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1. SIMBOLIŲ PAAIŠKINIMAS IR 

SAUGOS INSTRUKCIJOS 

 
1.1. Simbolių paaiškinimas ATSARGIAI!

 - Svarbi rekomendacija arba perspėjimas 

apie saugos sąlygas katilo montavimo ir 

naudojimo metu. 

PAVOJUS!  - gedimas arba netinkamas 

naudojimas gali sukelti sužalojimą arba būti 

pavojingas 

žmonių arba gyvūnų gyvybei. 
GAISRO PAVOJUS! -  gedimas arba 
netinkamas sumontavimas ir naudojimas 
gali sukelti gaisrą. 
 
INFORMACIJA - Svarbi informacija apie 
tinkamą gaminio naudojimą. 

 

1.2. Reikalavimai krosnelės sumontavimo 

patalpai. 

Šiame vadove pateikiama svarbi informacija, skirta 

saugiam ir teisingam katilo sumontavimui, 

paleidimui ir sklandžiam naudojimui bei priežiūrai. 

Granulių krosnelę galima naudoti patalpų šildymui 

tik tokiu būdu, kaip aprašyta šiame vadove. 

Gamintojas neatsako už defektų ar gedimų 

atsiradimą naudojant bet kokiu nerekomenduotu 

būdu ar kitoje nei numatyta naudojimo srityje. 

Siekiant užtikrinti tinkamą produkto naudojimą, 

atkreipkite dėmesį į katilo tipo duomenis, pateiktus 

gamyklinių verčių etiketėje bei techninius 

duomenis, pateiktus 12 skyriuje. 
 

 

1.2.1. Nurodymai montuotojui Montavimo ir 

naudojimo metu turi būti laikomasi konkrečiai šaliai 

skirtų reikalavimų ir taisyklių: 

• Vietinių statybos taisyklių dėl montavimo, oro 

tiekimo ir išmetamųjų dujų ištraukimo bei kamino 

prijungimo. 

• Taisyklių ir normų, skirtų 

 
 

 
saugos įtaisų sumontavimui šildymo sistemoje. 

• Rekomenduojama sumontuoti anglies monoksido 

jutiklį. 
• Privaloma priežiūra - granulių krosnelė turi būti 

išvaloma kiekvieną kartą kai yra sunaudojama nuo 
800 kg iki 1000 kg sertifikuotų granulių arba 
naudojant mažesnius kiekius, bent kartą per 
metus. Šią techninę priežiūrą turi atlikti įgaliotas 
„BURNIT“ techninės priežiūros centras. Granulių 
krosnelės garantiniu laikotarpiu visus techninės 
priežiūros ir aptarnavimo darbus turi atlikti 
įgaliota priežiūros tarnyba, atlikusi pradinį 
sumontavimą. 

Naudokite tik originalias „BURNiT“ dalis 

 

DĖMESIO! Krosnelės montavimas ir 

paruošimas turėtų būti atliekamas 
įgalioto specialisto / aptarnavimo 

dirbtuvėms ir turi būti laikomasi saugos 
instrukcijų bei naudojimo taisyklių. 

 

PAVOJUS apsinuodyti, uždusti. 

Nepakankamas gryno oro tiekimas į 
krosnelės patalpą gali sukelti pavojingą 
išmetamųjų dujų nuotėkį krosnelės 

naudojimo metu. 
- Įsitikinkite, kad oro įleidimo angos ir 

išmetamųjų dujų išleidimo angos nėra 

užkimštos arba uždarytos. 
- Jei gedimai nėra ištaisomi nedelsiant, 

granulių krosnelės naudoti negalima. 

- Naudotojui turi būti pateikiamos 
rašytinės instrukcijos apie gedimus ir jų 
keliamą grėsmę. 

 
 

Privaloma užtikrinti atitinkamos 

nominalios galios rezervinį elektros 
generatorių! (žr. 1 lentelę) 
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Maksimalus elektros įvadas 450 W 

Elektros įvadas esant 
nominaliam šildymo našumui 

70 W 

Elektros įvadas esant 
minimaliam šildymo našumui 

35 W 

 

 

 

Klientas turi išklausyti krosnelės 

naudojimo / techninės priežiūros 

mokymus, kuriuos veda įgaliotas 

montuotojas /aptarnavimo dirbtuvės. 

Gaisro PAVOJUS deginant degias 

medžiagas ar skysčius. 
- Degios medžiagos ir skysčiai neturi būti 

paliekami šalia degiklio ir šildymo katilo. 
- Sistemos naudotojas turi būti 
informuotas apie leidžiamus minimalius 
atstumas iki aplinkinių objektų. 

ATSARGIAI! Dėl netinkamo naudojimo 

kyla įrangos sugadinimo ar sužeidimo 

pavojus. 
- Granulių krosneles gali naudoti tik 

asmenys, kurie yra susipažinę su 
naudojimo instrukcijomis. 
Kaip naudotojas jūs galite 

įjungti arba išjungti krosnelę, nustatyti 
naudojimo režimą ir išvalyti krosnelę. 

 
-  Neprižiūrimų vaikų patekimas į 

patalpas, kuriose veikia krosnelė 
yra draudžiamas. 

 

 
1 lentelė. 

Krosnelės suvartojama elektros energija 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.2. Nurodymai įrenginio naudotojui 

Apsinuodijimo ar sprogimo PAVOJUS 
Deginant atliekas, plastiką ar skysčius gali 
būti išskiriamos nuodingos dujos. 

- Naudokite tik šiame vadove nurodytą 
kurą. 

- Esant sprogimo, užsidegimo ar 
išmetamųjų dujų išleidimo į patalpą 
pavojui, nutraukite granulių krosnelės 
naudojimą. 

 
 

 

 
Naudojimo saugos taisyklės skirtos naudotojui: 

 

 

- Granulių krosnelė sukurta veikti net ir 

ekstremaliomis oro sąlygomis.  Vis dėlto esant 

stipriam vėjui ar labai šaltam orui gaminio saugos 

sistema gali automatiškai išjungti granulių 

krosnelę. Tokiu atveju galutinis naudotojas privalo 

pranešti įgaliotoms techninės priežiūros 

dirbtuvėms arba montuotojui „BURNiT“. 

Nerekomenduojama patiems išjungti arba iš 

naujo paleisti gaminio saugos funkcijas. 

- Krosnelę naudokite tik su rekomenduojamu kuru, 

dėl to reguliariai turite tikrinti katilinę. 

- Draudžiama montuoti granulių krosnelę šlapiose 
arba drėgnose patalpose, pvz., vonioje, 
skalbykloje ir pan. Draudžiama liesti granulių 
krosnelę šlapiomis rankomis ar kojomis. 

- Gaminiui veikiant darbiniu režimu, granulių 
krosnelės durelės turi būti uždarytos. 

- Uždegimui ar degiklio galios padidinimui 
nenaudokite degių skysčių. 

- Krosnelės paviršių valykite tik nedegiomis 
medžiagomis. 

- Nedėkite degių daiktų ant degiklio korpuso ir 
šildymo krosnelės spintos ar šalia jų. 

- Nelaikykite degių medžiagų 
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krosnelės patalpoje. 

- Privaloma griežtai laikytis nurodymų, kaip 

prijungti degiklį prie elektros tinklo bei visų 

išorinių įrenginių. 

- Naudotojo atliekami struktūriniai krosnelės 

pakeitimai gali sugadinti įrangą ar sužaloti. 

- Nelieskite jokių elektros laidų arba bet kurių 

krosnelės dalių, kurių paviršiaus temperatūra gali 

viršyti 70 °C. 

- Šis vadovas turėtų būti saugomas visą naudojimo 

laiką. 

- Patalpoje kurioje yra įrengta krosnelė turi būti 

gesintuvas išmetamųjų dujų vamzdžio  

užsidegimo atveju. 

 
ATSARGIAI! Karštas paviršius! 

Prisilietus prie veikiančios sistemos 

galima nudegti. Krosnelės korpusas 
veikimo metu yra pavojingai karštas 
paviršius. 

 
 
 

 

 
1.2.3. Mažiausi montavimo atstumai ir 

statybinių medžiagų degumas 
 

 

Minimalūs atstumai galiojantys jūsų šalyje gali 

skirtis nuo nurodytų toliau. Pasikonsultuokite su 

savo montuotoju. 

Minimalus atstumas nuo krosnelės arba 

išmetamųjų dujų vamzdžio iki objektų ar sienų turi 

būti ne mažesnis kaip 200 mm. 

2 lentelė. 

Statybinių medžiagų degumas 
 

 

А klasė – 
nedegios 

Akmuo, plytos, keraminės 
plytelės, degtas molis, mišiniai, 
gipsas be organinių priedų. 

 
B klasė 

- sunkiai 
degios 

Gipso kartono plokštės, bazalto 
pluošto velta vata, stiklo pluošto 
plokštė, „AKUMIN“, „Izomin“, 
„Rajolit“, „Lignos“, „Velox“, 
„Heraklit“. 

С1/С2 klasė 

Vidutiniškai 
degios 

Buko, ąžuolo mediena.   Minkšta 

mediena, sluoksniuota mediena 

C3 klasė 

–  lengvai 
degios 

Asfaltas, kartonas, celiuliozė, 

derva, medžio drožlių plokštė, 

kamštis, poliuretanas, 

polietilenas. 

 
Jei grindys pagamintos iš degios medžiagos (pvz., 

medinės grindys), krosnelė turi būti atskirta nuo jų 

nedegia medžiaga. Krosnelės aplinka turi būti 

pagaminta iš akmens, cemento ar kitų ugniai 

atsparių medžiagų. 

Dėl bendrų saugos sumetimų rekomenduojame, 

kad katilas būtų pastatytas ant pagrindo pagaminto 

iš A klasės medžiagos, žr. 2 lentelę. 
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2. PRODUKTO APRAŠYMAS 

 

Granulių krosnelė „BURNiT PM Comfort Plus“ 

- 13 kW, 18 kW, 25 kW su vandens apdangalu 
suprojektuota prijungimui prie šildymo sistemos ir 
tinka naudoti namuose, biuruose, mažuose 
restoranuose ir pan. Gaminys prisideda prie 
patalpos komforto ir gražios aplinkos. 
Specialiai suprojektuotas vandens apdangalas 
visiškai uždengia degimo kamerą, kad padidintų 
efektyvumą ir našumą iki 91 % 

Degimo kamera yra apsaugota didelio paviršiaus 

ploto vandens apdangalu, kuris prisideda prie jos 

didesnio efektyvumo. Degiklis yra pagamintas iš 

ugniai atsparaus ketaus lydinio naudojant specialią 

technologiją. Uždarius granulių krosnelės dureles 

jos izoliuojamos hermetiškai. Keraminis durelių 

stiklas yra atsparus karščiui - iki 700 ° C - ir 

dėl to galite saugiai stebėti ugnį (stiklas apsaugo 

sąlyčio su dūmais ar pavojingų ugnies kibirkščių.) 
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3. KURAS 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Visos granulės yra biomasė, gaminama iš žemo 

aukščio augalų ir medžių. Dažniausiai buitinio tipo 

granulės yra pagamintos iš pjuvenų ir medienos 

skiedrų, kurios yra atliekos po medienos 

panaudojimo gaminant rąstus, baldus ir kitus 

gaminius. Mediena yra labiausiai paplitusi žaliava, 

kuri neturi jokios įtakos maisto produktų ar etilo 

alkoholio (etanolio) gamybos išlaidoms. Žaliavos yra 

apdorojamos aukšto slėgio ir temperatūros 

sąlygomis ir suspaudžiamos gamybos metu į mažas 

cilindrines granules. Gamybos procese gali būti 

naudojama minkšta mediena (pavyzdžiui, 

spygliuočiai, pušis), kietmedis (pvz. ąžuolas) ir 

perdirbtos medienos atliekos.   Medienos granulės 

gaminamos plaktukiniu trupintuvu arba medžio 

granulių gamyklose. 

Medienos granulių privalumai: 

Patogus laikymas. 
Granulių maišus galima laikyti nedideliame plote 
sausame garaže, rūsyje, ūkinėje patalpoje ar 
pašiūrėje. 

 

Lengvas pakrovimas. 

Daugeliu atvejų katilų bunkerį reikia įkrauti tik kartą 

per savaitę - tai priklauso nuo bunkerio talpos. 

Geresnis kuro kiekio valdymas. 

Mažas granulių dydis leidžia tiksliai tiekti kurą. Taip 

pat galima lengviau reguliuoti oro tiekimą siekiant 

optimalaus degimo efektyvumo, nes kuro kiekis 

degimo kameroje išlieka pastovus ir nuspėjamas. 

 

Kuro efektyvumas. 

Didelį degimo efektyvumą taip pat lemia nuosekliai 

maža granulių drėgmė (visada mažesnė nei 10 %, 

lyginant su rąstų drėgme, kuri yra 20-60 %).   Mažas 

drėgnumas, kontroliuojamos kuro dalys ir tikslus 

oro nustatymas reiškia aukštą degimo efektyvumą 

ir labai mažą anglies oksidų koncentraciją 

išmetamosiose dujose. 

 
Perkant granules, prašykite atitikties 

deklaracijos ir sertifikato, kurį išduoda 

akredituota laboratorija, ir įsitikinkite, kad 

kuras atitinka vadove nurodytus 

reikalavimus.  Jei perkate didelį kiekį 

granulių (pvz., urmu visam šildymo 

sezonui), paprašykite savo tiekėjo pateikti 

tikslią ir tikrą informaciją apie laikymo 

sąlygas. 

 

 

 

 

Mes rekomenduojame naudoti granules, kurių 

dydis nuo 6 iki 8 mm. Tankis 600 - 750 kg / m3, 

energetinė vertė 4,7 - 5,5 kWh / kg. Pelenų kiekis - 

mažiau nei 1 % ir drėgmės kiekis iki 8 %., EN ISO 

17225-2: 2014. 

Optimalus granulių tankis, garantuojantis jų kokybę, 

yra 605-700 kg kubiniame metre. 

Granulių drėgmės kiekis neturi viršyti 10 %. 

Įsitikinkite, kad laikote savo kurą sausoje ir gerai 

vėdinamoje vietoje. 

Optimalus granulių pelenų kiekis yra ≤ 1 %. 



9 

 

 

 

Parametrai Vienetai „ENplus-A1“ „ENplus-A2“ EN-B 

Skersmuo mm 
 6 (± 1) 

8 (± 1) 

 6 (± 1) 

8 (± 1) 

6 (± 1) 

8 (± 1) 

Ilgis mm 15 ≤ I ≤ 40 1) 15 ≤ I ≤ 40 1) 
15 ≤ I ≤ 

40 1) 

Bendrasis tankis kg / m2 
 ≥ 600  ≥ 600 ≥ 600 

Šiluminė vertė/ kaloringumas MJ / kg ≥ 
 

6,5-19  
 

6,3-19 ≥ 16,0- 

19 

Drėgmė Ма .-%   ≤ 10   ≤ 10 ≤ 10 

Dulkės Ма .-%  ≤ 1 3)  ≤ 1 3) ≤ 1 3) 

Mechaninis patvarumas Ма .-% ≥ 97,5 4) ≥ 97,5 4) ≥ 96,5 4) 

Pelenai Ма .-% 2) 
 ≤ 0,7  ≤ 1,5 ≤ 3,5 

Pelenų lydymosi temperatūra °C   1200   1100 - 

Chloro kiekis Ма .-% 2) 
 ≤ 0,02  ≤ 0,02 ≤ 0,03 

Sieros kiekis Ма .-% 2) 
 ≤ 0,03  ≤ 0,03 ≤ 0,04 

Azoto kiekis Ма .-% 2) 
 ≤ 0,3  ≤ 0,3 ≤ 1,0 

Vario kiekis mg / kg 2) 
  ≤ 10   ≤ 10 ≤ 10 

Chromo kiekis mg / kg 2) 
  ≤ 10   ≤ 10 ≤ 10 

Arseno kiekis mg / kg 2) 
 ≤ 1,0  ≤ 1,0 ≤ 1,0 

Kadmio kiekis mg / kg 2) 
 ≤ 0,5  ≤ 0,5 ≤ 0,5 

Gyvsidabrio kiekis mg / kg 2) 
 ≤ 0,1  ≤ 0,1 ≤ 0,1 

Švino kiekis mg / kg 2) 
  ≤ 10   ≤ 10 ≤ 10 

Nikelio kiekis mg / kg 2) 
  ≤ 10   ≤ 10 ≤ 10 

Cinko kiekis mg / kg 2) 
 ≤ 100  ≤ 100 ≤ 100 

 

 

 

Tai taip pat reiškia, kad degiklį reikia rečiau valyti. 

Toliau esančioje lentelėje pateikiami parametrai į 

kuriuos rekomenduojama atsižvelgti renkantis kurą 

savo granulių degikliui. 
 

 
3 lentelė. Šildymui skirtų medienos granulių Europos sertifikatas 

 

 
 
 

 
 

 
1 1 

 
 

 
 
 

 

≥ ≥ 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
1) Ne daugiau kaip 1 % granulių gali būti ilgesnės nei 40 mm, maks. ilgis 45 mm;  
2) Sausas svoris; 
3) Dalelės <3,15 mm, kietosios dalelės, prieš perduodant prekes; 
4) Matavimai, kurių Ligno-testerio ribinė vertė ≥ 97,7 % masės. 
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4. KROSNELĖS TRANSPORTAVIMAS 

Rekomenduojame transportuoti šildymo katilą į 

montavimo vietą jo pakuotėje, pastatytą ant 

padėklo.  Transportavimo ir montavimo metu, 

priklausomai nuo svorio, turėtų būti naudojami 

tinkami saugos įtaisai pagal Direktyvą 2006/42/EB. 

Pervežant daiktus, kurių svoris didesnis nei 30 kg, 

būtina naudoti padėklų keltuvą, šakinį keltuvą ar 

kitus kėlimo įtaisus. Produktas turi būti originalioje 

pakuotėje, vadovaujantis etiketėje pateiktomis 

instrukcijomis būti apsaugotas nuo nepalankių oro 

sąlygų. 

(sniego, lietaus ir dulkių), nuo smūgių ir kitos 

poveikio, galinčio sukelti žalą. Jei sugedo 

ventiliatorius arba variklio pavara (triukšmas, 

trintis) arba sugedo aukštųjų technologijų 

elementai, pvz., sudužo valdiklio ekranas, kreipkitės 

į artimiausią įgaliotą techninės priežiūros centrą 

remonto ir priežiūros darbams. 

Granulių krosnelė pristatoma pastatyta ant 

padėklo, tvirtai apvyniotoje ir pritvirtintoje dėžėje. 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

D1 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

C 

 
 

B1 

A1 

 

 

„PM Comfort Plus“ 13 kW 18 kW 25 kW 

A1, mm Plotis 650 650 650 

B1, mm Ilgis 700 700 700 

C, mm Padėklų aukštis 125 125 125 

D1, mm Aukštis 1200 1250 1400 

Svoris, kg Krosnelė 120 140 180 

 

 

4 lentelė. Orientaciniai matmenys 
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5. KROSNELĖS PRISTATYMAS 

• Pristatymo metu patikrinkite pakuotės 

vientisumą. 

• Atsargiai išpakuokite.  Patikrinkite granulių 

krosnelę ar nėra matomų defektų ar pažeidimų. 

Patikrinkite durų stiklą. 

• Atidarykite granulių bunkerį krosnelės viršuje ir 

įsitikinkite, kad gavote visus komponentus.  

Pristatomame krosnelės komplekte yra: 

 
1) Granulių krosnelė su degikliu; 

2) Elektroninis valdiklis + tvirtinimo varžtai; 

3) Maitinimo laidas; 

4) Apsauginis vožtuvas 2 bar; 
5) Techninis pasas.   Montavimo ir naudojimo 

vadovas. 

6) Aptarnavimo darbų brošiūra ir garantijos 

kortelė 

7) „Hollaender“ tvirtinimas ir siurblio tarpinė. 

 

Jei trūksta kokio nors komponento, 

susisiekite su savo tiekėju. 
 

 

6. ŠILDYMO GRANULIŲ 

KROSNELĖS PARUOŠIMAS 

 
Katilo surinkimą, sumontavimą ir 

paruošimą turi atlikti tokiems darbams 

įgaliotas technikas. Montuotojas privalo 

nurodyti įrenginio naudotojui 

minimalius atstumus nuo degių 

medžiagų ir skysčių. 

 

 
Reikalavimai: 

- Minimalus šviežio oro srautas tiekiamas į patalpas, 
kuriose sumontuota krosnelė turi būti ne 
mažesnis kaip 40 m3; 

- Užtikrinkite, kad patalpose yra šviežio oro tiekimo 

angos; 

- Krosnelės aplinka ir medžiagos po ja turi būti 

pagamintos iš akmens, cemento ar kitų ugniai 

atsparių medžiagų. 

 
- Užtikrinkite tinkamą dūmtraukio veikimą (kamino 

būklė); 

 
- Granulių krosneles yra draudžiama montuoti 

miegamuosiuose, vonios kambariuose, taip pat 

vietose, kuriose veikia kitas šildymo šaltinis, 

nesant pakankamo šviežio oro srauto (židinys, 

kitos rūšies krosnelė ir pan.); 

- Patalpos oro išleidimo kanalų sistemos 

sumontavimas neleidžiamas be papildomų šviežio 

oro įleidimo priemonių; 

 

 
- Patalpose, kuriose montuojama granulių krosnelė 

negali būti laikomos sprogios medžiagos; 

- Ant granulių krosnelės viršaus/šalia jos neturėtų 

būti dedami degių medžiagų daiktai ar skysčiai; 

 
- Pakuotę utilizuokite aplinkai draugišku būdu; 

- Griežtai laikykitės statybos priežiūros taisyklių, 

ypač kuro įrangos ir degiųjų medžiagų saugojimo 

taisyklių, atsižvelgiant į statybos reikalavimus, 

skirtus montavimui patalpų viduje, bei 

ventiliacijai; 

- Granulių krosnelė turi būti tokioje padėtyje, kad ją 

būtų galima kuo lengviau pasiekti valant ir 

atliekant priežiūros darbus. 
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13 kW Ø 80 мм 10 

18 kW Ø 80 мм 10 

25 kW Ø 80 мм 10 

 

 

 

7. ŠILDYMO KROSNELĖS 

SUMONTAVIMAS 

 

 

 
Montavimą turi atlikti įgaliotas 
„BURNIT“ montuotojas/techninės 
priežiūros centras. 

Vidinis dūmtakio skersmuo priklauso nuo jo faktinio 

aukščio ir nominalios krosnelės galios (žr. 4 lentelę). 

Kamino parinkimą ir jo sumontavimą patikėkite 

kvalifikuotam specialistui. Reikalingas atstumas 

tarp katilo ir kamino yra 300-600 mm. 

 

7.1. Krosnelės prijungimas prie kamino 

Krosnelė-kamino jungtis visada turi atitikti 

galiojančius standartus ir taisykles.   Kaminas turi 

užtikrinti pakankamą trauką, kad būtų galima 

ištraukti dūmus bet kokiomis sąlygomis. 

Tinkamam krosnelės veikimui reikalingas tinkamas 

kamino dydis, nes jo sukuriama trauka lemia 

degimą, katilo našumą ir eksploatacijos trukmę. 

Kamino sukuriama trauka yra funkciškai 

priklausoma nuo jo skerspjūvio, aukščio ir vidinių 

sienų grublėtumo. Prie krosnelei skirto kamino 

negalima prijungti jokio kito prietaiso.  Kamino 

skersmuo neturi būti mažesnis nei krosnelės 

išmetamųjų dujų vamzdis. Išmetamųjų dujų 

išleidimo anga turi būti prijungta prie kamino 

angos. Kalbant apie mechanines savybes, 

išmetamųjų dujų išleidimo anga turi būti tvirta ir 

tinkamai užsandarinta (kad nebūtų dujų nuotėkio) 

ir netrukdytų lengvai išvalyti viduje.  Dūmtraukio 

vidinė dalis neturi būti didesnė už kamino 

dūmtraukio darbinę dalį ir neturi siaurėti. Venkite 

naudoti alkūnines jungtis. 

Kamino valymo anga turi būti jo žemiausioje dalyje. 

Kamino sienelė turi būti trisluoksnė, jos vidurinis 

sluoksnis iš mineralinės vatos. Izoliacijos storis yra 

ne mažesnis kaip 30 mm, kai kaminas įrengiamas 

namo viduje, storis yra 50 mm, kai įrengiamas 

išorėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Schema Nr. 1. Sujunkite granulių krosnelę su 

kaminu 
 

 

4 lentelė. Rekomenduojami minimalūs dydžiai ir 

kamino trauka 
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Lentelių duomenys pateikiami 

orientaciniais tikslais. 

Trauka priklauso nuo skersmens, aukščio, 

nelygių sekcijų, esančių palei kamino 

paviršių, bei degimo produktų ir lauko 

oro temperatūrų skirtumų. Mes 

rekomenduojame naudoti kaminą su 

dūmtakio terminalu. Šildymo specialistas 

turi apskaičiuoti tikslų kamino dydį. 

 

 

Mes rekomenduojame, kad krosnelė būtų 

montuojama kuo arčiau sistemos išmetamųjų dujų 

ištraukimo sistemos (dūmtakio). Didžiausias 

leidžiamas ortakio vamzdžio ilgis tarp krosnelės ir 

dūmtraukio yra 3 m, o horizontali dalis, negali būti 

ilgesnė nei 0,5 m. 

 

 
7.2. Išmetamųjų dujų sistemos vamzdžių tipas 

(kaminas) 

 
Vamzdžiai turi būti tvirti, lygūs viduje, pagaminti iš 

plieno ir kartu su silikoninėmis tarpinėmis. 

Vamzdžių iki 3 m skersmuo turi būti 80 mm. 

Vamzdžių ilgesnių nei 3 m skersmuo turi būti bent 

100 mm, nes yra būtina pasiekti reikalingą kamino 

trauką. 

 

 
Nejunkite išmetamųjų dujų sistemos prie 
kamino, prie kurio jau yra prijungta kita 
krosnelė, katilas ar ventiliacijos sistema! 

7.3. Išorinio vamzdžio prijungimas prie šviežio 

oro srauto 

 
Siekiant tinkamo veikimo ir temperatūros 

paskirstymo, granulių krosnelė turi gauti 

pakankamą gryno oro srautą ir būti pastatyta geroje 

vietoje (pavyzdžiui, galima įrengti specialią anga 

šviežiam orui). 

Dūmtakio angos plotas turi būti ne mažesnis kaip 

100 cm2. Jei patalpose įrengta oro išleidimo / 

siurbimo sistema, būtina numatyti atitinkamą 

šviežio oro srautą. 

Tai gali būti atliekama užtikrinant nuolatinį 

vėdinimą iš kitų patalpų be židinio ar kitokios 

veikiančios orą naudojančios sistemos. 

Tokioms patalpoms nepriklauso miegamieji, vonios 

kambariai ar patalpos su didesniu gaisro pavojumi, 

tokios kaip garažai, rūsiai ar degių medžiagų 

saugyklos. 

Jei tokioje patalpoje jau sumontuotas kitas šildymo 

prietaisas (pvz., židinys, šildytuvas ir kt.) ar kitas 

pavojingų dujų šaltinis, naujoji krosnelė turi būti 

aprūpinta papildomu šviežio oro šaltiniu iš išorės. 

Tokia pati nuostata taikoma ir bet kuriam vėliau 

sumontuojamam šildymo įtaisui. 

 

 
Pavyzdys: Vamzdžio šviežio oro srautui 

prijungimas tiesiogiai iš išorės 

 

Kad granulių krosnelė veiktų tinkamai, 

rekomenduojama tiesiogiai sujungti su ptalų išore 

40 mm plieniniu vamzdžiu su silikoninėmis 

tarpinėmis. Vamzdžio dalis, išeinanti iš patalpos, 

turi būti nukreipta žemyn 90°, tokiu būdu 

užtikrinama apsauga nuo vėjo, vandens ir tt. 
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 4. Hall greičio jutiklis 

 5. Išorinis termostatas 

 6. Vandens temperatūra Jutiklis 

 7. Oro temperatūra Jutiklis 

 12. Išmetamųjų dujų 
temperatūra Jutiklis 

 14. Uždegiklis 

 15. Ventiliatorius kaip 
pagrindinis degimo 

ventiliatorius  19. Granulių tiektuvas 

 22. Saugos temperatūros 
ribotuvas (granulės) STB 

 24. Oro poslėgio saugos 
jungiklis 

 26. Vandens siurblys 

 

 

 

Atliekant tokį tiesioginį prijungimą turi būti 

laikomasi šių atstumų: 

- 1,5 m nuo grindų 

- 1,5 m nuo horizontalios kanalo sekcijos 

- 0,3 m nuo durų ir langų, kai vamzdžiai turi eiti virš 
jų 

- 2,0 m nuo išmetamųjų dujų sistemos. 

 
7.4. Granulių krosnelės prijungimas prie 

maitinimo šaltinio 

 
 

Tokią jungtį turi atlikti technikas / 

techninės priežiūros centras, kurie yra 

įgalioti tokiems darbams. 

 

Atsargiai!       ELEKTROS IŠKROVA 

PAVOJUS! 

- Prieš atidarydami įrenginį: išjunkite 

įtampą ir apsaugokite įrenginį nuo 

atsitiktinio pakartotinio įjungimo. 

- Laikykitės montavimo instrukcijos. 
 

 

Neteisingas kabelių prijungimas gali 

sugadinti reguliatorių! 

 

Trenkus žaibui įrenginys gali būti 

sugadintas. Įsitikinkite, kad audrų metu 

jis yra atjungtas nuo maitinimo. 
 

 

Norint eksploatuoti, katilą ir sraigtą reikia prijungti 

prie elektros tinklo 220V / 50Hz maitinimo laidu. 

Tvirtai prijunkite prie elektros tinklo, atitinkančiu 

vietinius reikalavimus 

 

 

 

7.5. Granulių krosnelės prijungimas prie šildymo 

sistemos. 

 

 

1. Grįžtamasis vožtuvas. 

2. Filtras 

Privaloma įrengti filtrą ir atbulinį vožtuvą 
krosnelės šalto vandens įleidimo angoje, 
prieš prijungiant ją prie šildymo 
sistemos. 
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Schema Nr. 2. Krosnelės elementų prijungimo prie valdiklio schema 
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6 lentelė. NESKLANDUMŲ ŠALINIMO LENTELĖ 

 
Įrenginio pažeidimas 

Priežastis Sprendimas 

Dėl nesandarių jungčių Prijunkite jungiamuosius vamzdžius prie krosnelės jungčių be 

įtempimo. 

 

 
Dėl užšalimo 

Jei šildymo įrenginys, įskaitant vamzdyną, nėra sumontuotas 

apsaugant nuo šalčio, rekomenduojame šildymo įrenginį užpildyti 

skysčiu, turinčiu žemą užšalimo temperatūrą ir apsaugančiu nuo 

korozijos bei užšalimo. 

Krosnelės vanduo per karštas, šildymo komponentai per šalti 

Priežastis Sprendimas 

 

1. Hidraulinė varža yra per aukšta. 

2. Oras sistemoje 

3. Cirkuliacinis siurblys neveikia 

 

Įsitikinkite, kad cirkuliacinis siurblys buvo tinkamai parinktas ir, kad parinkta 

tinkamo dydžio šildymo sistema (privaloma konsultuotis su montuotoju). 

Žema krosnelės temperatūra. 

Neįmanoma pasiekti normalaus 65-85 °C temperatūros režimo 

Priežastis Sprendimas 

Nepakankamas šildymo prietaisų dydis ir / 

arba derinys 

 
Dėl problemos nedelsiant kreipkitės į savo montuotoją. 

Nesudegusių granulių išmetimas į krosnelės degimo kamerą 

Prastas kuro ir oro santykio sureguliavimas 

degiklio valdikliu 

Susisiekite su savo montuotoju.  Degiklį privaloma nustatyti tinkamai, 

panaudojant dujų analizatorių 

Žemos kokybės granulių naudojimas Naudokite tik kurą, kuris atitinka vadove nurodytus reikalavimus. (žr. 3 

skyrių. Kuras) 

Klinkerių ir nedegių sudedamųjų dalių susidarymas degiklio korpuse 

Priežastis Sprendimas 

Žemos kokybės granulių naudojimas (žr. 3 

skyrių. Kuras) 

Naudokite tik kurą, kuris atitinka vadove nurodytus reikalavimus. 

Mažas automatinio valymo sistemos 

našumas 

Dažniau naudokite savaiminio valymo sistemą 

Neteisingas kuro ir oro mišinio nustatymas Sureguliuokite, naudodami dujų analizatorių 
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Dūmai granulių bunkeryje 

Prasta kamino trauka arba didelė vidinė 

krosnelės degimo kameros varža 

Dėl problemos nedelsiant kreipkitės į savo montuotoją. 

Degiklio degimo kameros užsikimšimas dėl 

nedegių medžiagų susidarymo 

Degiklio degimo kamerą būtina valyti šepetėliu 

Neteisingas kuro ir oro mišinio nustatymas Sureguliuokite, naudodami dujų analizatorių 

Krosnelės temperatūra yra per didelė. Valdiklio gedimas 

Elektros instaliacijos galios svyravimai 
Privaloma užtikrinti atitinkamos nominalios galios rezervinį elektros 

generatorių! (žr. 1 lentelę) Maitinimo gedimas 

Aukšta išmetamųjų dujų temperatūra. 

Įsijungia aukštos temperatūros įspėjimo 

signalas 

Krosnelės vandens apdangalo išmetamųjų dujų vamzdžiai yra užkimšti 

suodžiais. Sumažėjęs šilumos perdavimas. Krosnelę reikėtų išvalyti. Jei 

norite išvalyti krosnelę, kreipkitės į įgaliotą specialistą / techninės 

priežiūros centrą. 

 

Aukšta temperatūra krosnelės vandens 

apdangale. 

1. Neteisingi siurblių ĮSIJUNGIMO/IŠSIJUNGIMO temperatūros nustatymai. 

2. Parinkta neteisingo dydžio šildymo sistema. 

 
 

 
 
 

 

 

8. ŠILDYMO SISTEMOS UŽPILDYMAS 

 
7 lentelė 

Problema Prevencija 
Galimas įrenginio pažeidimas dėl 
temperatūrų skirtumų sukeltų 
medžiagų įtempimų 

Užpildykite šildymo įrenginį tik šaltos būsenos (įleidimo angos 
temperatūra neturi viršyti 40 °C). 

Įrenginio pažeidimo pavojus dėl sankaupų 
susidarymo. Kondensato susidarymas ir 
dervų nuosėdos gali sutrumpinti katilo 
eksploatavimo laiką. 

- Nenaudokite šildymo krosnelės ilgą laiką dalinio įkrovimo 
režimu 

- Katilo įleidimo angos temperatūra neturi būti žemesnė kaip 
65 ° C, krosnelės vandens temperatūra turi būti nuo 80 °C iki 
85 °C. 

- Vasaros metu katilą šilto vandens šildymui naudokite tik 
trumpą laiką. 
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9. GRANULIŲ KROSNELĖS NAUDOJIMAS 
 

 
Vadove ir priežiūros brošiūroje nurodytų 

montavimo ir naudojimo reikalavimų 
nesilaikymas panaikina garantiją. 
 

 

9.1. Granulių krosnelės „PM Comfort Plus“ 

naudojimas 
 

 

Uždegimas. 

Kai įsitikinote, kad krosnelė buvo tinkamai 

sumontuota, galite atlikti pradinį paleidimą ir 

nustatyti visus parametrus. 

Paruošimas gali būti atliekamas naudojant ekraną 

arba kompiuterį, naudojant mūsų specialią 

programinę įrangą arba duomenų įvedimo 

sistemas. 

 

Deginimas. 

Degimo procesas vyksta krosnelės degimo 

kameroje, nes kuro dalys yra reguliariai dozuojamos 

(apskaičiuojamos) reguliariais intervalais naudojant 

sumontuotą sraigtą. Taip pasiekiamas optimalus 

degimas. Krosnies veikimą kontroliuoja ir valdo 

temperatūros jutiklis, kuris matuoja vandens 

apdangalo (mantijos) temperatūrą ir temperatūros 

jutiklis, kuris matuoja išmetamųjų dujų 

temperatūrą.  Uždegimą ir stabdymą kontroliuoja 

išmetamųjų dujų jutiklis, kuris suteikia informaciją 

valdymo blokui. Galia nustatoma pagal patikslintą 

maksimalią temperatūrą krosnyje, nes prieš ją 

pasiekiant, ji pradeda svyruoti. 

9.2. Svarbios rekomendacijos ilgalaikiam ir 

tinkamam krosnelės naudojimui 

- Krosnelės surinkimui ir montavimui laikykitės šio 

vadovo reikalavimų. 

- Naudokite tik kurą, kuris rekomenduojamas šiame 

vadove. 

- Naudotojo apmokymą apie krosnelės naudojimą 

ir techninę priežiūrą atlieka įgaliotas montuotojas 

arba aptarnavimo dirbtuvės. 
 

 
 

9.3. Reikalavimai „PM Comfort Plus“ krosnelės 

valymui ir priežiūrai. 

 

 
SVARBU!   Valymui nenaudokite rūgščių 
turinčių ploviklių ar degių skysčių. 

 

 

Atsargiai! Karšti paviršiai. 

Prieš valydami katilą įsitikinkite, kad ugnis 

jame užgeso ir katilas atvėso. 
 

 

Reguliariai valykite granulių krosnelę ir išmetamųjų 

dujų sistemą. Tai užtikrins efektyvų krosnelės 

veikimą. 

 

 
9.3.1. Šviežio oro sistemos tikrinimas ir valymas 

Kiekvieno šildymo sezono pradžioje privaloma 

patikrinti šviežio oro sistemą.  Bet kokie sutrikimai 

turi būti suremontuoti. 
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Tačiau po kelių valandų veikimo stiklas  
iš vidaus gali šiek tiek patamsėti. 
Pagrindinė priežastis yra naudojamų 
granulių kokybė ir išmetamųjų dujų 
sistemos veikimas. 

Norėdami išvalyti durų stiklą išjunkite ir 
atvėsinkite krosnelę. 

Naudokite minkštą šluostę ir nedidelį 
kiekį stiklo valiklio. 

 

 

9.3.2. Išmetamųjų dujų sistemos tikrinimas ir 

valymas 

Kiekvieno šildymo sezono pradžioje privaloma 

patikrinti išmetamųjų dujų sistemą. Jei elektros 

kabelis sugadintas, jį reikia pakeisti nauju. 

Derva yra skystis, susidaręs blogo degimo metu ir 

esant žemai temperatūrai išmetamųjų dujų 

vamzdyje.  Jei išmetamųjų dujų vamzdis turi dervos 

sluoksnius, gerai izoliuokite išmetimo vamzdžio 

išorę. Dervos sankaupos gali sukelti gaisrą. Bent 

vieną kartą per šildymo sezoną privaloma atlikti 

išmetamųjų dujų sistemos patikrinimą ir valymą. 

9.3.3. Granulių krosnelės valymas ir priežiūra. 

Granulių krosnelės valymą ir priežiūrą reikia atlikti 

reguliariai. 

- Periodiškai valykite krosnelės išorinį paviršių, 

stiklą, durelių virvę, pelenų konteinerį. 

- Granulių degiklį valykite kasdien. 

- Išvalykite granulių bunkerį kartą per mėnesį. 

- Privaloma krosnelę visiškai išvalyti sudeginus nuo 

800 kg iki 1000 kg granulių arba vieną kartą per 

metus. 

Atliekant įprastinį patikrinimą įgaliotosios 

dirbtuvės turi atlikti šiuos darbus: 

• Ventiliatoriaus valymas; 

• Visų nepasiekiamų degiklio vietų valymas; 

• Uždegimo sistemos ir granulių pakrovimo 

sistemos nuodugnus patikrinimas; 

• Ant durelių esančių izoliacinių virvių būklės 

nuodugnus patikrinimas ir jei reikia, 

pakeitimas. 

• Išmetamųjų dujų sistemos T jungties 

išmontavimas ir valymas 

Valant atlikite šiuos veiksmus: 

- Užgesinkite krosnelę 

- Palaukite, kol jis atvės 
- Atjunkite maitinimo šaltinį 

- Nenaudokite degių valiklių. 

 

• Atlikite pilną elektrinių parametrų 

patikrinimą; 

• Atliktų patikrinimo veiksmų ataskaitos 

pateikimas; 
 

 

9.3.4. Granulių krosnelės išorinio paviršiaus 

valymas 

Naudokite minkštą šluostę ir neutralias valymo 

priemones. 

 

 

9.3.5. Durų stiklo valymas 

Durų stiklas valosi savaime krosnelės veikimo metu. 

 
 

Schema Nr. 3. Durų stiklo valymas 

 

Po kiekvieno valymo patikrinkite 2 mm atstumą tarp 

stiklo ir durelių viršutinio krašto (žr. Schemą Nr. 4). 
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Schema Nr. 4. Atstumo tarp stiklo ir durelių patikrinimas 

 

 

9.3.6. Patikrinkite / pakeiskite durelių 

izoliacinę virvę 

Virvė užtikrina durelių sandarumą ir tinkamą 

granulių krosnelės veikimą. 

Periodiškai tikrinkite izoliacinę virvę. Jei nustatomas 

koks nors pažeidimas, kreipkitės į įgaliotąją 

techninės priežiūros tarnybą, kad izoliacinė virvė 

būtų pakeista nauja. 

Virvei garantija netaikoma. 
 

 
 

9.3.7. Pelenų pašalinimas iš granulių krosnelės 

Patikrinkite pelenų konteinerį apatinėje granulių 

krosnelės dalyje. Išjunkite krosnelę, palaukite, kol ji 

atvės ir tada išvalykite. Pelenų konteinerį reikia 

valyti kasdien. Pelenus šalinkite nedegioje talpoje 

su dangčiu. 

 

 
9.3.8. Degiklio valymas 

Vieną kartą per dieną naudokite dulkių siurblį, 
degiklio išvalymui nuo pelenų. Išvalytas degiklis 
užtikrina tinkamą krosnelės veikimą 

 
Schema Nr. 5. Degiklio valymas 

Kai degiklio angos užsikemša priemaišomis, 

atidarykite ir išvalykite degiklį. 

 

 
9.3.9. Granulių bunkerio valymas 
Bunkerį rekomenduojama valyti periodiškai (bent 
kartą per mėnesį). 
Valymas turi būti atliekamas tokiu būdu: pirma, 
ištuštinkite granulių bunkerį; antra, bunkerį valykite 
dulkių siurbliu. Jeigu krosnelės naudojimo metu į 
granulių bunkerį patenka daug dulkių ir pjuvenų, 
nedelsdami išjunkite krosnelę ir gerai išvalykite 
granulių bunkerį ir degiklį.  Pakartotinai užpilkite 
granulių bunkerį. Jeigu granulių bunkeryje vis dar 
yra daug dulkių ir pjuvenų, pakeiskite naudotas 
granules kokybiškomis. 
Kai degiklio angos užsikemša priemaišomis, 
atidarykite ir išvalykite degiklį. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 
Schema Nr. 6. 

Granulių bunkerio valymas 
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9.3.10. Silikoninės slėgio jungiklio žarnos 

valymas. Bent kartą per metus. 

 

 
 

 
9.3.11. Išmetamųjų dujų sistemos valymas 

(dūmų šilumokaitis) 

Išmetamųjų dujų sistemą būtina išvalyti bent kartą 

per metus. 

 

Schema Nr. 9. Sluoksniuotų sankaupų išvalymui 

naudokite vielinį šepetį 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Schema Nr. 7. Nuimkite išmetimo sistemos 

dangtį. - 1 

 

Schema Nr. 10. Nuvalykite suodžius per liukus iš 

abiejų granulių krosnelės pusių. 

- 1 žingsnis / 18 kW ir 25 kW modeliams/ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

Schema Nr. 8. Nuimkite išmetimo sistemos 

dangtį. - 2 

 

Schema Nr. 11. Nuvalykite suodžius per liukus iš 

abiejų granulių krosnelės pusių. 

- 2 žingsnis 

/ 18 kW ir 25 kW modeliams/ 
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Schema Nr. 12. Nuvalykite suodžius per degiklio angas 

/ 13 kW modeliui/ 

 

 
Po valymo sistemą uždarykite. 

Naudojant žemos kokybės granules, 

rekomenduojama valyti kartą per mėnesį. 
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10. MIKROPROCESORINIS VALDIKLIS 

 

10.1. Simbolių paaiškinimas. 
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10.2. Valdiklio meniu. 
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11. BELAIDŽIO RYŠIO MODULIO PRIJUNGIMAS 

PRIE GRANULIŲ KROSNELĖS 

 
Dėmesio! Sąlytis su vandeniu ir kitais skysčiais. 

Neleiskite patekti ant produkto vandeniui, 

plovikliams, tirpikliams ar kitiems skysčiams, nes tai 

gali sugadinti elektroniką arba sukelti gedimus. 

 
Naudodamiesi šiuo produktu, venkite sąlyčio su 

vandeniu ar kitais skysčiais. 

 
Valymas. 

„BURNIT“ moduliui nereikalingas specialus valymas. 
Tačiau, jį valant, naudokite sausą šluostę, švelniam 
įrenginio paviršiaus nuvalymas. 

 

Atsisiunčiama 

„Fumis“ mobilioji programa. 
Naujausia „BURNIT“ programos versiją visada 
galima atsisiųsti iš „Google Play“ parduotuvės 
(„Android“ operacinei sistemai) ir „App Store“ 
(„iOS"“ operacinei sistemai). 

Atsisiųskite programą ir įdiekite ją į savo išmanųjį 

įrenginį (telefoną arba planšetinį kompiuterį). 

 

 

Belaidžio modulio įdiegimas. 
Kruopščiai atlikite toliau nurodytus veiksmus, kad 
įdiegtumėte savo modulį: 

1 žingsnis 

- Išjunkite krosnelės maitinimą. 

 

2 žingsnis (žr. diagramą) 
- Prijunkite „Burnit“ modulį prie elektros tinklo. 

 
3 žingsnis 

- Sukonfigūruokite modulį. 

 

 
Įjunkite belaidę parinktį savo įrenginyje ir prijunkite 

prie tinklo su interneto prieiga. 

- Paleiskite „Burnit“ programą. 

Perskaitykite ir patvirtinkite licencijos 

formą. 

- Programoje bus paklausta: „Ar jūs jau 

prijungėte savo šildymo įrangą prie belaidžio 

modulio?“ 

 
- Pasirinkite „NE“. 

 

 

 

Schema Nr. 13. 2 žingsnis 
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Pasirinkus „NE“, programoje reikės įvesti jūsų 

belaidžio tinklo slaptažodį. Įveskite savo belaidžio 

tinklo slaptažodį (arba palikite tuščią, jei jūsų tinkle 

nėra slaptažodžio) ir paspauskite savo modulyje 

paspauskite „belaidis ryšis“. 

Belaidžio ryšio LED indikatorius jūsų modulyje 

greitai pradės mirksėti. Tada paspauskite „Paleisti 

belaidžio ryšio nustatymas“ savo išmaniojo 

įrenginio ekrane. 
Susiejimo procesas gali truputį užtrukti. 

 

Ryšys sukuriamas, kai rodomas belaidžio ryšio 

indikatorius stabilizuojasi, o indikatorius „Būsena“ 

pradeda mirksėti. 

 
Kai belaidžio ryšio indikatorius stabilizuojasi ir 

indikatorius „Būsena“ pradeda mirksėti, 

paspauskite mygtuką „Sustabdyti belaidžio ryšio 

nustatymą“ savo išmaniojo įrenginio ekrane. 

 
Paspaudus „Sustabdyti belaidžio ryšio nustatymą“, 

paspauskite savo išmaniajame įrenginyje valdymo 

mygtuką „Atgal“. 

Programa paprašys įvesti MAC adresą ir PIN kodą, 

esančius ant lipduko, priklijuoto ant jūsų modulio 

(taip pat modulio rinkinio plokštelėje). 

 
Įveskite MAC adresą ir PIN kodą. 

DAR NESPAUSKITE mygtuko „Prijungti“! 
 

 

4 žingsnis (žr. diagramą) 

- Prijunkite krosnelę prie maitinimo tinklo. 

 
Prijunkite „Burnit“ modulį prie krosnelės galinio 

skydelio lizdo, naudodami komplekte esantį kabelį. 

Palaukite, kol visi modulio LED indikatoriai 

stabilizuosis ir paspauskite savo išmaniojo įrenginio 

mygtuką „Prijungti“ 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
Schema Nr. 14. 4 žingsnis 
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---- 

 

 

7 lentelė Galimi 

klaidų kodai 
 

Rodoma valdiklio ekrane Kodas Problemos 

priežastys 

Problema 

sprendimas 

Dega piktograma 

„Nėra kuro“ 

Užsidega trūkstant kuro Papildykite kuro bunkerį. 

Paleiskite valdiklį iš naujo ĮJUNGIMO / 
IŠJUNGIMO mygtuku. 

 

Mirksi piktograma 

„Valymas“ 

 

Dega piktograma 

„Valymas“ 

 

А003 

---- 

 

Degimo kamera arba dūmtraukis yra 

užterštas ir reikia valyti. 

Pelenų perteklius arba nesudegęs kuras 

degimo kameroje. 

 

Patikrinkite ir išvalykite degimo kamerą arba susisiekite 

su savo montuotoju 

dūmtraukio išvalymui. 

 

Mirksi piktograma 

„Priežiūra“ 

А004   Išseko valdiklio akumuliatorius Kreipkitės į savo aptarnavimo 

dirbtuves dėl pakeitimo. 

 

Mirksi piktograma 

„Priežiūra“ 

А005       Ventiliatoriaus kodavimo įrenginio klaida Kreipkitės į savo aptarnavimo dirbtuves. 

 

Mirksi piktograma 

„Priežiūra“ 
А007        Slėgio jungiklis įjungtas. 

Nepakankama dūmtraukio trauka. 

Patikrinkite ir išvalykite kaminą. 

 

Dega piktograma 

„Priežiūra“ 

Dega piktograma 

„Priežiūra“ 

Dega piktograma 

„Priežiūra“ 

Dega piktograma 

„Priežiūra“ 

Dega piktograma 

„Priežiūra“ 

Dega piktograma 

„Priežiūra“ 

Dega piktograma 

„Priežiūra“ 

Е001        Vaizdo ekrano klaida 

 
Е004        Ekrano valdiklio ryšio klaida 

 

Е101        Degimo / perkaitimo klaida 

Е106        Dūmtraukio dujų jutiklio klaida 

Е109         Vandens apdangalo jutiklio klaida 

Е110         Katilo temperatūros jutiklio klaida 

 

Е115         Sistemos klaida 

 

 

 

 

Nedelsdami susisiekite su 

savo montuotoju. 



 

 

 

Parametro 
kodas 

 Matavimo 
vienetai 

 Vertės  

 13 kW 18 kW 25 KW 

P 000 Maksimalus laukimo laikas tarp įkrovimo minutės 30 30 30 

 ir ugnies susidarymo etapo.     

P 001 Maksimalus laikas minutėmis degimo minutės 10 10 5 

 patikrinimui išsijungus šildytuvui.     

P 003 
Sraigto pauzė šildytuvo šilimo metu. sekundės 

: 10 
70 5 5 

P 004 
Sraigto veikimas šildytuvo šilimo metu. sekundės 

: 10 
30 250 250 

P 005 
Sraigto pauzė kuro uždegimo metu. sekundės 

: 10 
65 80 80 

P 006 
Sraigto veikimas kuro uždegimo metu. sekundės 

: 10 
35 20 20 

P 007 
Sraigto pauzė iki stabilaus degimo. sekundės 

: 10 
65 150 150 

P 008 
Sraigto veikimas iki stabilaus degimo. sekundės 

: 10 
35 25 30 

P 010 
Sraigto veikimas minimaliu galingumu. sekundės 

: 10 
13 20 24 

P 018 
Sraigto veikimas maksimaliu galingumu. sekundės 

: 10 
55 50 71 

P 019 Ventiliatoriaus veikimas išjungiant. - 220 230 230 

P 020 Ventiliatoriaus veikimas degimo patikrinimo metu. - 38 130 130 

P 021 Ventiliatoriaus greitis šilimo metu. - 40 110 100 

P 022 Ventiliatoriaus greitis uždegimo metu. - 45 135 135 

P 023 Ventiliatoriaus greitis esant stabiliam degimui. - 50 135 135 

P 024 Ventiliatoriaus greitis esant pirmajam galios lygiui. - 35 115 115 

P 028 
Ventiliatoriaus greitis esant pirmajam/maksimalios 

galios lygiui. 
- 65 160 145 

P 050 

Temperatūros skirtumas krosnies paleidimui 

pasiekus maksimalią temperatūrą 
0

С 5 5 5 

 

 

8 lentelė. Valdiklio nustatymai 

 

Paaiškinimai 
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Parametro 

kodas
 Paaiškinimai 

Matavimo 

vienetai 

Vertės 

13 kW 18 kW 25 KW 

P 051 Maksimali temperatūra krosnelės viduje. 0

С 25,0 25,0 25,0 

P 052 Maksimali temperatūra vandens apvalkalo 
viduje. 

0

С 
75 75 65 

P 053 Krosnelės sustabdymo temperatūra. 
0

С 5 5 10 

P 054 Išmetamųjų dujų temperatūra valdiklio 

perjungimui į degimo patikrą. 

0

С 
77 77 77 

P 055 Katilo temperatūra perjungimui į 

moduliavimo režimą. 

0

С : 2 
210 210 210 

P 056 Išmetamųjų dujų temperatūra ventiliatoriaus 

sustabdymui katilo  
išjungimo metu. 

0

С : 2 

75 75 75 

P 057 Maksimali išmetamųjų dujų temperatūra, 

katilo išjungimo aktyvavimui. 

0

С : 2 
250 250 270 

P 059 Įspėjamojo signalo „Nėra kuro“ aktyvavimo 
temperatūra. 

0

С 
76 76 76 

P 060 Laikotarpis tarp dviejų savaiminių valymų 
degimo metu. 

minutės 15 15 15 

P 061 Savaiminio valymo trukmė 
degimo metu. 

sekundės 30 30 30 

P 062 Ventiliatoriaus greitis valant. - 170 170 180 

P 067 Cirkuliacinio siurblio paleidimo 
temperatūra. 

0

С 
50 50 50 

P 068 Cirkuliacinio siurblio sustabdymo 
temperatūra. 

0

С 
40 40 45 

P 070 Šildytuvo sušilimo laikotarpio trukmė. 
sekundės 90 90 153 

P 076 Konfigūracijos pasirinkimas. - 1 1 1 

P 095 Temperatūros skirtumas yra didesnis už nustatytą 
didžiausią darbinę temperatūrą, skirtą sustabdyti 
krosnelės veikimą. 

0

С 

5 5 5 

P 096 Temperatūros skirtumas yra didesnis už 
nustatytą didžiausią išjungimo 
temperatūrą, skirtą paleisti krosnelę iš 
naujo. 

0

С 

5 5 5 

P 101 Laikas valyti katilą po užgesinimo. 
sekundės 180 180 180 
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9 lentelė. Granulių krosnelės „PM Comfort Plus“ naudojimui ir priežiūrai 
 

 

 
DALYS / INTERVALAS 1-2 DIENOS 

KIEKVIENĄ 

SAVAITĘ 
15 DIENŲ 60-90 DIENŲ 

KIEKVIENĄ 

SEZONĄ 

Išvalykite degimo kamerą • · 
    

Išvalykite pelenų surinkimo 

konteinerį dulkių siurbliu 

 
· 

   

Išvalykite pelenų konteinerį · 
    

Išvalykite degimo kameros dureles ir 

stiklą 

  
· 

  

Išvalykite turbuliatorius · 
    

Išvalykite apatinį pelenų konteinerį   
· 

  

Išvalykite išmetimo kanalų T 

jungtis (už katilo) 

   
· 

 

Nuvalykite šilumokaičius ir 

pašalinkite prikepusius pelenus 

    
· 

Išvalykite dūmų rinktuvą     
· 

Patikrinkite cirkuliacinį siurblį     
· 

Patikrinkite ar nėra hidraulinių 

nuotėkių 

    
· 

Patikrinkite durų tarpinę     
· 

Patikrinkite uždegimo žvakę 
    

· 

Patikrinkite durelių užsidarymą     
· 

 

• Naudojant prastos kokybės granules, valymo dažnumas turi būti dažnesnis. 
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12. GRANULIŲ KROSNELĖS TECHNINIAI PARAMETRAI 

„PМ COMFORT PLUS“ 

 
 

 

12.1. Granulių krosnelės „PM Comfort Plus“ elementai 

 

 

 

 
 

1. Valdiklis 7. Granulių degiklis 

2. Granulių bunkerio dangtis 8. Maitinimas 

3. Granulių bunkeris 9. Dekoratyvinės šoninės plokštės 

4. Karščiui atsparus stiklas 10. Kaminas 

5. Durų rankena 11. Įeinančio oro vamzdis 

6. Pelenų konteineris   

 

 

 
 

Schema Nr. 15. Granulių krosnelės „PM Comfort Plus“ elementai 
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12.2. Techniniai granulių krosnelės „PM Comfort Plus“ parametrai 

 
  „PM Comfort 13 

Plus“ 

„PM Comfort 18 

Plus“ 

„PM Comfort 25 

Plus“ 

Nominali galia kW 13 kW 18 kW 25 kW 

Šiluminė galia / sumažinta galia / KW 5,5 kW 7,1 11 kW 

Šiluminė galia Vandens mantija kW 11 15,5 21,5 

Aukštis A mm 900 950 1100 

Plotis P / Gylis G mm 530/520 530/520 580/680 

Vandens apvalkalo tūris l 13- 20 25 

Maitinimo įtampa V/Hz/W 230/50/150 230/50/150 230/50/150 

Granulių bunkerio talpa kg 12 15 25 

Rekomenduojamas kuras medienos granulės, ø 6 ÷ 8 mm 

/EN ISO 17225-2:2014/ 

Svoris kg 120 140 180 

Įeinančio oro vamzdis, skersmuo mm ø80 ø40 ø80 

Išmetamųjų dujų vamzdis - Kamino jungtis mm ø80 ø80 ø80 

Išleidimo angos vandens apvalkalas  Ventilio ø1” 25 

mm 

Ventilio ø1” 25 

mm 

Ventilio ø1” 25 

mm 

Vandens apvalkalo įleidimas  Ventilio ø1” 20 

mm 

Ventilio ø1” 20 

mm 

Ventilio ø1” 20 

mm 

Išmetamųjų dujų temperatūra 0С 
<180 <180 <180 

Vidutinis kuro suvartojimas per valandą kg/h 1,5 1,8 3 

Pilno granulių bunkerio bendras degimo laikas esant 
maksimaliai  galiai 

h 8 10 12 

CO kiekis, apskaičiuotas kai išmetamosiose dujose yra 
13% O2, esant nominaliam šilumos tiekimui 

h/kg 0,02% 0,02% 0,02% 

Efektyvumas % 87,5 89 91,2 

Aukščiau lentelėje pateiktos vertės yra gautos bandymo, atlikto deginant medines granules, kurių 

kaloringumas yra 18220 Kj/kg (lygus 4350 Kcal/kg), metu. 

Visi aukščiau pateikti duomenys yra informaciniai ir neprivalomi. Gamintojas pasilieka teisę keisti duomenis bet 

kuriuo metu siekdamas pagerinti granulių krosnelės efektyvumą. 
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13. GARANTIJOS SĄLYGOS 
 

 

13.1. Garantijos sąlygos. 

Garantijos sąlygos yra aprašytos komplekte 

esančioje techninės priežiūros brošiūroje. 
 

 

13.2. Garantinis aptarnavimas 

Nusipirkus granulių krosnelę, turite susisiekti su 

įgaliotu montuotoju / aptarnavimo dirbtuvėmis, 

kurios ją sumontuos ir paleis. Įgaliotas montuotojas 

/ aptarnavimo dirbtuvės užpildo gaminio garantijos 

kortelę ir techninės priežiūros vadovą. 

14. PERDIRBIMAS IR UTILIZAVIMAS 

 

 
Visas pakavimo medžiagas atiduokite perdirbimui 

pagal vietines taisykles ir reikalavimus. 

Kiekvieno gaminio naudojimo ciklo pabaigoje jo 

sudedamosios dalys turi būti utilizuotos pagal 

norminius nurodymus. Pasenusi įranga turi būti 

atiduodama atskirai nuo kitų perdirbamų atliekų, 

kuriose yra medžiagų, darančių neigiamą poveikį 

sveikatai ir aplinkai. 

Pagal Direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir 

elektroninės įrangos atliekų, jos turi būti šalinamos 

atskirai nuo įprastų kietųjų buitinių atliekų. 

Nebenaudojami prietaisai turi būti surenkami 

atskirai nuo kitų perdirbamų atliekų, kuriose yra 

medžiagų, pavojingų sveikatai ir aplinkai. Tiek 

metalinės, tiek nemetalinės dalys parduodamos 

licencijuotoms organizacijoms perdirbamų 

metalinių ir nemetalinių atliekų surinkimui. Bet 

kuriuo atveju jos neturėtų būti laikomos buitinėmis 

atliekomis.
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ISO 9001:2008 

„BUREAU VERITAS“ 

Sertifikuota 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

Tel.: +359 700 17 343 

www.burnit.bg 

 


