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Mareli Systems 

Granulinė krosnelė ONYX HYDRO 12/18/24/30 kW 

Montavimo ir naudojimosi instrukcija 

Šios krosnelės suprojektuotos ir pagamintos  pagal standarto BNS  EN  14785-2006 reikalavimus 
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Krosnelę montuojant ir eksploatuojant būtina laikytis šios instrukcijos reikalavimų. Tai užtikrins 
optimalų įrenginio veikimą. Tuo pačiu tai ir garantinio aptarnavimo sąlyga. 
NURODYMAI SAUGIAM NAUDOJIMUI: 
• įrenginys nėra skirtas naudotis žmonėms, neturintiems patirties ir/arba žinių apie įren-

ginį, vaikams, taip pat asmenims, turintiems rimtų fizinių ar psichologinių sutrikimų. 
• Montavimo darbus turi atlikti kvalifikuoti šildymo sistemų specialistai arba Mareli 

Systems įgalioto atstovo serviso darbuotojai. Pirmąjį paleidimą gali vykdyti tik Mareli 
systems įgalioto atstovo patvirtinti asmenys. Tai būtina garantijos suteikimo įrenginiui 
sąlyga.  

• Vieta krosnelei parenkama ir montavimo darbai atliekami laikantis instrukcijoje nuro-
dytų saugos reikalavimų. Neteisingai sumontavus, gali susidaryti pavojingos sveikatai 
sąlygos ir/arba katilas veiks neoptimaliu režimu. Draudžiama montuoti įrenginį šalia 
lengvai užsiliepsnojančių paviršių ar medžiagų.  

• Prieš naudojantis įrenginiu būtina perskaityti ir suprasti šią montavimo ir naudojimo 
instrukciją.  

• Neplauti krosnelės vandeniu. Jis gali patekti į viduje sumontuotus elektros komponen-
tus, juos pažeisti ir/arba sukelti trumpą jungimą.  

• Negalima ant krosnelės džiovinti drabužių. Bet kokie degūs daiktai turi būti laikomi per 
saugų atstumą. 

• Savininkas atsako už teisingą ir saugų krosnelės naudojimą. Gamintojas Mareli Systems 
Ltd ir jų įgaliotas atstovas Lietuvoje IĮ ,,Kemeras“  neatsako už gedimus ar kitas proble-
mas, atsiradusias nesilaikant  instrukcijoje nurodytų eksploatavimo sąlygų.  

• Bet koks krosnelės remontas, atliktas ne įgalioto atstovo patvirtintų asmenų, taip pat 
detalių keitimas neoriginaliomis dalimis, pažeidžia garantinio aptarnavimo sąlygas ir 
tiekėjas bei gamintojas yra atleidžiami nuo atsakomybės. 

• Dalis krosnelių paviršių yra karšti (durelių rankena, stiklas, vamzdžiai). Venkite kontak-
to su jais be apsauginių priemonių (temperatūrai atsparių pirštinių ir  įrankių). 

• Draudžiama eksploatuoti krosnelę atidarytomis durelėmis ar įskilus stiklui. 

• Šildymo krosnelė privalo būti jungiama į įžemintą elektros tinklą.  
• Kilus nesklandumams, katilą būtina nedelsiant išjungti. 

• Nepavykus uždegimui, prieš pakartojant operaciją, pašalinti iš degiklio nesudegusias 
granules.  

• Eksploatuojant įrenginį  privaloma laikytis priešgaisrinės saugos  reikalavimų.  
• Užsidegus kaminui, tuoj pat užgesinti krosnelę, išjungti elektros tiekimą ir jokiu būdu 

neatidaryti durelių. Neišvalius kamino, vėl įjungti krosnelę draudžiama. 
• Nenaudoti degių skysčių ar medžiagų,  jei nepavyksta  uždegti granulių. 

  Būtina periodiškai tikrinti ir valyti jungtį su kaminu. 

SAUGŪS ATSTUMAI: 
Montuojant įrenginį svarbu palikti bent 600 mm atstumą iki artimiausio degaus paviršiaus (B ir C 
kategorijos medžiagos pagal degumo kvalifikaciją). Jei arti yra C3 degumo kategorijos medžiagų, 
atstumas turėtų būti dvigubinamas. 

1. PASKIRTIS 

Krosnelė skirta individualių ir komercinių patalpų šildymui.  

Naudojamas kuras medienos granulės. Įrenginys  turi plieninį  

šilumokaitį (maksimali darbinė vandens temperatūra 90 ºC,  

maksimalus darbinis slėgis - 0,2 MPa). Bandymo slėgis - 0,4 

MPa. 

Krosnelė pritaikyta darbui su A klasės medienos granulėmis. (DIN plius 51731 ) Rekomen-

duojami parametrai: medžiaga -100% gryna mediena, skersmuo 6-8 mm, ilgis 20-30mm, 

kaloringumas 5.2 kW/kg, pelenų kiekis iki 0,8%; 

Naudojant netinkamas granules gali būti apsunkintas krosnelės darbas 
bei  nepasiekiama deklaruojama galia. 
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Kas yra medžio granulės? Granulės gaminamos suspau-

džiant smulkintas medienos atliekas. Kuras yra saugus 

aplinkai nes nenaudojami jokie cheminiai priedai (klijai ir 

pan.). Granulės surišamos natūralios  medžiagos, esan-

čios pačioje medienoje (lignino), pagalba. Kaloringumas 

gali siekti iki 5.2 kW/kg  

 
Dėmesio! Norint užtikrinti efektyvų krosnelės darbą būtina granules sandėliuoti sausoje aplinkoje!                           

Maksimali galia kW 12 18 24 30 

Šildomas plotas m³ 250 350 500 600 

Aukštis mm 1047 1127 1127 1177 

Plotis mm 534 584 584 624 

Gylis mm 631 631 631 672 

Granulių talpa kg 19 30 30 30 

Oro padavimo anga d, mm 48 48 48 60 

Dūmų išmetimo vamzdis d,  mm 80 80 80 80 

Svoris kg 165 175 175 192 

Granulės d, mm 6-8 6-8 6-8 6-8 

Išretėjimas dūmtraukyje Pa 12 12 12 12 

Elektros sąnaudos vidutinės/uždegant W 60/310 60/310 60/310 60/310 

Elektros tinklas V/Hz 230/50 230/50 230/50 230/50 

Šilumokaičio talpa l 30 41 41 48 

Į patalpą išspinduliuojama šiluma kW 1 2 3 4 

Darbinis slėgis bar 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 0,5-2,0 

Aplinkos temperatūra C 5-40 5-40 5-40 5-40 

Efektyvumo klasė   5 5 5 5 

Efektyvumas % >93 >94 >94 >93 

CO išmetimas mg/m3 <300 <300 <300 <300 

Dūmų temperatūra C 91 129 131 119 

Maksimali vandens temperatūra C 90 90 90 90 

2. TECHNINIAI DUOMENYS  
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Montuojant bei eksploatuojant katilą būtina laikytis šalyje galiojančių, taip pat regioninių ir 
europinių saugumo reikalavimų. 

Prieš montuodami patikrinkite, ar parinkta vieta tinkama katilo svoriui. 
Kad galėtumėte saugiai naudotis katilu: 

• Katilą prijungti prie šildymo sistemos turi kvalifikuoti specialistai. 
• Paviršius, ant kurio statoma krosnelė, turi būti lygus ir horizontalus, pagamintas iš karš-

čiui ir liepsnai atsparių medžiagų (mažiausiai 300 mm prieš krosnelę, ir ne mažiau 400 
mm iš galo ir šonų). 

• Darbo metu katilo durelės turi būti sandariai uždarytos. 
• Pirmą kartą įjungus atsiranda specifinis kvapas. Tai normalu, nes katilo metalinės dalys 

padengtos karščiui atspariais dažais, kurie galutinai sutvirtėja tik pradėjus naudotis įrengi-
niu. Iki pirmo įkūrimo reikėtų šį dažų sluoksnį pasaugoti nuo mechaninių pažeidimų. 

 

3.MONTAVIMAS 

3.1 BENDRI REIKALAVIMAI. 



7 

 

Išėjimas iš kamino 

Kaminas 

Jungtis į kaminą 

Jungtis į krosnelę 

Saugūs             

atstumai 

Grindys Anga orui 

Pravala 

BŪTINA PATIKRINTI PRIEŠ   

MONTUOJANT 
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3.2 PAGRINDINĖS TAISYKLĖS IR PATARIMAI. 

Krosnelių su vandens kontūru pagrindinis privalumas – maksimalus degimo kameroje pa-
gamintos šilumos perdavimas šildymo sistemoje cirkuliuojančiam vandeniui, tuo pačiu 
užtikrinamas net nutolusių patalpų šilumos režimas. 

 Įsitikinkite, kad šildymo sistema visiškai sandari. 
 Visi šildymo sistemos elementai turi būti apsaugoti nuo užšalimo. 
 Cirkuliacinis siurblys parenkamas pagal katilo galią, naudojant formulę: 

 

G=0,043. P  (m³/h), kurioje: 
 P, kW – katilo šiluminė galia. Cirkuliacinis siurblys įjungiamas ir išjungia-

mas naudojant krosnelės termostatą.                             
 Vandens filtrą pirmą kartą  būtina išvalyti iš karto po sistemos bandymo. 
 Jei krosnelė jungiama prie senos sistemos, pastarąją būtina gerai išplauti, pašalinant 

susikaupusį purvą. 
 Neišleiskite vandens iš sistemos pasibaigus šildymo sezonui. 
 Cheminis vandens sistemos valymas nėra rekomenduojamas. 
 Išsiplėtimo indo talpa – ne mažiau kaip 10% šildymo sistemos vandens tūrio. Krosnelė-

je sumontuoto išsiplėtimo indo talpa 6 l. Jei šildymo sistemoje vandens yra daugiau bū-
tina sumontuoti atitinkamo dydžio indą papildomai. 

 Sistemos papildymas ir išleidimas numatomi žemiausiame taške. 

 

3.3  DŪMTRAUKIS IR SUJUNGIMO VAMZDŽIAI. 
Dūmtraukiui galima naudoti tik nedegius, atsparius temperatūros ir kondensato povei-
kiui vamzdžius ir sujungimus. Montuojant kamino detalės jungiamos taip, kad negalėtų 
kauptis ar į išorę prasisunkti dūmai ir kondensatas, būtina užtikrinti sujungimų sandaru-
mą. Venkite horizontalių atkarpų. Dūmtakio posūkio kampas negali viršyti 45˚. 
Montuojant šildymo įrenginius su dūmsiurbe būtina laikytis sekančių reikalavimų: 

 Horizontalios dalys privalo turėti ne mažiau kaip 3° nuolydį. 
 Horizontali dalis turi būti kuo trumpesnė (bet kuriuo atveju ne daugiau 3 m).  
 Draudžiama įrengti daugiau kaip 4 alkūnes (įskaitant T formos jungtis). 
 Vamzdžiai ir jungtys turi būti sandarūs. Ne toje pačioje patalpoje su katilu esantis dū-

mtraukis turi būti izoliuojamas.  
 Turi būti numatyta galimybė pašalinti susikaupusius pelenus. 
 Montuojant kaminą būtina išlaikyti priešgaisrinės saugos reikalavimus atitinkančius 

atstumus nuo pastato konstrukcijų bei kitų paviršių. 
 Kamino aukštis ir skersmuo parenkamas toks, kad dūmtraukyje ties katilu būtų užtikrin-

tas 12-20 Pa išretėjimas.  

 
 

Rekomenduojama dūmtraukio išėjime sumontuoti 

priešvėjinį stogelį. 

Rekomenduojamas kaminą ir dūmsiurbę jungiančio vam-

zdžio skersmuo 80  mm. Tarp krosnelės ir kamino turi būti 

ne daugiau keturių alkūnių (įskaitant ,,T” formos jungtį). 

Alkūnės posūkio kampas ne daugiau 45 laipsnių. 
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3.4 ORO PRITEKĖJIMAS  
 
Oro įsiurbimo į katilą vamzdis (d48 mm) yra galinėje katilo dalyje. Degimui reikalingas oras pai-
mamas:  

 Iš patalpos, jei katilinės patalpoje įrengta  ne mažiau kaip 100 cm2 ploto šviežaus oro iš lauko 
pritekėjimo anga su grotelėmis, 

 Ne ilgesniu nei 1,5 m ilgio d48 mm skersmens vamzdžiu tiesiogiai iš lauko. 

 
Krosnelės degiklis bei šilumokaitis valomas ir pelenai pašalinami pagal poreikį, tačiau ne rečiau kaip kartą 
per savaitę. Valyti galima tik pilnai ataušusią krosnelę. 

1. Nukelkite krosnelės dangtį, įsukite į lizdą rankenėlę. Judindami rankenėlę aukštyn-žemyn pravalykite 
šilumokaičio vamzdžius. 

2. Išimkite degiklio gaubtą ir jį išvalykite. Patikrinkite, kad tiek gaubte, tiek grotelėse esančios oro pritekėji-
mo skylutės būtų švarios. 

3. Išimkite ir ištuštinkite pelenų dėžę, pro atsidengusią apačioje angą pašalinkite pelenus, nukritusius valant 
šilumokaitį, nuvalykite apžiūros stiklą durelėse. 

4. Grąžinkite viską į savo vietas. Krosnelė paruošta naudojimui. 

Dūmtraukį ir jungtį su kaminu rekomenduojama valyti po kiekvienų sudegintų 1,5 t granulių. 

Stogo šlaito nuolydis ≥10˚  

Atstumas nuo stogo krašto = 1.3 m 

Aukštis virš kraigo = 40 cm 

4. PRIEŽIŪRA 
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   Priežiūros programa     

  Kiekvienu uždegi-

mu 
Kas savaitę 2 kartus per sezoną Kasmet 

Degiklio nuvalymas V       

Pelenų talpos ištuštinimas   V     

Durelių stiklo nuvalymas   V     

Durelių sandarumo patikrinimas   V     

Jungties į kaminą valymas     V V 

Durelių sandarinimo juostos pakeitimas       V 

Dūmtraukio valymas     V V 

5. GARANTIJA 
 

Visoms krosnelėms suteikiama 24 mėn. garantija skaičiuojant nuo pirmojo paleidimo datos, bet ne vėliau kaip 

3 mėnesiai nuo pardavimo. Pirmąjį paleidimą gali vykdyti tik IĮ „Kemeras“ įgalioti asmenys. Garantiname ta-

lone pasirašo tiek įrenginio savininkas, tiek įrenginio paleidimo-derinimo darbus atlikęs specialistas. Tai būti-

na garantijos suteikimo įrenginiui sąlyga. 

  

Garantija galioja tik šalyje, kurioje degiklis buvo įsigytas. 

 

Degiklio korpusui garantija galioja tik tinkamai jį prižiūrint ir savalaikiai valant oro pritekėjimo skylutes, kad 

metalinės dalys nesideformuotų dėl perkaitimo. 

 

Uždegimo tenui taikoma vienerių metų garantija. 

 

Gamintojas Mareli Systems Ltd ir jų įgaliotas atstovas Lietuvoje IĮ ,,Kemeras“  neatsako už gedimus ar kitas 

problemas, atsiradusias  dėl katilo eksploatavimo nesilaikant  instrukcijoje nurodytų sąlygų.  

Bet koks katilo remontas, atliktas ne įgalioto atstovo patvirtintų asmenų, tai pat detalių keitimas neoriginalio-

mis dalimis, pažeidžia garantinio aptarnavimo sąlygas ir tiekėjas bei gamintojas yra atleidžiami nuo atsakomy-

bės. 
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6. VALDIKLIS K400  

6.1. PAGRINDINIS EKRANAS 
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6.3.PAGRINDINIŲ NUSTATYMŲ PERŽIŪRA 

 

Pasiekiamas braukiant pirštu per ekraną nuo viršaus žemyn 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

Išjungta  

 

 

Galia 
 

 

Laiko programos būsena 
  

 

 

Sezonas—Vasara 

  

 

Naudojamas kuras—granulės   

  

Malkos / 

Granulės 

  

Klimatas 

 

  

 

 

Sezonas—žiema 

  

 

Naudojamas kuras  - malkos   

  Išjungta  

6.2.VALDOMŲ ĮRENGINIŲ PERŽIŪRA 

 Pasiekiamas braukiant pirštu per ekraną iš dešinės į kairę pusę.  

Aktyvių įrenginių paveikslėliai nusidažo žaliai. 
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6.4.KLAIDOS 

 

Blokuojančios ir neblokuojančios klaidos žymimos ! Ir 

priskirtu klaidos kodu. 

Paspaudus (i) galite matyti visas išsaugotas klaidas pa-

gal datą/laiką ir aprašymą. 

Žinutė ekrane nurodo, dėl ko sustabdytas katilas. Bloka-

vimas atšaukiamas perbraukiant iš kairės į dešinę ekra-

no centre esančią rodyklę. 

Er01 – Per aukšta temperatūra granulių padavimo sraigte. (Saugumo klaida. Aukšta įtampa 1. Gali atsirasti katilui ne-
dirbant) 
Er02 -  Saugumo klaida. Aukšta įtampa 2. (tik dirbant ventiliatoriui) 
Er03 – Katilas sustabdytas dėl per žemos dūmų temperatūros arba per silpnos  liepsnos; 
Er04 – Katilas sustabdytas dėl  per aukštos vandens temperatūros; 
Er05 -  Katilas sustabdytas dėl per aukštos dūmų temperatūros; 
Er06 – Katilas sustabdytas dėl perkaitimo granulių padavimo vamzdyje (grįžtamoji liepsna iš degiklio); 
Er07 – Nesisuka dūmsiurbės variklis arba neveikia apsisukimų skaitytuvas. (Kodavimo klaida. Gali būti per silpnas  val-
dymo signalas) 
Er08 – Kodavimo klaida; Klaida gali atsirasti iškilus problemoms keičiant nustatymus; 
Er09 – per žemas vandens slėgis sistemoje; 
Er10 – per aukštas vandens slėgis sistemoje; 
Er11 – Laikrodžio klaida. Klaida atsiranda esant problemai su vidiniu laikrodžiu; 
Er12 – Nepavykęs uždegimas 
Er15 – Užgesinta dėl elektros atsijungimo daugiau nei 50 min; 
Er16 -  RS485 komunikacijos klaida (Ekranas); 
Er17 – Oro srauto reguliavimo klaida; 
Er18 – Nėra granulių talpoje; 
Er23 – Neuždarytos katilo durelės; 
Er25 – Užsikirto/negrįžo į pirminę padėtį degiklio pravalymo įtaiso grotelės 
Er26 – Sugedo valymo pavara (tik Ecopellet star); 
Er27 -  Sugedo valymo pavara 2 (tik Ecopellet star); 
Er34    Per mažas išretėjimas degimo kameroje; 
Er35    Per didelis išretėjimas degimo kameroje; 
Er39 – Neveikia oro srauto matavimo jutiklis; 
Er41 – Nepasiektas minimalus oro srauto greitis testavimo metu; 
Er42 – Viršytas maksimalus leidžiamas oro srauto greitis; 
Er44    Atidarytos durys; 
Er47 – Nėra granulių sraigto apsisukimų skaitytuvo signalo; 
Er48    Nesisuka granulių padavimo sraigtas; 
Er52 – Klaida: Modulis I/O I2C; 
Er57 – Nepasiektas pakankamas išretėjimas  testavimo metu; 
Service – Serviso klaida. Pasiektas numatytas iki apžiūros darbo valandų skaičius. Reikia atlikti katilo profilaktinį patikri-
nimą.. 

KLAIDOS 
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Laiko programos pasirinkimas  

Įjungiama/Išjungiama palietus 

norimą paveikslėlį. Redaguoja-

ma palietus ,,rašiklį‘ 

 

  

Įjungti/Išjungti/Atblokuoti  

Braukti pirštu balta juosta iš kairės į dešinę pusę. 

 

 

 

Degimo valdymas  

Galios nustatytmas, granulių/oro  kiekio koregavimas  

Šildymo valdymas 

Vandens temperatūros nustatymas, šildymo sezonas 

Rankinis granulių užkrovimas 

Granulių padavimo sraigto užpildymas 

 Ekrano nustatymai 

Laiko nustatymas, kalbos pasirinkimas 

Serviso meniu 

Tik apmokytam personalui. Detalus parametrų nustatymas 

Rodymo meniu 

 Ekrano pasirinkimų  nustatymas 

 

 

  

Informacija 

Momentinės parametrų reikšmės. 

   Laiko programa 

Kasdienė/Savaitinė/Savaitgalio 

Laiko programa įjungiama palietus norimą paveikslėlį. Išjungus tekstas papilkėja. Lies-

dami ekrane atitinkamus paveikslėlius galite pasirinkti laiko intervalus, kada įrenginiui 

leidžiama dirbti. Galima nustatyti tris intervalus per parą. 

  

Laiko intervalo pasirinkimas 

Liečiant reikiamus užrašus pasi-

renkama diena bei  norimas laiko 

intervalas.  

Darbo valandų nustatymas 

Pažymėjus redaguojamą laiko in-

tervalą slenkančios juostos pagal-

ba nustatomas pradžios ir pabai-

gos laikas. Programa vykdo tik 

varnele pažymėtus nustatymus. 

6.6. LAIKO PROGRAMA 

 6.5. VALDYMAS 
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6.7. DEGIMO IR ŠILDYMO VALDYMAS - PARINKTYS 

6.8. VALDIKLIO PRITAIKYMAS VARTOTOJUI - PARINKTYS 

 

Galima pasirinkti ekrano nustatymus ir pasirinkti vieną iš 24 kalbų. 

Ryškumas. 

Minimalus ryškumas: ši funkcija leidžia pasirinkti minimalų ryškumą, kuris įsi-

jungia automatiškai po 30 sekundžių neveiksnumo. 

Pasiruošimo būsenos vaizdas: jei įjungta ši funkcija nustato ekraną pereiti į pa-

siruošimo būsenos režimą. 

Valdymo skydelio adresas: slaptažodžiu apsaugotas meniu, naudojamas nusta-
tyti valdymo skydelio adresui. 
Protokole adresas rezervuotas adresas yra 16. Pirmam nuotoliniam pulteliui 
adresas yra 17.  Jei reikalingi kiti - pagal sistemos priskirtus adresus. 
 

Paleisti valdymo skydelį iš naujo. 

Garsas: leidžia vartotojui įjungti/išjungti garsą. 

Ištrinti klaidų sąrašą: slaptažodžiu apsaugota funkcija leidžia vartotojui išvalyti 

užfiksuotų klaidų sąrašą. 

Susikirtimų taškų sąrašas: Šis meniu leidžia vartotojui peržiūrėti visus prijungtus įrengi-

nius per protokolą, su jiems priklausančia programine įranga ir peržiūra.  

Darbastalio paveikslėlis: galima rinktis vieną iš 8 ekrano fono paveikslėlių.  

Valdymo skydelio informacija: leidžia vartotojui apžvelgti naudojamą programinę įrangą.  

Galios nustatytmas, granulių/oro  kiekio koregavimas  

Palietus užrašą atsidaro slenkanti juosta, kurioje galima nustatyti 
norimą parametro reikšmę: 

 - galia nuo (1 iki 5 arba ,,Auto”) 

 - sraigto našumo koregavimas operacijos ,,Darbas” metu (nuo -5 iki 
+5) 

 - ventiliatoriaus našumo koregavimas operacijos ,,Darbas” metu (nuo 
–5 iki +5) 

Vandens temperatūros nustatymas 

Palietus užrašą atsidaro slenkanti juosta, kurioje galima nustatyti 
katilo temperatūros užduotį. Pasirinktą reikšmę  reikia 
patvirtinti ,,varnele” 
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6.10. ŠILDYMO SCHEMOS PARINKIMAS  
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Atstovas Lietuvoje: 

 

IĮ Kemeras 

Durpynų gatvė 1, 

Kuršėnai, Šiaulių rajonas 

Tel. +370 674 44535 

Info@kemeras.lt 

www.kemeras.lt 
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Garantinis talonas (paliekamas savininkui)  

 Duomenys Parašas 

Įrenginio modelis  X 

Gamyklinis numeris  X 

Pardavėjas (įm.pavadinimas/

vardas, pavardė, parašas) 

  

Pardavimo data  X 

Įrenginio adresas  X 

Savininko kontaktiniai duomenys 

(vardas, pavardė, tel Nr., 

el.paštas) 

  

Montuotojas (įm.pavadinimas, 

pareigos, vardas pavardė, para-

šas) 

  

Pirmas paleidimas  X 

Atsakingas už paleidimą asmuo 

(vardas, pavardė, parašas) 

  

Garantinis talonas (paleidimą atlikusiam asmeniui) 

 Duomenys Parašas 

Įrenginio modelis  X 

Gamyklinis numeris  X 

Pardavėjas (įm.pavadinimas/

vardas, pavardė, parašas) 

  

Pardavimo data  X 

Įrenginio adresas  X 

Savininko kontaktiniai duomenys 

(vardas, pavardė, tel Nr., 

el.paštas) 

  

Montuotojas (įm.pavadinimas, 

pareigos, vardas pavardė, para-

šas) 

  

Pirmas paleidimas  X 

Atsakingas už paleidimą asmuo 

(įm.pavadinimas, vardas, pavar-

dė, parašas) 

  


