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NORIME, KAD J�S LIKTUM�TE PATENKINTI M�S
 
GAMINIU, TOD�L PATARIAME LAIKYTIS TAISYKLI
, 
PADEDAN�I
 PRATSTI KATILO VEIKIMO TERMIN� 
 

1. Katilo montavim�, kontrolin� k�renim� ir aptarnaujan�io personalo mokymus turi atlikti 
tik gamintojo apmokyti montavimo �mon�s darbuotojai, pildantys katilo �rengimo 
protokol�. 

 
2. Naudojamas medienos granules, kuras turi b�ti aukštos kokyb�s 6 – 8 mm diametro 

(šviesios spalvos granul�s)    
 

3. Degimo metu katile susidaro agresyvi aplinka kuri gali pakenkti katilui. Norint užtikrinti 
kuo mažesn� neigiam� poveiki katilo korpusui reikia katil� pajungti su Laddomat 21 ar 
termoreguliaciniu ventiliu, kuri� pagalba užtikrinsim minimali� gr�žtamo vandens 
temperat�r� � katil� 65 °C. Katilo darbin� temperat�ra neturi viršyti 90 °C. 

 
4. Cirkuliaciniai siurbliai turi b�t valdomi atskir� termostat� pagalba, kad užtikrint� 

gr�žtamo vandens temperat�r�. 
 
5. D�l jau pamin�t� priežas�i� patariame �rengti katil� su Laddomat 21 ir 

akumuliuojan�iais bakais, kad užtikrinti ilgesn� degiklio, katilo ir kamino tarnavimo 
laik� ir sumažinti kuro s�naudas.  

 
 
 
 

 
D�MESIO! Jeigu katilas �rengtas su Laddomat 21 ar termoreguliaciniu 
ventiliu 60 oC ir akumuliuojan�iais bakais (žr. schemas Prieduose), garantinis 
laikotarpis prat�siamas nuo 24 iki 36 m�n. Garantija kitoms dalims 
nesikei�ia. Nesilaikant ši� taisykli� ir katilui veikiant žemose temperat�rose, 
stipriai trump�ja katilo tarnavimo laikas d�l galimos katilo korpuso 
korozijos.  

 
 
 
 
 
 
 

         



Eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcija LT 

 
 
1. NAUDOJIMO TIKSLAS 

 
Centrinio šildymo katilai ATMOS D14P, D21P, D25P ir D31P skirti priva�i� nam�, sodyb�, 
kotedž� ir pan. objekt� šildymui. Katilai pritaikyti medienos granuli� deginimui. Granul�s turi 
b�ti sausos, šviesios spalvos, 6 – 8mm diametro. Katilas nepritaikytas k�renti malkomis,  
pjuvenomis ar smulkiomis medžio atliekomis.  

 
2. TECHNINIS APRAŠYMAS 
 
Katilai sukonstruoti taip, kad degikl� Atmos A25 (D14P; D21P; D25P) ir Atmos A45 (D31P) su 
šneku galima pajungti iš kair�s arba dešin�s katilo pus�s. Katil� korpusas suvirintas iš 3-6mm 
kokybiško lakštinio plieno. Katilo šilumokai�io viršuje yra trys vamzdin�s angos su 
turbuliatoriais. Katilo apatin�je dalyje yra didel� pelenin�. Iš išor�s katil� korpusas apsaugotas 
šilum� izoliuojan�ia medžiaga – mineraliniu veltiniu po plieno danga. Viršutin�je katil� dalyje 
rasite valdymo skydel�, kuriame yra pagrindinis jungiklis, automatinio pelen� šalinimo jungiklis 
(galimyb�), granuli� degiklio jungtukas, darbinis termostatas, siurblio termostatas, apsauginis 
termostatas, termometras ir 6.3A saugiklis. Katilo nugaros apatin�je dalyje yra numatyta vieta 
automatiniam pelen� šalinimo mechanizmui �rengti. Katilai neturi �rengto avarinio aušinimo 
gyvatuko, nes d�l mažo kuro kiekio degiklyje n�ra pavojaus perkaitinti katil� dingus elektros 
tiekimui. Katile D31P yra �montuotas ištraukiamas ventiliatorius.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katilas su Atmos A25 degikliu, 500l granuli� bunkeriu ir 1.5m šneku 
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	ranki� skydelio vaizdas 
 

 
 

1. Termometras 
2. Pagrindinis jungiklis 
3. Katilo darbinis termostatas 
4. Siurblio termostatas 
5. Apsauginis termostatas 
7. 6.3A Saugiklis 

8. Šildymo sistemos elektroninio 
reguliatoriaus (92x138mm) vieta (galimyb�) 

9. Automatinio pelen� šalinimo 
jungiklis (galimyb�) 

10. Degiklio jungiklis 
 

 
 
Aprašymas: 
 

1. Termometras - kontroliuoja išeinan�io vandens temperat�r�. 

2. Pagrindinis jungiklis - prireikus išjungia katil� (perkrauna granuli� degikl�) 

3. Katilo darbinis termostatas – reguliuoja granuli� degikl� pagal išeinan�io iš katilo 

vandens temperat�r�. 

4. Siurblio termostatas – �jungia ir išjungia siurbl� prie nustatytos temperat�ros 

(rekomenduojama nustatyti nuo 40˚C) 

5. Avarinis termostatas – apsaugo katil� nuo perkaitimo, jei darbinis termostatas sugedo ar 

neveikia. Suveikus apsauginiam termostatui reikia pašalinti gedimus ir perspausti 

termostat�. 

7. Saugiklis (6.3A) - granuli� degiklio elektrin� apsauga. 

8. Šildymo sistemos elektroninio reguliatoriaus vieta – galimyb� �montuoti šildymo 

sistemos elektronin� reguliatori�, kurio matmenys 92x138 mm., pvz ACD01. Elektrin� 

schema paruošta pajungti valdikl�. 

9. Automatinio pelen� šalinimo jungtukas – naudojamas norint išjungti pelen� šalinim� 

iš katilo su tikslu išvalyti pelen� d�ž� ir pakartotinai paleisti automatin� pelen� šalinim�.  

10. Degiklio jungiklis – naudojamas paleisti ir stabdyti granuli� degikl� (prad�ti išdegimo 

proces�) prieš pradedant valyti katil�.  

 
 



Eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcija LT 

3. Techniniai duomenys 
 
ATMOS katilo tipas D14P D21P D25P D31P 

Katilo galingumas kW 4 - 14 4 - 19.5 7 - 24 9 - 30 

Šilumokai�io plotas m2 1,7 1.7 2 2.2 

Degimo kameros t�ris dm3 88 88 105 132 

Kuro užkrovimo angos matmenys mm 270x450 270x450 270x450 270x450 

D�mtraukio numatyta trauka Pa 16 18 22 18 

Maksimalus darbinis vandens sl�gis kPa 250 250 250 250 

Katilo svoris kg 231 231 254 263 

Kamino diametras mm 152 152 152 152 

Katilo aukštis mm 1207 1207 1207 1307 

Katilo plotis mm 620 620 620 620 

Katilo gylis mm 768 7680 868 882 

El. dalies apsaugos laipsnis IP 20 

El. galios naudojimas W 
522/1042 

42 

522/1042 

42 

522/1042 

42 

520/1092 

97 

Katilo efektyvumas % 90,3 90,2 90,2 90,2 

Katilo klas�  3 

Degimo medžiag� temperat�ra, esant nominaliam 
galingumui (granul�s) °C 127 147 151 147 

Degimo medžiag� eikvojimas, esant 
nominaliam galingumui (granul�s) kg/s 0,011 0,015 0,018 0,026 

Numatytas kuras  
Aukštos kokyb�s medienos granul�s 6 – 8mm diametro ir 16-19 MJ/kg-1 kaloringumo 

vert�s. 

Apytikslis kuro suvartojimas kg.h-1 3,5 4,5 5,4 6,8 

Katilo vandens t�ris l 56 56 62 70 

Katilo hidraulin�s nuostoliai mbar 0,18 0,18 0,19 0,19 

Minimal�s akumuliacini� talp� t�riai l 500 500 500 500 

Tinklo �tampa V/Hz 230/50 

 Gr�žtamojo vandens numatyta minimali temperat�ra eksploatacijos metu – 65°C. 

 Katilo vandens darbin� temperat�ra ne aukštesn� nei 90°C. 
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1. Katilo korpusas 
2. Valymo durys 
3. Pelenin�: 

a. D14P, D21P (kodas: P0097) 
b. D25P (kodas: P0080) 

4. Valdymo panel� 
5. R�mo pertvara 
6. Dur� izoliacija Sibiral didel� (kodas: 

S0263) 
7. Dur� sandarinimo virv� 18x18mm 

(kodas: S0240) 
8. Dur� užraktas (kodas: S0212) 
9. Dekoratyvin� veržl� (kodas: S0413) 
10. Akl� degikliui vietos sandarinimui 

(kodas: S0275) 
11. D�mtakio pravala  
12. Turbuliatorius  
13. Degimo kameros pertvara: 

a. D14P (kodas: S0936) 
b. D21P, D25P (kodas: S0937) 

14. Vieta automatiniam pelen� šalinimui 
�rengti 

15. Termometras (kodas: S0041) 

16. Pagrindinis jungiklis (kodas: S0091) 
17. Darbinis termostatas (kodas: S0021) 
18. Siurblio termostatas (kodas: S0023) 
19. Avarinis termostatas (kodas: S0068) 
20. Saugiklis T6.3A/1500 tipas H 
21. Dvigubas jungiklis degiklio ir pelen� 
šalinimui (kodas: S0098) 
22. Ištraukiamasis ventiliatorius (tik 
D31P katiluose) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
K - katilo d�mtakis 
L – vandens padavimas � sistem� 
M – vandens gr�žimas � katil� 
N - katilo užpildymo vožtuvas 

 
 
Katil� išmatavimai 
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Katil� br�žiniai 
 

Katil� D14P, D21P ir D25P pj�viai 
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Katilo D31P pj�vis 
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4. Katilo komplektacija 
 
Plieninis šepetys      1 vnt. 
�rankis katilo valymui     1 vnt. 
�rankis degiklio valymui    1 vnt. 
Eksploatavimo ir aptarnavimo vadovas   1 vnt. 
Pripildymo vožtuvas     1 vnt. 
 
Automatinis pelen� šalinimas  
 
 Katilams pagamintiems nuo 2010.04.01 yra galimyb� 
�montuoti automatin� pelen� šalinim� su papildoma pelenine, kuri� 
gali reikt valyti kas 3 ar iki 45 dien� intervale priklausomai nuo 
granuli� kokyb�s ir k�renimo intensyvumo. Šis �renginys susideda 
iš sraigto ir reduktoriaus, kuri� pagalba pelenai išstumiami iš 
pelenin�s esan�ios katilo apa�ioje � išor�je primontuota pelenin�. 
Ši operacija atliekama du kartus per dien� po vien� minut� arba 
kitu nustatytu intervalu. Norint pakartoti valymo cikl� reikia 
išjungti ir �jungti pelen� šalinimo jungikl�. Kai papildoma pelenin� 
bus pripildyta, sraigtas sustos automatiškai ir �sijungs garsinis 
signalas. Pakartotinai galima bus paleisti �rengin� j� išvalius ir išjungus penkioms sekund�ms, 
�jungus �renginys v�l prad�s veikti užduotu intervalu.  

  
 
Automatinis pelen� šalinimo �renginys nereikalauja specialaus aptarnavimo; 
jums reikia reguliariai valyti papildom� pelenin�, kuri pritvirtinta prie katilo 
su sandariomis jungtimis. Pelen� d�ž� turi b�ti sandariai uždaryta ir  
pritvirtinta, tam kad pelenai nepapult� � patalp�.  

 
 
 

 
 

 
 
	sp�jimas – automatiniai pelen� šalinimo �renginiai katilams D14P, 

D21P, D25P ir D31P yra skirtingi nei katilams D15P ir D20P. Jie žymimi 
skirtingais kodais ir užsakomi atskirai. Pelenin�s 28 ir 67 l, šiems �renginiams –  
vienodos. 
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5. Kuras  
 
Galima naudoti tik auštos kokyb�s medienos granules. Granuli� diametras 6 - 8mm, ilgis 

10 - 25mm ir kaloringumas 16 – 19 MJ/kg-1. Šios granul�s atitinka aukštos kokyb�s 
reikalavimus, nebyra � pjuvenas ir yra pagamintos iš minkštos medienos be žiev�s ir kit� teršal� 
(baltos granul�s). Mes taip pat rekomenduojam nenaudoti granuli� su biologiniais priedais, kurie 
slopin� degim� ir padidin� pelen� kiek�.  

 

 
Aukštos kokyb�s granul�s – baltos be žiev�s 
(be juod� taškeli�) 

Prastos kokyb�s granul�s – tamsios su žieve 
(juodais taškais) 
 

 
 
 
 
 

 
6. Katil� fundamentai 
 
 
 

 
  
 
 
 
  

 
 
 
Katilui patariame naudoti betono (geležies) fundament� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katilo tipas A B 

D14P, D21P 700 700 

D25P, D31P 700 800 
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7. Katil� išd�stymo katilin�je s�lygos 
 

Katilus su granuli� degikliais galima naudoti AA5/AB5 tipo patalpose, atitinkan�iose 
	SN 3320001/1995 normas. Katilai �rengiami katilin�je, kur yra pakankamas degimo procesui 
oro kiekis. Draudžiama katilus �rengti gyvenamosiose patalpose (�skaitant koridorius). 
Minimalus degimo oro 
padavimo angos pj�vis, 
esant 15–45 kW katilo 
galingumui – 350 cm2. 
 
 
 
1 – D�mtraukis;  
2 – D�mtakis; 
3 – Katilas.  
4 – Degiklis 
5 - Šnekas 
6 - Bunkeris 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. D�mtraukis 
 

Prie d�mtraukio prietaisus galima pajungti tik turint atitinkamos �staigos leidim�. 
D�mtraukiui reikalaujama atitinkama trauka, užtikrinanti degimo produkt� pašalinim� bet kuriuo 
veikimo režimu. Nuo d�mtraukio traukos priklauso degimo procesas, katilo galingumas ir 
veikimo laikas, tod�l tinkamam katilo veikimui svarbu taisyklingai numatyti d�mtraukio veikimo 
parametrus. Trauka tiesiogiai priklauso nuo d�mtraukio skersmens, aukš�io ir sienel�s vidin�s 
pus�s nelygum�. Draudžiama prie d�mtraukio jungti bet kokius kitus papildomus prietaisus, 
išskyrus katil�. D�mtraukio skersmuo neturi b�ti mažesnis nei katilo išvadas (min. 150 mm), o jo 
trauka – atitikti numatytus parametrus (žr. techninius duomenis). Ta�iau pernelyg aukšta trauka 
trikdo degimo proces� (pl�šoma liepsna), d�l to katilas veiks neefektyviai. Jei trauka didel�, 
d�mtakyje tarp katilo ir d�mtraukio patariama �rengti kamino traukos reguliatori� arba kamino 
traukos stabilizatori�. 
      
Informacin�s d�mtraukio pj�vio vert�s: 
20x20 cm   aukštis 7 m 
Skersmuo 20 cm  aukštis 8 m 
15x15 cm   aukštis 11 m 
Skersmuo 16 cm  aukštis 12 m 
 
Tikslios d�mtraukio vert�s numatytos �ek� normose 	SN 73 4201 ir 	SN 73 4210. 3 str. 
„Techniniai duomenys” numatyti d�mtraukio traukos parametrai. 
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9. D�mtakis 
 
D�mtakis turi b�ti sujungtas su d�mtraukiu. Katilo negalima tiesiogiai jungti su d�mtraukiu, 
patariama �rengti pagal galimyb� trumpiausi� (ne ilgesn� nei 1 m) d�mtakio antgal�, be 
papildomo katilo šildymo paviršiaus, didinant 
nuolink� d�mtraukio link. D�mtakiai turi b�ti 
iš mechaniškai kietos medžiagos, patog�s 
vidaus valymui ir susandarinti, kad 
nesiskleist� degimo produktai. D�mtaki� 
negalima tiesti per gyvenam�sias ir �kio 
patalpas. D�mtakio vidinis pj�vis neturi 
viršyti d�mtraukio vidinio pj�vio ir neturi 
siaur�ti d�mtraukio link. D�mtaki� t�simo per 
patalpas iš degi� medžiag� (kilnojami 
objektai, mediniai nameliai ir pan.) b�dai 
numatyti �ek� 	SN 061008/97 normos 2 ir 3 
priede. 
 
Katilas 
1. D�m� temperat�ros termometras; 
2. Valymo anga; 
3. Kamino sklend� (traukos ribotuvas). 
 
 

 
Jei trauka didel�, d�mtakyje patariama �rengti kamino traukos ribotuv� (3). 
 
 
 

10. Priešgaisrin�s saugos reikalavimai šilumini� �rengim� montavimo ir 
eksploatavimo metu 
 

Ištrauka iš �ek� 	SN 061008/97 normos „Priešgaisrin� vietini� prietais� ir šilumos 
šaltini� apsauga”: 
 
Nepavojingas atstumas 
�rengiant prietais�, laikykit�s nepavojingo atstumo (apie 200 mm) nuo statybini� medžiag�. Šis 
atstumas tinka katilams ir d�mtraukiams, esantiems šalia degi� medžiag�, kuriems priskirtas B, 
C1 ir C2 (žr. 1 lentel�) degimo laipsnis. Nepavojingas atstumas (apie 200 mm) dvigubinamas, jei 
katilai yra šalia degi� medžiag�, kuriems priskirtas C3 (žr. 1 lentel�) degimo laipsnis. Saugumo 
atstum� reikia padidinti dukart, jei degumo laipsnis n�ra nustatytas. Saugos atstumas sumaž�s 
perpus (100 mm), naudojant  šilum� izoliuojan�i� nedegi� plyt� (asbesto plyt�), min. 5 mm 
storio, kuri yra per 25 mm atitolinta nuo saugojamojo degiojo materialo (degi izoliacija). Saugos 
plyta arba saugumo ekranas (ant saugojamo dalyko) turi b�ti didesnis (pažodžiui „atsikišti“) už 
katilo gabaritus, �skaitant d�mtraukius, iš kiekvienos pus�s min. –150 mm ir ant viršutinio 
paviršiaus – min 300 mm. 
Saugos plyta arba saugumo ekranu turi b�ti uždaryti ir santechnikos prietaisai iš degi�j� 
medžiag�, tuo atveju, kai negalima išlaikyti nepavojingo atstumo (pvz., judamuose objektuose, 
vasarnamiuose ir t.t. – išsamiau �SN 061008. Saugaus atstumo reikia laikytis ir laikant 
degiuosius dalykus arti katilo. 
Jei katilai nustatyti ant degi�j� grind�, tuo atveju jie turi b�ti padengti nedegiu, šilum� 
izoliuojan�iu materialu, pagal plano plot� viršijantis iš pakrovos bunkerio pus�s ir p�stuv�s, min 

K
atilas 

D
�m

traukis (kam
inas) 
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300 mm prieš dureles, – iš kit� pusi� – min 100 mm. Kaip nedegi�, šiluma izoliuojan�i� 
medžiag�, galima naudoti visus materialus, kurie turi A nedegumo laipsn�. 
 

 
 
Lentel� nr.1 
Statybini� medžiag� ir gamini� degumo 
laipsnis 

 

A – nedeg�s  Granitas, smiltainis, betonas, plytos, keramin�s 
apdailos plytel�s, priešgaisrinis aptinkavimas ir 
t.t. 

B – silpnai deg�s Akuminas, izominas, heraklitas, lignos,  
bazaltinio pluošto plokšt�s, stiklo pluošto 
plokšt�s, novoduras. 

C1 – sunkiai deg�s Lapuo�iai medžiai (�žuolas, bukas), medžio 
pluošto plokšt�s, fanera, sirkolitas, verzalitas, 
getinaksas, soloduras. 

C2 – vidutiniškai deg�s Spygliuo�iai medžiai (pušis, maumedis, egl�), 
medžio drožli� ir kamštien� plokšt�s, gumuoto 
audinio grindys (Industrial, Super). 

C3 – lengvai deg�s Medžio pluošto plokšt�s (Hobra, Sololak, 
Sololt), celiulioz�s mas�s, polimterenas, 
polietilenas, palengvintas polivinilchloridas. 

 
 
 
 
 
 
 

 
                                                          
 
 

PERSP�JIMAS 

Pavojaus d�l laikino degi�j� duj� arba garo �siskverbimo, atsiradimo atveju, 
esant darbams, gaisro arba sprogimo pavojaus atsiradimo atveju (pvz., linoleumo 
priklijavimas, polivinilchloridai ir t.t.), katilai turi b�ti laiku išjungt. Ant (prie) 
katilo su apsaugos mažiausiu atstumu negalima palikti degi�j� medžiag�. 
 

11. Katilo pajungimas prie elektros tinkl� 
 
Katilai pajungiami prie elektros tinkl� 230V, 50Hz tinklo kabeliu su kištuku arba be jo. Tinklo 
maitinimo kabel�, esant b�tinybei, galima pakeisti tokio pat tipo kabeliu, tai turi atlikti atestuota 
�mon� ar specialistas. Prietais� prijungti, atlikti patikr� ir taisyti gali tik atestuotas specialistas 
pagal toje šalyje galiojan�ias normas. 
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Katilams D14P, D21P ir D25P 
 
 
 
 

 
Dešn�s katilo pus�s pajungimai Kair�s katilo pus�s pajungimai 
 
 
 
 
Katilui D31P 
 

 
Dešn�s katilo pus�s pajungimai Kair�s katilo pus�s pajungimai 
 
 
 
 
 1 – Elektros kabelio pajungimo laidas � tinkl� – juodas (L – rudas, N – m�lynas, PE – žalias/geltonas) 
 2 – Mažojo (katilo) rato siurblio pajungimas – baltas (L – rudas, N – m�lynas, PE – žalias/geltonas) 
 3 – Išorinio katilo reguliatoriaus pajungimas (su trumpikiu) 
 4 – Degiklio Atmos pajungimas 2012m. modelis (L1, L2, R, R2, N, PE) 
 5 – Ištraukiamojo ventiliatoriaus pajungimas (katilui D31P) 
 
Katilo apdailos apa�ioje (iš katilo nugaros) yra raudonos spalvos pajungimas užaklintas juodai. Šis pajungimas naudojamas 
pajungti automatin� pelen� šalinim� (ar kitus �renginius) – jis n�ra prijungtas prie pagrindin�s katilo plokšt� 
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12. Elektrin� pajungimo schema su 6-eigiu jungtuku katilams D14P, D21P, 
D25P be ventiliatoriaus 

 
 
Paaiškinimai trimis kalbomis – angl�, vokie�i� ir �ek�. Paaiškinimas lietuvi� kalba:  
BL – Juodas 
BU – M�lynas 
BR – Rudas 
GY – Žalias/Geltonas 
R – Raudonas 
Switch – Jungiklis  
Fuse 6.3A – Saugiklis 6.3A 
Safety thermostat – Apsauginis termostatas  
Pump thermostat – Siurblio termostatas 
Operating thermostat – Katilo termostatas  
Burner switch – Degiklio jungiklis  
Ash remover switch – pelen� šalinimo jungiklis 
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13. Elektrin� pajungimo schema su 6-eigiu jungtuku, katilams D14P, D21P, 
D25P be ventiliatoriaus, moduliu AD02 siurblio valdymui. Tik modeliams 
nuo 2012m. ir su degiklio automatika ACD07X (R,R2, davikliais TV, 
TS,TK,TSV) 

 
Paaiškinimai trimis kalbomis – angl�, vokie�i� ir �ek�. Paaiškinimas lietuvi� kalba:  
BL – Juodas 
BU – M�lynas 
BR – Rudas 
GY – Žalias/Geltonas 
R – Raudonas 
Switch – Jungiklis  
Fuse 6.3A – Saugiklis 6.3A 
Safety thermostat – Apsauginis termostatas  
Pump thermostat – Siurblio termostatas 
Operating thermostat – Katilo termostatas  
Burner switch – Degiklio jungiklis  
Ash remover switch – pelen� šalinimo jungiklis 
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14. Elektrin� pajungimo schema su 6-eigiu jungtuku katilui D31P su 
ištraukiamuoju ventiliatoriumi 2012m 

 
Paaiškinimai trimis kalbomis – angl�, vokie�i� ir �ek�. Paaiškinimas lietuvi� kalba:  
BL – Juodas 
BU – M�lynas 
BR – Rudas 
GY – Žalias/Geltonas 
R – Raudonas 
Switch – Jungiklis  
Fuse 6.3A – Saugiklis 6.3A 
Safety thermostat – Apsauginis termostatas  
Pump thermostat – Siurblio termostatas 
Operating thermostat – Katilo termostatas  
Burner switch – Degiklio jungiklis  
Ash remover switch – pelen� šalinimo jungiklis 
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15. Elektrin� pajungimo schema katilui D31P su ištraukiamu ventiliatorium 
su 6-eigiu jungtuku ir moduliu AD02, ventiliatoriaus valdymui iš degiklio 
valdiklio AC07X (R) 

 
Paaiškinimai trimis kalbomis – angl�, vokie�i� ir �ek�. Paaiškinimas lietuvi� kalba:  
BL – Juodas 
BU – M�lynas 
BR – Rudas 
GY – Žalias/Geltonas 
R – Raudonas 
Switch – Jungiklis  
Fuse 6.3A – Saugiklis 6.3A 
Safety thermostat – Apsauginis termostatas  
Pump thermostat – Siurblio termostatas 
Operating thermostat – Katilo termostatas  
Burner switch – Degiklio jungiklis  
Ash remover switch – pelen� šalinimo jungiklis 
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16. Elektrin� pajungimo schema katilui D31P su 6-eigiu jungtuku ir moduliu 
AD03 išraukiamajam ventiliatoriui ir siurbliui valdyti iš degiklio 
valdiklio AC07X (katilams nuo 2012m.) 

 
Paaiškinimai trimis kalbomis – angl�, vokie�i� ir �ek�. Paaiškinimas lietuvi� kalba:  
BL – Juodas 
BU – M�lynas 
BR – Rudas 
GY – Žalias/Geltonas 
R – Raudonas 
Switch – Jungiklis  
Fuse 6.3A – Saugiklis 6.3A 
Safety thermostat – Apsauginis termostatas  
Pump thermostat – Siurblio termostatas 
Operating thermostat – Katilo termostatas  
Burner switch – Degiklio jungiklis  
Ash remover switch – pelen� šalinimo jungiklis 
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17. Privalomieji �SN EN katil� projektavimo ir �rengimo standartai 
	SN 
N 303-5  - Centrinio šildymo katilai k�renami kietu kuru  
	SN 06 0310  - Centrinis šildymas, projektavimas ir montavimas  
	SN 06 0830  - Saugos �ranga centriniam šildymui ir karšto vandens ruošimui 
	SN EN 73 4201  - D�mtrauki� ir d�mtaki� projektavimas  
	SN 
N 1443  - D�mtrauki� strukt�ra – Bendri reikalavimai  
	SN 06 1008  - Priešgaisrin� sauga ir šilumos šaltiniai  
	SN EN 13501-1  - Statinio konstrukcij� ir statybini� produkt� priešgaisrin�s kvalifikacijos  
	SN 
N 1264-1 - Grindinis šildymas – Sistema ir komponentai – Aprašymas ir žym�jimas  
	SN 
N 1264-2 - Grindinis šildymas – Sistema ir komponentai – Šilumos galios skai�iavimas  
	SN 
N 1264-3  - Grindinis šildymas – Sistema ir komponentai –Projektavimas  
	SN 
N 442-2  - Šildymo elementai – Bandymai ir �vertinimai 

 
Gamini� �vertinimo ir kiti techniniai standartai 
	SN EN ISO 12100:2012, 	SN EN953+A1:2009, 	SN EN ISO 11202:2011, 	SN EN ISO 
3746:2011, 	SN EN ISO 1819:1993, 	SN EN 60335-1ed.2:2003 

 
D�MESIO! Katilo montavimas visuomet turi b�ti atliekamas pagal iš anksto 
parengt� projekt�. Montuoti katil� gali tik gamintojo apmokytas asmuo. 
 
 

 

18. Šildymo ir reguliuojan�i� element� pasirinkimas ir prijungimo b�dai 
 

Katilai tiekiami vartotojui su baziniu galingumo reguliatoriumi, kuris atitinka šilumos 
komforto ir saugumo reikalavimus. Reguliatorius užtikrina reikiam� paduodamo � sistema 
vandens temperat�r� (80–90 °C). Katilai �rengti su termostatu, kuris reguliuoja siurblio darb� 
mažajame šildymo sistemos rate. Ši� element� sujungimas yra pavaizduotas elektrin�je 
pajungimo schemoje. Kiekvienas sistemos siurblys visada turi b�ti valdomas atskiro termostato, 
kad išvengti gr�žtamo � katil� vandens temperat�ros žemiau 65 °C. Kai katilas yra pajungiamas 
be akumuliacinio arba kompensacinio rezervuaro, siurblys, esantis šildomo objekto kont�re, turi 
b�ti pajungiamas atskiro termostato arba elektrinio reguliatoriaus pagalba taip, kad veikt� tik 
tada, kai veikia siurblys katilo kont�re. Jeigu bus naudojami du termostatai, kiekvienas vieno 
siurblio �jungimui naudos termostat�, kuris �jungia siurbl� šildomo objekto kont�re prie 80 °C 
temperat�ros ir termostat�, kuris �jungia siurbl� katilo kont�re prie 75 °C. Abu siurbliai gali b�ti 
�jungiami ir vienu termostatu. Reikiama vandens temperat�ra � šildymo sistema visada reguliuoja 
trieigis vožtuvas. Trieigis pamaišymo vožtuvas gali b�t reguliuojamas rankiniu arba elektroniniu 
valdymo bloku, kuris suteiks daugiau ekonomijos ir komforto valdant šildymo sistem�. Vis� 
element� sujungim� ir pritaikym� prie šildymo sistemos specifikos turi suprojektuoti 
specialistas. Elektrinis sistemos sujungimas su atitinkamais �renginiais ir katilu turi b�ti atliktas 
kvalifikuoto specialisto nepažeidžiant 	SN EN reikalavim�. Montuojant �rengin� ACD01 b�tina 
laikytis �renginio naudojimo ir montavimo instrukcijos. Prijungti š� �rengin� prie katilo b�tina 
naudotis elektrin�s pajungimo schemos šioje instrukcijoje. Niekada neišjunkite ACD01 �renginio 
pasibaigus šildymo sezonui (su pagrindiniu jungtuku ant katilo) !  
 
 

Montuojant katil�, rekomenduojame naudoti atvir� pl�timosi ind�. Galima 
naudoti ir uždar� pl�timosi rezervuar�, jeigu tai leidžia tos šalies normos. 
Katilas turi b�ti sumontuotas taip, kad išvengti katilo perkaitimo ir 
negr�žtamos žalos padarymo, net elektros �tampos dingimo atveju. 
Montuojant katil�, rekomenduojam pakelti jo galin� dal� apie 10 mm nuo 
pagrindo geresniam prap�timui ir d�m� pašalinimui. 
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19. Katilo apsauga nuo korozijos 
 

Šios problemos sprendimas yra Laddomat 21 arba termoreguliacinio vožtuvo pajungimas, 
taip padaromi mažasis ir didysis šildymo žiedai, kad užtikrinti gr�žtam� � katil� vandens 
temperat�r� ne žemesn� nei 65 ˚C. Kuo aukštesn� gr�žtamo vandens temperat�ra � katil� tuo 
mažesn� galimyb� susidaryti kondensatui, dervoms ir r�gštims, kurios kenkia katilo korpusui. 
Išeinan�io vandens temperat�ra turi b�ti ne didesn� nei 90 ˚C. D�m� temperat�ra turi 
nenukristi žemiau 110 ˚C, kai katilas yra darbiniame r�žime. Esant žemai d�m� temperat�rai 
susidaro kondensatas, dervos ir r�gštys, net jei katilo darbin� temperat�ra (ne didesn� 90 ˚C) ir 
gr�žtama vandens temperat�ra (65 ˚C) yra išlaikytos. Pvz.: blogai sureguliuotas granuli� degiklis 
(dirba mažu galingumu).  

 
 
	SP�JIMAS – Katilus D14P, D21P ir D25P visada rekomenduojame 
montuoti su subalansuojan�iomis talpomis nuo 500 l iki 1000 l.  
 

 
 
20. Pagrindin� montavimo schema katilams D14P, D21P ir D25P su 
subalansuojan�ia talpa ir degiklio valdymu pagal TS ir TV jutiklius 

 

 
 
Ventilis; Apsauginis ventilis ir oro pašalinimo ventilis; Manometras; Pavara; Termostatas; 
Atviras pl�timo indas; Filtras; Siurblys; Nutek�jimas; Vandens šildytuvas; Maišytuvas; Sl�ginis 
pl�timosi indas; Akumuliuojanti talpa. 
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21. Montavimo schema katilams D14P, D21P ir D25P su subalansuojan�ia 
talpa ir degiklio valdymu pagal TS ir TV jutiklius ir siurblio valdymu nuo TK 
jutiklio tiesiai iš degiklio.  

 
 
22. Rekomenduojama pajungimo schema katilams D14P, D21P ir D25P su 
subalansuojan�ia talpa ir šildymo sistemos valdikliu ACD01 

 
 
Ventilis; Apsauginis ventilis ir oro pašalinimo ventilis; Manometras; Pavara; Termostatas; 
Atviras pl�timo indas; Filtras; Siurblys; Nutek�jimas; Šiltas techninis vanduo; Maišytuvas; 
Sl�ginis pl�timosi indas; Akumuliuojanti talpa. 
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23. Pajungimo schema katilams D14P, D21P ir D25P 

 
24. Katilo D31P pajungimo schema su subalansuojan�ia talpa, degiklio 
valdymu pagal TS ir TV jutiklius ir siurblio (nuo TK jutiklio), ventiliatoriaus 
valdymu tiesiai iš degiklio A45 

 
 
Informacija – katilas D31P n�ra sukurtas k�renti malkomis, d�l to ištraukiamasis 
ventiliatorius ir mažojo rato siurblys gali b�ti valdomi tiesiai iš degiklio A45 (be 
papildomo AD02 modulio). 
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25. Pajungimo schema katilui D31P su subalansuojan�ia talpa ir degiklio 
valdymu nuo TS ir TV jutikli�, siurblio (pagal TK jutikl�) ir ventiliatoriaus 
(per modul� AD03) valdym� 

 
26. Pajungimo schema katilui D31P su subalansuojan�ia talpa ir gr�žtamos 
vandens temperat�ros reguliavimu � katil� per valdikl� ACD01 
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27. Laddomat 21 
 
Laddomat 21 savo strukt�ra pakei�ia klasikin� atskir� detali� pajungim�. Jis susideda iš ketaus 
korpuso, termoreguliacinio vožtuvo, siurblio, atgalinio vožtuvo, rutulinio vožtuvo ir termometro. 
Kai vandens temperat�ra katile yra aukš�iau kondensavimosi temperat�ros (min. 60 °C), 
termoreguliacinis vožtuvas atidarys padavim� iš rezervuaro. Pajungimas su Laddomat 21 daug 
lengvesnis, tod�l mes  rekomenduojam tik š� �tais�.  
 
 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Termometras; Termoreguliacinis ventilis; Rutulinis ventilis; Gr�žtamasis 
vožtuvas. 

 
 

	sp�jimas – Mes rekomenduojam naudoti Laddomat 21 iki 50kW 
galios katilams. Katilams virš 50 kW galios mes rekomenduojam 
Laddomat 22. 
 

28. Termoreguliacinis ventilis  
 

 
Termoreguliacinis ventilis 60 °C skirtas kieto kuro 
katilams. Katilo vandens temperat�rai pasiekus 60°C, 
atsidaro termoreguliacinis ventilis, �leisdamas skyst� iš 
šildomojo objekto kont�ro (2) � katilo kont�r� (3�1). 
1 ir 3 �vadai lieka nuolat atidaryti, d�l to išlaikoma 
gr�žtan�io � katil� vandens minimali temperat�r�. 
Prireikus galima naudoti termoreguliacin� ventil�, 
nustatyt� aukštesnei temperat�rai (pvz., 72 °C). 
 
 
 
 
 

Termoreguliacinio ventilio 60 °C laipsni� patartinas dydis  
Katilams: D14P, D21P, D25P   DN25, DN32 
  D31P     DN32 

 

Veikimo duomenys  
Maksimalus darbinis sl�gis 0,25 MPa 
Apskai�iuotas perteklinis 
sl�gis 

0,25 MPa 

Išbandytas perteklinis sl�gis 0,33 MPa 
Maksimali darbin� 
temperat�ra 

100 °C 
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29. Eksploatavimo taisykl�s 
 
Katilo paruošimas eksploatavimui 
 

Prieš prad�dami katil� eksploatacij�, �sitikinkite, kad sistemoje yra vandens ir n�ra oro. 
Siekiant užtikrinti kokybišk� ir saug� katil� veikim� reikia laikytis šios instrukcijos nurodym�. 
Katil� k�renti leidžiama tik pilname�iams. Katilo paleidim� gali atlikti tik gamintojo 
sertifikuotas specialistas turintis gamintojo išduot� sertifikat�.  

 Reikia atlikti kelis veiksmus prieš pradedant k�renti katil� medienos granul�mis. 
�sitikinkite, kad visi dang�iai ir durel�s uždaryti. �sitikinkite, kad degiklis tinkamai �statytas ir 
apsaugos prijungtos. Taip pat patikrinkite ar lanksti žarna nuo konvejerio iki degiklio n�ra 
sulenkta ir granul�s gali laisvai kristi � degikl�. Granul�s negali kauptis žarnos viduje. Sraigtinis 
konvejeris turi b�ti 45˚ kampu, kitu atveju katilas gali nepasiekti nominalios galios.  

Jei viskas gerai, pripildome konvejer� medienos granul�mis. Prijunkite sraigtin� konvejer� 
prie �tampos tinklo 230V/50Hz. Kai granul�s pilnai užpildys konvejer� perjunkite j� � ATMOS 
A25 degikl�. Teisingam katilo ir degiklio sureguliavimui reikia naudoti d�m� analizatori�. Katil� 
galima prad�ti reguliuoti kai degimas stabilizavosi, maždaug po 20-30 min. nuo užk�rimo. Jei 
n�ra galimyb�s reguliuoti katil� d�m� analizatoriumi, galima reguliuoti „pagal liepsn�“. 
Nustatykite granuli� ir oro paduodam� kiek� taip, kad liepsna b�t� arti degimo kameros sienel�s 
(prieš degikl�), bet jos neliest�. Vis d�lto liepsna neturi atsimušti � priešing� degimo kameros 
sien�.  

	SP�JIMAS – Sureguliavimas „pagal liepsn�“ n�ra toks pat kaip su d�m� 
analizatoriumi. Visus katilo ir degiklio nustatymus gali atlikti tik gamintojo 
atestuotas specialistas laikantis vis� 	SN EN norm�. 

 

 
Liepsnos ilgis turi b�ti 1-3cm atstumu nuo 
priešingos degimo kameros sienel�s 

Degiklio ventiliatorius su oro sklende. 
Atidarant oro sklend� liepsnos ilgis maž�s. 

 
 
 
 
D�m� temperat�ra k�renant medienos granules prie tam tikro galingumo. 
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Kreiv�mis galima vadovautis tik veikiant stabiliu r�žimu, o kaminas ir katilas turi 

b�ti pilnai išvalyti. 
 
 

30. Degiklio A25 pajungimas prie katil� D14P, D21P ir D25P 

 
1. Atmos A25 degiklis 3. Varžtai M8 x 2vnt 
2. Sandarinimo virv� 18x32mm (kodas: S0165) 4. Dekoratyvin�s veržl�s M8 x 2vnt 

 
 
	SP�JIMAS – Degikliui A25 galima komplektuoti šiuos konvejerius 

DA1500, DA2000 ir DA2500 
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31. Katilo sistema su granuli� talpa ir konvejeriu 

 
1. Katilas Atmos D14P, D21P, D25P  4. Granuli� talpa (250, 500 ir 1000 l) 
2. Degiklis Atmos A25 5. Konvejerio atrama 
3. Konvejeris Atmos DA1500 1,5m  6. Valymo durys 

 
 
32. Degiklio A45 pajungimas prie katilo D31P 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Atmos A45 degiklis 3. Varžtai M10 x 2vnt 
2. Sandarinimo virv� 18x32mm (kodas: S0174) 4. Dekoratyvin�s veržl�s M10 x 2vnt 

 
 
	SP�JIMAS – Degikliui A45 galima komplektuoti šiuos konvejerius DRA 

– 1,7m, 2,5m, 4m, 5m 
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33. Katilo sistema su granuli� talpa ir konvejeriu 

 
1. Katilas Atmos D31P  4. Granuli� talpa (500 ir 1000 l) 
2. Degiklis Atmos A45 5. Konvejerio atrama 
3. Konvejeris Atmos DRA50 1,7m  6. Valymo durys 

 
34. Katilo valymas ir pelen� šalinimas 
 
 Katilas ir degiklis turi b�ti valomi reguliariais intervalais nuo 1 iki 30d., priklausomai 
nuo granuli� kokyb�s ir k�renimo intensyvumo. Susikaup� pelenai ir dervos degiklyje ir katile 
žymiai sutrumpina katilo ir degiklio tarnavimo laik� ir galingum�. Rekomenduojame prieš valant 
katil� išjungti degiklio jungikl� ir leisti jam sudeginti esant� kur�, palaukti kol atv�s ir tik tada 
valyti. Atidarykite valymo duris, išimkite plienin� pertvar� ir išvalykite degiklio degimo kamer�, 
taip pat ir oro pritek�jimo angas su valymo komplekte esan�iu šepe�iu. Jei degiklio degimo 
l�kštel� labai nešvari išimkite j� ir kruopš�iai išvalykite. Išimkite iš šilumokai�io turbuliatorius 
esan�ius katilo viršuje ir išvalykite su metaliniu šepe�iu. Nepamirškite išvalyti d�mtakio katilo 
nugaroje, taip pat nugramdykite katilo degimo kameros sieneles. Galiausiai išimkite ir išvalykite 
pelenin� laikantis vis� priešgaisrini� reikalavim�. Valymo intervalai ir pelen� šalinimas 
priklauso nuo kuro kokyb�s, k�renimo intensyvumo, kamino traukos, ir kit� s�lyg�. Išval� 
sud�kite visk� atgal � vietas. Kart� per metus nuimkite degikl� ir išvalykite j� pilnai (ži�r�ti 
degiklio instrukcij�).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Išimama degiklio l�kštel� turi b�ti valoma reguliariai Katilo degimo kameros valymas  
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D�mtakio valymas. Rekomenduojame valyti kai po 
katilo šilumokai�io išvalymo  

Ištraukiamo ventiliatoriaus valymas (modeliui D31P) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Degiklio iš�mimas metiniam patikrinimui ir valymui Didel� katilo pelenin�, dalinai ištraukta 

 
 
 
35. Šildymo sistemos, �skaitant katilus, prieži�ra  
 

Kart� per dvi savaites b�tina patikrinti šildymo sistemos sl�g�, esant b�tinybei, pripilti. 
Jei katilai žiem� neveikia, atsiranda sistemos užšalimo pavojus, tod�l b�tina išleisti vanden� iš 
sistemos arba �pilti neužš�lan�io mišinio. Priešingu atveju, vanden� reikia išleisti tik esant 
neišvengiamoms situacijoms kiek �manoma trumpam laikui.Po šildymo sezono baigimo katil� 
b�tina išvalyti, sugedusias dalis pakeisti. Nereikia atid�ti atsargini� dali� pakeitimo 
paskutiniam momentui, katilas turi b�ti paruoštas naujam šildymo sezonui jau pavasar�. 

 
36. Valdymas ir prieži�ra  

 
Aptarnaujant katilus b�tina visada vadovautis aptarnavimo ir montavimo instrukcija. 

Manipuliacijos su katilais, kurios gali sukelti pavoj� aptarnaujan�io personalo arba kaimyn� 
sveikatai, yra neleistinos. Katilus eksploatuoti gali žmogus vyresnis nei 18 met�, supažindintas 
su katilo instrukcija. Ypatingai atkreipti d�mes� � karštas katilo ir degiklio vietas veikimo metu. 
Negalima palikti vaik� šalia veikian�iojo katilo be prieži�ros. Naudojant katilus, draudžiama 
k�renimui naudoti degius skys�ius, taip pat didinti katilo veikimo metu jo nominalin� gali� 
(perkaitinant katil�). Ant katil�, arti pakrovos dureli�, kuro padavimo mechanizmo ir pelen� 
d�ž�je negalima palikti degi� daikt�, o pelenus b�tina laikyti sandarioje talpoje su dang�iu. 
Veikiantys katilai turi b�ti sistemingai kontroliuojami aptarnaujan�io asmens. Vartotojas gali 
atlikti tik paprast� atsargini� dali� keitimo remont� (pvz., izoliacin�s virv�s keitimas). 
Eksploatuojant atkreipkite d�mes� � dureli� uždarymo sandarum� ir pravalytas angas, visada jas 
tvirtai uždarykite. Vartotojas neturi keisti katilo konstrukcijos ir elektros instaliacijos. Katilas 
visada turi b�t laiku ir kruopš�iai išvalytas tam, kad b�t� užtikrintas d�m� tek�jimas pro tam 
skirtas angas. Pravalymo durys visada turi b�ti sandariai užsidarytos.  
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	SP�JIMAS – laikykit�s galiojan�i� priešgaisrin�s saugos reikalavim� ir 
tur�kite gesintuv� netoliese. Atsiradus nestandartiniam katilo veikimui 
stabdykite katilo veikim� ir kvieskite servis�.  

 
37. Galimi gedimai ir j� pašalinimo b�das 
 
Gedimas                 Priežastis         Pašalinimas 

Pagrindinio 
jungiklio lemput� 
nešvie�ia 

� n�ra �tampos tinkle 
� blogai �kištas jungiklis � elektros 
srov�s lizd� 
� tinklo jungiklis turi defekt� 
� kabelis turi defekt� 

� patikrinti 
� patikrinti 
 
� pakeisti 
� pakeisti 

Katilas nepasiekia 
reikiamo galingumo 
ir nustatytos 
vandens 
temperat�ros 

� šildymo sistemoje mažai vandens 
� siurblio didelis galingumas 
 
� katilo galia netinkamai parinkta 
duotai šildymo sistemai  
� nekokybiškas kuras 
 
� maža kamino trauka 
 
� per didel� kamino trauka 
 
� blogai išvalytas katilas 

� papildyti 
� sureguliuoti siurblio darb� 
 
� projekto klausimas 
 
� deginti kokybiškas granules 
 
� keisti d�mtrauk�, neteisingas 

pajungimas 
� � d�mtrauk� �taisyti kamino 

traukos reguliatori�  
� išvalyti 

Dureli� prastas 
sandarumas 

� bloga izoliacin� virv� 
 
� d�mtraukio maža trauka 

� pakeisti 
� sureguliuoti dureli� kilpas  
� d�mtraukio defektas 

Defektai ir klaidos 
degiklio konvejerio 
ir automatinio 
pelen� šalinimo  

� n�ra kuro  
 
 
� degiklis užsišlakav�s ir blokuoja 
degiklio veikim�  
� kemšasi granuli� padavimo žarna 
� degiklis neišvysto reikiamos 
galios 
� konvejeris neveikia (sustoja)  
 
 
 
 
 
� kiti degiklio defektai 
� neveikia automatinis pelen� 
šalinimas �jungiant - išjungiant 
jungtuk� ant katilo 

� pripildyti talp� ir prieš 
paleidžiant degikl� pripildyti 
konvejer� 

� išvalyti degikl� ir pakeisti 
granules arba valyti degikl� 
kiekvien� dien� kol baigsis 
blogos granul�s 

� mažas granuli� kaloringumas, 
koreguokit nustatymus 

� pakeiskite konvejerio reduktori� 
– defektas 

� patikrinkit granules, didelis 
pasipriešinimas (diametras, 
ilgis) 

� ži�r�ti degiklio instrukcij� 
� patikrinti – pakeisti modul� po 

katilo dang�iu arba blog� 
reduktori� 
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38. Atsargin�s dalys 
Termometras (15) kodas: S0041       1vnt; 
Pagrindini jungiklis (16) kodas: S0091      1vnt; 
Darbinis termostatas (17) kodas: S0021      1vnt; 
Siurblio termostatas (18) S0023       1vnt; 
Avarinis termostatas (19) kodas: S0068      1vnt; 
Saugiklis T6.3A/1500 tipas H (20) kodas: S0200     1vnt; 
Izoliacin� virv� durel�ms 18x18 (7) kodas: S0240    1vnt; 
Pelenin� (3) D14P, D21P kodas: P0097; D25P, D31P kodas: P0080  1vnt; 
Izoliacija tarp degiklio ir katilo 18x32mm 

D14P, D21P, D21P kodas: S0165; D31P kodas: S0174   1vnt; 
Jungiklis automatiniam pelen� šalinimui ir degikliui (20) kodas:S0098   1vnt; 
Tarpin� „Sibiral“ po d�mtakiu, kodas:S0120     1vnt; 
Tarpin� „Klingerit“ po d�mtakiu, kodas:S0124     1vnt; 
Izoliacija „Sibiral“ degiklio dang�iui (10) kodas: S0275    1vnt; 
Turbuliatoriai (12) D14P, D21P kodas:P0098, D25P, D31P kodas:P0210   3vnt; 
 
Dureli� izoliacin�s virv�s keitimas 
 

Veiksmai: Atsuktuvu pašalinkite sen� izoliacin� virv� ir išvalykite griovel�. Atsargiai 
plaktuku pakeiskite virv�s pj�v� iš kvadratinio � trapecijos formos. Ranka nutieskite virv� dureli� 
perimetru (siaura briauna � griovel�) tokiu b�du, kad virv� iš griovelio neslyst� (prireikus, 
pasinaudokite mažu plaktuku, kaip pagalbiniu �rankiu). Sklend�s rankena, nukreipta � virš�, l�tai, 
stuksenant durel�mis � katil�, spauskite virv� � griovel�, kol durel�s užsidarys. Pabaigoje 
sureguliuokite žiedelio, už kurio kabinamas sklend�s kabliukas, pad�t�. Tik tokiu b�du 
užtikrinsite, kad durel�s uždaromos sandariai. 
 
Dureli� vyri� ir sklendži� reguliavimas 
 

Krovimo angos ir pelen� durel�s su katilo korpusu jungiasi dviej� vyri� komplekto 
pagalba. Komplekt� sudaro privirinta prie korpuso veržl� su reguliuojamu varžtu prie kurio 
tvirtinasi durel�s kaišteli� pagalba. Norint koreguoti vyrius, pirma reikia pakelti katilo dang�io 
virš�, išmušti abu kaištelius, nuimti dureles ir pasukti vyrius tiek kiek reikia. Visk� surinkti atgal. 

Dureli� sklend� sudaro svertas su rankena ir kabliukai, kabinami už žiedelio, prisukto 
prie katilo ir veržl�s, apsaugan�ios nuo sukimosi. Žiedel� patartina prie katilo prisukti kuo galima 
tvir�iau, nes sandarinimo laidas gali susitraukti. Nor�dami prisukti žiedel�, atpalaiduokite veržl�, 
prisukdami prie katilo tokiu b�du, kad sandariai uždarius dureles, rankena atitikt� laikrodžio 
rodykl�s, rodan�ios 20 minu�i�, pad�t�. Galiausiai užsukite veržl�. 
 
39. Ekologija 

ATMOS katilai atitinka aukštus ekologinius reikalavimus. Katilams suteiktas sertifikatas 
remiantis Europinio standarto norma EN 303-5 ir atitinka klas� 3.  
 
Katilo utilizavimas, pasibaigus jo veikimo laikui 
 Atskiras katilo dalis likviduokite EKOLOGINIU B�DU. Prieš likviduojant kruopš�iai 
išvalykite katil� nuo pelen�, juos išmesdami � šiukšli� d�ž�. Katilo korpus� ir gaubtuvus 
nuvežkite � metalo laužo supirktuv�. Keramines dalis (šamot�) ir izoliacij� nuvežkite � veikiant� 
šiukšlyn�. 

 
	sp�jimas - Užtikrindami ekologin� šildym�, katilo nek�renkite nenumatytomis kuro 
ir medžiag� r�šimis: polivinilchlorido paketais ir maišeliais, �vairiomis plastmas�s 
r�šimis, dažais, r�bais, plastiku, pjuvenomis, šiukšl�mis, smulkia anglimi. 
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GARANTIN�S S�LYGOS 
 
1. Garantinis laikotarpis gaminiui yra 24 m�n. nuo katilo paleidimo ir maksimaliai 32 m�n. 

nuo gaminio pagaminimo datos. Gamintojas garantuoja, kad katilas atitiks technines 
normas nurodytas šioje instrukcijoje, tuo atveju jeigu vartotojas laikysis ši� garantini� 
s�lyg� ir eksploatavimo nurodym�. 

2. Gamin� turi instaliuoti gamintojo ar jo atstovaujan�ios �mon�s apmokytas darbuotojas 
laikantis Eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcij� nuorod� ir Lietuvoje galiojan�i� 
norm�. Visos garantijos pripaž�stamos, tik pateikus aiškius �mon�s, �rengusios gamin�, 
duomenis. Neprofesionalaus montavimo atveju ar pažeidus gamin� montavimo metu, 
išlaidas dengia �rengianti �mon� arba pats vartotojas. 

3. Gaminys privalo b�ti suderintas ir paleistas gamintojo atstovo, turin�io atitinkam� 
sertifikat�. 

4. Vartotojas privalo laikytis Eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcij�. J� nesilaikant, 
netvarkingai eksploatuojant gamin� ar k�renant neatitinkan�iomis reikalavim� kuro 
r�šimis, garantinis laikotarpis netaikomas, o remonto išlaidas apmoka vartotojas. 

5. Gaminys �rengiamas pagal Eksploatavimo ir aptarnavimo instrukcij� taisykles, laikantis 
jame nurodyt� principini� pajungimo schem� ir technini� instrukcij� , kad užtikrint 65°C 
gr�žtamo vandens temperat�r� ir neviršyti maksimalios 90°C darbin�s temperat�ros. 

6. Mažiausiai kart� per metus kompetentinga �mon� turi atlikti katil�, j� valdymo �rengini�, 
konstrukcijos element� ir d�mtraukio revizij�, jos rezultatus patvirtinti garantiniame lape. 
Garantin�s s�lygos ir draudimas vartotojams galioja tik Lietuvos teritorijoje.  

7. Jeigu per garantin� laikotarp� atsirast� gedim� ne d�l vartotojo kalt�s, pagal garantij� 
gamin� sutaisysime nemokamai. 

8. D�l garantinio remonto užsakovas kreipiasi � paleidimo derinimo darbus atlikus� atstov�.  
9. Tuo atveju, jei atstovas nustato, kad defektai ar gedimai gaminyje, arba šildymo 

sistemoje atsirado d�l garantini� s�lyg� ar reikalavim� nesilaikymo, vartotojas privalo 
atlyginti atstovui transporto bei defekt� nustatymo ir jeigu reikia pašalinimo išlaidas. 

10. Pasibaigus garantiniam terminui d�l remonto darb� užsakovas gali kreiptis � organizacij�, 
atliekan�i� gaminio aptarnavim�, ta�iau remonto išlaidas apmoka pats. 

11. Naudojamas kuras turi atitikti šioje instrukcijoje keliamus reikalavimus. 
12. Vartotojas privalo saugoti garantiniu laikotarpiu gaminio �sigijimo dokument� ir katilo 

�rengimo protokol�. 
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GAMINIO 	RENGIMO PROTOKOLAS 
 
Vartotojo duomenys: 
 

Vardas, pavard� 

Adresas: 
Gatv�s pavadinimas ,Nr. gyvenviet�s pavadinimas 

Telefono Nr.: 
Gamin� �reng�: 
 

�mon�,vardas,  pavard�, kvalifikacijos pažym�jimo  Nr. išduotas UAB „Celsis“ 

 
Duomenys apie šildymo sistem�: 

Katilas:  Mark�, kodas : 
  Gamyklinis Nr.: 
  Pagaminimo data:  
 
D�mtraukis: (vertikali dalis) D�mtakis: (horizontali dalis) 
 
Dydis:     Diametras: 
 
Aukštis:    Ilgis: 
 
D�mtraukio trauka:   Alk�ni� skai�ius: 
 
Paskutin�s revizijos data:  Degimo produkt� temperat�ra: 

 
Trumpas katilo pajungimo aprašymas (principin� schema, pagrindiniai prietaisai katilin�s foto): 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 
Kuras: 
 
Tipas: 
Dydis: 
Dr�gnumas:* 

Paleidimo metu patikrinta katilo, jo 
reguliacini� ir valdymo element� funkcija. 

        
Atsakingas už kontrol�:     (atsakingo asmens parašas, data) 
* Išmatuoti dydžiai 
Patvirtinu, kad katilo Eksploatacijos ir aptarnavimo instrukcij� gavau. Esu tinkamai supažindintas su �renginio 
eksploatacijos ir garantin�mis s�lygomis. 
 
Vartotojas: 
 

(Vardas, pavard�, parašas, data) 
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Kasmetini� revizij� �rašai: 
 
Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 

Data 
 
 
Antspaudas ir parašas 
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Garantinio ir negarantinio laikotarpio remont� �rašai: 
 
Remontas…….   
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas…….         Remont� atliko, data 
 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas…….         Remont� atliko, data 
 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas…….         Remont� atliko, data 
 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas…….         Remont� atliko, data 
 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas…….         Remont� atliko, data 
 
 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas……. 
Remontas…….         Remont� atliko, data 
 
 


