimo jėga per didelė – katilas degindamas kurą neįgauna galios ir dirba itin 
neekonomiškai bei neefektyviai. Tokiu atveju traukos reguliatoriaus pagalba reikia į dūmtraukį leisti 
patekti didesniam oro kiekiui;

- jei kuras dega gerai, tačiau temperatūra katile kyla lėtai, o iš dūmtraukio teka kondensatas, 
tai reiškia, kad vandens srautas katile viršija nurodytas normas. Perjunkite cirkuliacinį siurbliuką į patį 
silpniausią  greitį ir balansinio vožtuvo pagalba sumažinkite vandens srautą į šildymo įregimus, 
mažinkite tol, kol nustos tekėti kondensatas, o termometro parodymai pakils iki 70-80º C.  

8. KATILO PRIEŽIŪRA IR VALYMAS

Kūrenimui naudojant malkas, pelenus iš katilo reikia šalinti 2-3 kartus per mėnesį. Naudojant 
durpes ar anglį, pelenus reikia šalinti prieš kiekvieną katilo užkūrimą.

Sumažėjus traukai, būtina patikrinti ir išvalyti tarpą tarp oro pašildymo kameros (6) (Pav.1) ir 
katilo cilindro sienelės. Tai galima padaryti lanksčiu šepečiu pro kuro įkrovimo durelių angą arba pro 
dūmtakio angą kitoje katilo pusėje.

Jei šildymo ir dūmų ištraukimo sistemos teisingai įrengtos ir pajungtos, o naudojant 
katilą laikomasi visų nurodymų ir naudojimosi instrukcijų, katilas neužsikemša.

Į besileidžiantį oro skirstytuvą gali patekti pelenų, todėl retkarčiais rekomenduojama patikrinti ir 
jo oro įpūtimo kanalus, esant poreikius juos išvalyti. Jei sumažėjo ar visai išnyko tarpas tarp oro 
skirstytuvo dviejų apatinių metalo juostelių, oro skirstytuvą reikėtų nuimti ir išvalyti, bei atreguliuoti 
tarpą tarp juostelių (10mm).

Kad mažiau dėvėtųsi oro įpūtimo sistemos pakėlimo trosas ir jį būtų lengviau pakelti, trosą 
reikėtų sutepti. Rekomenduojame sutepti ir durelių vyrius.

Rekomenduojama reguliariai patikrinti durelių uždarymo sandarumą ir katilo sujungimo su 
betono grindimis sandarumą. Atsiradus nesandarumui, anksčiau paminėtomis priemonėmis 
užsandarinkite. O durelių nesandarumo atveju reikia pakeisti sandarinimo juostą.

10



Pelenai iš katilo šalinami tik pilnai sudegus katilo viduje esančiam kurui. ATIDARINĖTI 
PELENŲ ŠALINIMO DURELES DEGIMO PROCESO METU GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA.  Kūrenant 
malkomis pelenai šalinami 2-3 kartus per mėnesį, kūrenant anglimi ar durpių briketais pelenai 
šalinami po kiekvieno kūrenimo.

9. AVARINIS AUŠINIMAS IR GESINIMAS

9.1. AVARINIO AUŠINIMO SISTEMA

Norint išvengti katilo perkaitimo, būtina šildymo sistemoje sumontuoti termostatinį aušinimo 
vožtuvą. Rekomenduojame montuoti čekų  firmos REGULUS spol. S r. o.  termostatinį aušinimo 
vožtuvą „Regulus“ DBV1. Montuojant vožtuvą griežtai vadovautis gamintojo pateikta instrukcija ir 
schema.

„Regulus“ DBV1 termostatinio vožtuvo techniniai parametrai:
Atsidarymo temperatūra - 100 ºC (±5 °C)
Maksimali leistina temperatūra - 120  ºC
Maksimalus slėgis katilo pusėje - 4bar („Liepsnelė“ katilams pakanka  iki 1,5 bar) 
Maksimalus slėgis šalto vandens 
sistemos pusėje - 6bar
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Termostatinį aušinimo vožtuvą būtina montuoti kuo arčiau katilo tiekiamo pašildyto vandens 
atvamzdžio. Vožtuvas gali būti montuojamas horizantalioje pozicijoje į vieną arba į kitą atvamzdžio 
pusę, taip pat vertikalioje padėtyje reguliuojama galva į viršų. Vožtuvą griežtai draudžiama montuoti 
reguliuojama galva į apačią.

Šalto vandens padavimo vamzdis jungiamas prie termostato vožtuvo atvamzdžio A (žiūrėti pav. 
X).  Šalto vandens padavimo sistemoje slėgis negali būti didesnis nei 6bar, tačiau rekomenduojamas 
maždaug 2 kartus didesnis slėgis nei šildymo sistemoje, bet ne mažesnis nei 2bar. Vožtuvo atvamzdis 
B sujungiamas su katilo grįžtančio vandens srauto vamzdžiu (žiūrėti pav. X). Pakilus temperatūrai iki 
kritinės ribos ir suveikus termostatiniam aušinimo vožtuvui, šalto vandens padavimas į šildymo 
sistemos grįžtamąjį  vandens srautą, aušins katile įkaitusį vandenį, taip bus išvengta katilo perkaitimo. 
Slėgio perteklius bus pašalintas per termostatinio aušinimo vožtuvo atvamzdį C (žiūrėti pav. X), šį 
atvamzdi būtina nukreipti į kanalizaciją.

Gamintojo rekomenduojama pajungimo schema, pajungimą rekomenduojame atlikti 
kvalifikuotiems specialistams.

Taip pat šildymo sistemoje naudojamas apsauginis slėgio vožtuvas. 4 skyriaus brėžinyje 
KATILO KONSTRUKCIJA, 19 numeriu nurodyta apsauginio vožtuvo mova, į šią movą montuojamas 
anksčiau pamynėtas apsauginis slėgio vožtuvas Honeywell SM110 – 1/2AA1.5 arba jo parametrus 
atitinkantis analogas. Dėl padidinto saugumo, apsauginiam slėgio vožtuvui katile įmontuojama atskira 
mova, kad pajungimo metu darbus vykdantis specialistas, būtinai sumontuotu nurodytą vožtuvą. Nes 
montuojant viską bendroje sistemoje gali pasitaikyti atvejų, kuomet apsauginis slėgio vožtuvas gali 
būti neįmontuojamas. Apsauginio slėgio vožtuvo naudojimas šildymo sistemoje yra griežtai  
privalomas!
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9.2. AVARINIS GESINIMAS

Avarinio gesinimo panaudojimo atvejai gali būti labai įvairūs: 

- gedimas šildymo sistemoje;

- mechaninis šildymo sistemos pažeidimas;

- į katilo vidų neteisingai sureguliuotas oro padavimas;

- neteisingai įstatyta oro padavimą kontroliuojanti ir reguliuojanti oro sklendė;

- dėl Jums neaiškių priežasčių virš nurodytų normatyvų kylanti termometro temperatūra;

    - pelenų šalinimo durelės paliktos atidarytos, ko pasėkoje įsideginėja didelė dalis įdėtos pakuros 

(ŠIOS DURELĖS VISADA PRIVALO BŪTI UŽDARYTOS!);
- nevalytas kaminas, dalis dūmų patenka į katilinės patalpą;

- kiti nuo gamintojo nepriklausantys atvejai;

- Force majeure atvejai, kurių pasėkoje priimate sprendimą stabdyti katilo veikimą;

Prireikus skubiai gesinti katilą atliekami šie veiksmai:
      

1. Uždarose šildymo sistemose naudojant termostatinį aušinimo vožtuvą „Regulus“ DBV1, esant 
nustatytai temperatūrai, aušinimo vožtuvas suveikia automatiškai. Šaltas vanduo iš vandentiekio 
sistemos aušinimo vožtuvo pagalba pakeičia karštą vandenį iš šildymo sistemos nutekindamas jį į 
nuotekų vamzdį. Tokiu būdu sustabdomas galimas vandens perkaitimas ar užvirimas.

2. Nutraukiamas šviežio oro patekimas į katilo vidų:
a) uždaroma oro sklendė;
b) jei buvo paliktos atidarytos durelės, jas skubiai uždarote.

3. Troso pagalba pakeliamas oro skirstytuvas, kad net ir minimalus šviežio oro patekimas į katilo 
vidų vyktų kuo toliau nuo degimo židinio.

4. Jei temperatūra pakilusi iki kritinės 100 C° temperatūros, o katile vis dar vyksta aktyvus degimo 
procesas, į katilo viduje esantį degimo židinį pilamas smėlis, siekiant kuo greičiau sustabdyti degimą. 

5. Jei atlikus 2 ir 3 veiksmus temperatūra nėra arti kritinės ribos, reikia palaukti kol pastebėsite, 
kad temperatūra ima kristi – katilas gesta.  

6. Kaip pagalbinė priemonė katilui aušinti naudojamas cirkuliacinis siurblys. Jei nėra dingusi 
elektra ir gedimas nėra šildymo sistemoje, pagreitinus siurblio veikimą iš katilo greičiau išstumiamas 
karštas vanduo ir įstumiamas vėsesnis, tokiu būdu turima daugiau laiko katilo saugiam užgesinimui, 
nutraukiant šviežio oro patekimą į jį.

Visi paminėti gesinimo, ar aušinimo būdai taikomi pagal gamintojo rekomendacijas ir reikalavimus 
sumontuotose šildymo sistemose. Todėl būtina susipažinti su katilo naudojimo instrukcijomis ir esant 
galimiems pavojams, labai išsamiai laikytis naudojimosi taisyklių. 
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 10. SAUGUMO TECHNIKOS REIKALAVIMAI

Katilinė – tai padidintos rizikos zona. Neatsakingas elgesys gali sukelti traumas, 
apsinuodijimus, gaisrą, katilo sugadinimą ar visos šildymo sistemos gedimus.
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Saugumo reikalavimai ir draudimai Pasekmės nesilaikant draudimo ir priemonės
1. Neužvirinkite katile vandens

2. Šildymo sistemos dalių ir katilo sugadinimas. 

3. Į katilinę turi patekti oras iš lauko.

4. Vanduo katile užvirs.

5. Nekilnokite oro skirstytuvo degimo metu.

Katilo montavimo metu dažniausiai pasitaikančios klaidos

Dažniausios katilo naudojimo klaidos

4. Dėl kondensato užanka katilas ir dūmtraukis.

1. Užviręs vanduo prives iki katilo perkaitymo ir sugniužimo – jei 
dėl Jums nesuprantamų priežasčių, katile užvirė vanduo, 
pirmiausia uždarykite oro įputimo sklendę, po to atsargiai 
atidarykite kuro įkrovimo dureles, veida laikydami saugiu 
atstumu nuo jų ir atsargiai pakuron pilkite vandenį.  

2. Nekurenkite katilo be vandens. Neviršykite 
slėgio sistemoje daugiau nei 1,5bar. 
Neužšaldykite vandens šildymo sistemoje ir 
katile.

3. Galima apsinuodyti; katilas neveikia – praverkite katilinėje 
langą, ar kitais būdais įleiskite orą iš lauko.

4. Neleiskite oro per pelenų išvalymo dureles 
ir nekraukite pro jas kuro.

5. Nuleidinėjant oro skirstytuvą, jo įkaites galas nuo smūgio gali 
deformuotis, taip pat jis gali įkristi gilyn į degimo centrą ir nuo 
didelio karščio greičiau dėvėtis.

1. Katilas montuojamas pagal kitų gamintojų 
katilų montavimo instrukcijas, kuriuose 
ta ikomas gausus paš i l dy to vandens 
grąžinimas į grįžtamą srautą, tarsi tai turėtų 
pašalinti neigiamą kondensato įtaką.

Pasekmės  1. Didelis vandens srautas šaldo degimo kameros 
sieneles ir dūmų plyšio sieneles, to pakanka kad ant jų išsiskirtų 
drėgmė, šildant žinoma ji spėja išdžiūti, bet to pakanka kad prie 
sienelių spėtų prilipti degimo produktai, dėl to katilas ir 
dūmtraukis periodiškai užanka.                                      
Šalinimas  Nustatyti rekomenduojamą srautą – drėgmė kaupsis 
žemiau degimo židinio, dūmų plyšiai visuomet liks švarūs.

2. Į sena savitakinę šildymo sistemą, 
neturinčia ant elementų jokio reguliavimo, 
kartu su katilu jungiamas ir cirkuliacinis 
siurblys.

Pasekmės 2. Dėl didelio atvėsusio vandens srauto išsiskiria 
didelis kiekis kondensato, katilinė prasmirsta nemaloniu jo 
kvapu, o katilas dirba labai neekonomiškai, neišvysto reikalingos 
galios.                                                                             
Šalinimas  įmontuoti prieš katilą balansinį kraną arba katilinę 
sumontuoti pagal nurodomas schemas.

1. Kūrenama esant per didelei dūmtraukio 
traukai.

1. Katile girdimas pulsavimas, kartais šokinėja oro sklendė. 
Katilas dirba labai neekonomiškai, teka kondensatas, nepakanka 
galingumo. Dūmtraukio apačioje būtina sumontuoti traukos 
reguliatorių (kaip nurodyta schemoje), kurio pagalba trauka iš 
katilo susireguliuos ir katilas veiks stabiliai. 

2. Oro skirstytuvo pakėlimo trosas reguliariai 
nesutepamas.

2. Sunkiai keliasi oro skirstytuvas, dėvisi trosas. Reikia sutepti 
tepalu ar riebalais.

3. Katile deginamos plastiko ir kartono, bei 
kitokios atliekos.

3. Jei kartonas trugdo degimo procesui, tai plastiko, statybines ir 
kitas pakavimo atliekos kūrenti yra pavojinga. Degimo metu 
generuojamos dujos, jos nespėja tolygiai degti, kaupiasi jų 
perteklius, kuris srpogdamas katile, ar kamine ardo dūmtraukio 
jungtis.

4. Palaikoma peržema katilo temperatūra, 
žemesnė nei 60° C.



11. RIZIKOS VERTINIMAS

KARŠČIO PAVOJAI

Prisilietus prie karštų katilo dalių galima nudegti. Katilo paviršius įkaista daugiau nei 40° C, 
daugelis katilo dalių pagal galimybes yra izoliuotos karščiui atspariomis ir sulaikančiomis karštį 
medžiagomis, tačiau yra dalių, kurių izoliuoti neįmanoma. Durelės ir jų rankenėlės įkaista daug 
smarkiau ir jos kelia pavojų. Karšto vandens cirkuliacijos vamzdžius po šildymo sistemos išbandymo 
būtina izoliuoti karščiui atspariomis medžiagomis iki pat katilo konstrukcijos. Ant slėgio apsaugos 
vožtuvo vandens nuotekų vamzdžio reikia palikti 5 cm neizoliuotą dalį, skirtą stebėjimui. Vamzdis turi 
būti nuvestas į kanalizaciją arba į  indą, izoliuotą šilumai atspariomis medžiagomis.

SLĖGIO PAVOJAI

Galimas padidintas slėgis: dingus elektrai sustoja cirkuliacinis siurblys, į katilą nebepakliūna 
atvėsęs vanduo iš šildymo sistemos, katile temperatūra gali pasiekti kritinę ribą. Tuomet suveikia oro 
padavimo reguliatorius, uždarydamas oro padavimą į katilą ir taip jį gesindamas. Iš inercijos 
temperatūra vis tiek gali pakilti arti kritinės 100° C ribos, bet vanduo neužverda dėka viršutinio degimo 
principo: degantis tik mažas sluoksnis kuro viršutinėje dalyje, negavęs oro greitai gęsta. Jei oro 
padavimo sklendė yra deformuota ar pažeidžiamos kitos katilo naudojimo instrukcijos dalys (pvz.: 
atviros pelenų šalinimo durelės), vanduo katile gali užvirti. Tuomet pakilus slėgiui iki 1,5 bar. suveikia 
slėgio apsaugos vožtuvas (aprašytas 9.1 skyriuje), kuris išleidžia garus neleisdamas katile kilti slėgiui, 
tuo pačiu leisdamas per grįžtamo vandens srauto vamzdį į katilą patekti atvėsusiam vandeniui iš 
šildymo sistemos ir taip atvėsinti ten esantį vandenį.

Uždarose šildymo sistemose naudojant termostatinį aušinimo vožtuvą „Regulus“ DBV1, esant 
nustatytai temperatūrai, aušinimo vožtuvas suveikia automatiškai. Šaltas vanduo iš vandentiekio 
sistemos aušinimo vožtuvo pagalba pakeičia karštą vandenį iš šildymo sistemos nutekindamas jį į 
nuotekų vamzdį. Tokiu būdu sustabdomas galimas vandens perkaitimas ar užvirimas.

Kuomet katilas eksploatuojamas neteisingai, pvz. jei pro apatines pelenų šalinimo dureles į 
katilą pastoviai patenka oras, katile pastoviai vyksta intensyvus degimas, katilas kelis kartus viršija 
savo galingumą, tuomet katilas gali išvirinti vandenį ir smarkiai perkaitęs sugniužti.

Katilas taip pat gali sugniužti nuo per didelio spaudimo, kuomet įmontuojamas aukštesnio 
slėgio apsaugos vožtuvas, slėgio apsaugos vožtuvas įmontuojamas į sistemą netinkamoje vietoje arba 
jis užaklintas. 

Atliktų bandymų ir praktinio naudojimo dėka įrodyta, kad katilas niekuomet nesprogsta  
į išorę. Jis sugniužta į vidų, ko pasėkoje nesukeliamas pavojus žmogaus sveikatai ir gyvybei.

APSINUODIJIMO PAVOJAI

Užakus katilo dūmtraukiui ar valant jame pelenus, katilinėje gali atsirasti smalkių, todėl 
patalpoje turi būti natūrali ištraukiamoji ventiliacija. Tam kad ji veiktų, turi būti ir įtekamoji ventiliacija 
arba atviras langas (išorinėje sienoje). Be įtekamosios ventiliacijos neveiks ir katilas. Todėl būtinai 
pasirūpinkite įtekamosios ventiliacijos įrengimu. Katilinės durys turi būti sandariai uždaromos, kad 
įjungus priverstinius ventiliavimo įrenginius (sanitariniuose mazguose ar virtuvės gartraukį) nesutriktų 
katilo veikimas ir dulkės ar smalkės nebūtų traukiamos iš katilinės į gyvenamąsias patalpas.   
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GAMINIO GARANTIJOS PAŽYMĖJIMAS

Pavadinimas: LIEPSNELĖ Modelis: 

Gaminio serijinis numeris: 

Organizacija - gamintojas: UAB „Vakaro rasa“

Pardavimo data: Parašas_________ A.V. 

Pardavėjo įmonės pavadinimas: 

Kontaktiniai įmonės duomenys: 

Pardavimo data: 

Pardavėjo vardas ir pavardė: Parašas _____________ A.V.

Gaminio sumontavimo adresas: 

Kontaktinis asmuo: 

Telefono nr.: 

Sumontavimo data: 20____ m._________________ ____ 

______________________________

Pareigos ir parašas

Garantinių darbų atlikimas

Data Atlikti darbai, pakeistos detalės Įmonė

Šilumokaičiui taikoma 5 (penkių) metų garantija

20___ m. _________ __

20___ m. ____________ __ 

Pavadinimas įmonės 
sumontavusios gaminį šildymo 
sistemoje: 

Sumontavima vykdžiusio meistro 
vardas ir pavardė

Patvirtinų kad sumontuotas gaminys paleistas eksplotuoti, veikia tinkamai, su naudojimosi instrukcija 
ir saugumo technika esu supažindintas, Su garantijos sąlygomis ir jų taikymu supažindintas.               
     Pirkėjo parašas: ______________ ______________.                                                                       
                                 Parašas

Meistro vardas, 
pavardė ir parašas
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