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Lūdzu uzglabāt!

Drošības norādījumi
Jūsu drošībai
Lūdzu precīzi ievērot šos drošības norādījumus, lai novērstu briesmu un zaudējumu draudus cilvēkiem un materiālajām vērtībām.
Drošības norādījumu paskaidrojumi
Bīstamība
Šī zīme brīdina par iespējamiem
kaitējumiem cilvēkiem.

!

Uzmanību
Šī zīme brīdina par materiālajiem
zaudējumiem un kaitējumiem
apkārtējai videi.

Norādījums!
Dati ar vārdu "norādījums" satur papildus informāciju.
Mērķauditorija
Šī lietošanas instrukcija paredzēta apkures iekārtas lietotājiem.
Šī ierīce nav paredzēta, lai to lietotu personas (tostarp bērni) ar ierobežotām fiziskām vai garīgām spējām vai personām
ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja nu vienīgi tās uzrauga par viņu
drošību atbildīga persona vai tās tikušas
instruētas par ierīces lietošanu.
Uzmanību
Bērnus nepieciešams uzraudzīt.
Nodrošiniet, lai bērni nerotaļājas
ar ierīci.

Kas jādara, sajūtot gāzes smaku
Bīstamība
Izplūdusi gāze var izraisīt eksploziju un novest pie smagiem ievainojumiem.
■ Nesmēķēt! Novērst atklātas
uguns un dzirksteļu veidošanos. Nekādā gadījumā nenospiest elektriskā apgaismojuma un elektroierīču slēdžus.
■ Aizgriezt gāzes noslēgšanas
krānu.
■ Atvērt logus un durvis.
■ Izvest cilvēkus no bīstamās
zonas.
■ Paziņot gāzes un elektroapgādes uzņēmumiem, kā arī specializētajam uzņēmumam,
atrodoties ārpus ēkas.
■ No drošas vietas (atrodoties
ārpus ēkas) pārtraukt strāvas
padevi ēkai.
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Bīstamība
Nelietpratīgi veikti darbi, strādājot
pie apkures iekārtas, var novest
pie dzīvībai bīstamiem nelaimes
gadījumiem.
■ Gāzes instalācijas darbus
drīkst veikt tikai montieri,
kuriem ir atbildīgā gāzes apgādes uzņēmuma atļauja.
■ Elektroinstalācijas darbus
drīkst veikt tikai speciālisti elektriķi.
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Drošības norādījumi
Jūsu drošībai (Turpinājums)
Kas jādara, sajūtot dūmgāzu smaku
Bīstamība
Dūmgāzes var izraisīt dzīvībai
bīstamu saindēšanos.
■ Atslēgt apkures iekārtu.
■ Izvēdināt iekārtas atrašanās
telpu.
■ Aizvērt dzīvojamo telpu durvis.

Prasības apkures telpai

!

Kas jādara ugunsgrēka gadījumā
Bīstamība
Ugunsgrēka gadījumā pastāv
sadegšanas un sprādziena bīstamība.
■ Atslēgt apkures iekārtu.
■ Aizgriezt kurināmā cauruļvadu
bloķēšanas vārstus.
■ Ugunsgrēka gadījumā uguns
dzēšanai izmantojiet pārbaudītus ABC klases ugunsdzēšamos aparātus.

Uzmanību
Nepiemēroti apkārtējās vides
apstākļi var izraisīt apkures iekārtas bojājumus un apdraudēt tās
drošu darbību.
■ Nodrošināt temperatūru virs
0 °C un zem 35 °C.
■ Nepieļaut gaisa piesārņošanu
ar halogēnogļūdeņražiem (ko
satur, piem., krāsas, šķīdinātāji
un tīrīšanas līdzekļi) un intensīvu putekļu veidošanos
(piem., veicot slīpēšanas darbus).
■ Nepieļaut ilgstoši paaugstinātu
gaisa mitrumu (piem., nepārtraukti žāvējot veļu).
■ Neaizvērt esošās pieplūdes
gaisa atveres.

Papildaprīkojums, rezerves daļas un
dilstošas detaļas
Uzmanību
Komponenti, kas nav pārbaudīti
kopā ar apkures iekārtu, var kaitēt apkures iekārtai vai negatīvi
ietekmēt tās darbību.
Daļu pievienošanu vai nomaiņu
drīkst veikt tikai specializēts siltumtehnikas uzņēmums.

5573 621 LV

!

3

Satura rādītājs
Satura rādītājs
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Ievada informācija
Pirmā nodošana ekspluatācijā
Pirmā nodošana ekspluatācijā un pielāgošana vietējiem un konstruktīvajiem
apstākļiem jāveic specializētajam siltumtehnikas uzņēmumam.
Skat. apkopes instrukciju
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Kā jaunas apkures iekārtas lietotājam,
Jūsu pienākums ir to pieteikt Jūsu rajona
skursteņslauķim. Skursteņslauķis Jūs
informēs par viņa tālāko rīcību sakarā ar
Jūsu apkures iekārtu (piem., regulārie
mērījumi, tīrīšana).
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Kā regulēt
Vadības elementi un detaļas

A
B

C
D
E
F
G
H
K

Aizmugurējā virsējā plātne
Vadības ierīce
Kurināmā iepildes nodalījums
Gruzdēšanas gāzu durvis
Kurināmā iepildes durvis

F Primārās gaisa plūsmas aizbīdnis
G Sekundārās gaisa plūsmas aizbīdnis
H Skatīšanās atvere
K Pelnu nodalījuma durvis
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A
B
C
D
E
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Kā regulēt
Vadības ierīces vadības un indikāciju elementi
Vadības ierīces atvēršana

!

Uzmanību
Pārsegam esot aizvērtam, nav
redzamas svarīgas brīdinājuma
un lietošanas norādes.
Darbības laikā pārsegam vienmēr jābūt atvērtam, lai būtu
redzamas brīdinājuma un lietošanas norādes.

A

Atveriet pārsegu A uz augšu.

Funkcijas un vadības elementi
A

B

C D

°C

80

SET

D Paaugstinātas temperatūras atbloķēšana
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A Vadības panelis
B Drošinātājs F1
C Slēdzis
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Kā regulēt
Vadības ierīces vadības un indikāciju elementi (Turpinājums)
Vadības panelis
A

B

C

°C

80

SET

A Katla ūdens temperatūra vai traucējuma indikācija
B Iestatāmās vērtības paaugstināšana/pazemināšana

C Iestatīšana/apstiprināšana

Simbolu skaidrojums
Mirgo
Deg
Kurināmā iepildes durvis Iekurināšanas režīms
Ç nav aizvērtas
Siltuma novadīšana ir
a pārāk maza
Katla loka sūkņa pārp baude
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h —

Piezīme
Pēc kurināmā iepildes
durvju aizvēršanas mirgošanai ir jābeidzas
Ventilators darbojas nor- Indikācijas mirgošanas
mālajā darbības režīmā laikā nedrīkst atvērt kurināmā iepildes durvis
Katla loka sūknis ir
Sūknis darbojas, kad ir
ieslēgts
pārsniegta minimālā temperatūra
Papildināt kurināmo vai Skat. 13 lpp.
arī iekurināšanas process ir bijis nesekmīgs
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Kā regulēt
Vadības ierīces vadības un indikāciju elementi (Turpinājums)
É

Paaugstināta tempera—
tūra; siltuma novadīšana
ir pārāk maza
—
Ir nostrādājis drošības
E
temperatūras ierobežotājs

Durvis atvērt tikai tad, kad
deg „h“, skat. 18.
lpp.).
Durvis atvērt tikai tad, kad
deg „h“, skat. 18.
lpp.).
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Ja katla ūdens temperatūras vietā displejā parādās „Er“, ir radies katla temperatūras sensora traucējums:
■ tā darbība ir pārtraukta,
■ īssavienojums vai
■ temperatūra pārsniedz 100 °C
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Ieslēgšana un izslēgšana
Apkures iekārtas ieslēgšana
1. Pārbaudiet apkures iekārtas spiedienu ar manometru A:
Ja rādītājs atrodas zem sarkanās
atzīmes, spiediens apkures iekārtā ir
pārāk zems (minimālais iekārtas
spiediens: 1,0 bar). Papildiniet ūdens
daudzumu vai sazinieties ar Jūsu
specializēto siltumtehnikas uzņēmumu.
2. Pārbaudiet, vai uzstādīšanas telpas
ventilācijas atveres nav aizsprostotas.
3. Pārbaudiet, vai tiek nodrošināta siltuma novadīšana apkures iekārtā,
piem., vai ir atvērti sildelementu vārsti.

5573 621 LV

4. Ieslēdziet slēdzi „8“.
Pēc īsa laika displejā parādīsies katla
ūdens temperatūra.
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Lietošana
Kurināmais

!

Uzmanību
Izmantojiet tikai augstāk norādītos kurināmā veidus.
Kurināšanai nedrīkst izmantot
smalkas skaidas, koka miltus,
smalkās ogles, koksu, ogles utt.
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Apkures katls ir paredzēts malkas šķilu
dedzināšanai, kuru mitruma saturs ir 15
līdz 20 %.
Mitruma saturam pārsniedzot 20 %, var
rasties enerģijas zudumi un apkures
katla un dūmgāzu sistēmas bojājumi.
Ziemā cirsta malka ir jāuzglabā vismaz
12 mēnešus, vasarā cirsta malka - vismaz 18 mēnešus.
Vispiemērotākie ir lapu koki (dižskābardis, skābardis, ozols, bērzs utt.).
Ir iespējama arī skuju koku malkas
izmantošana, taču zemāka blīvuma dēļ
vienāda malkas daudzuma kondensācijas vērtība ir zemāka nekā, izmantojot
lapu koku malku. Skuju koku malkas
izmantošana rada arī pastiprinātu un
ātrāku netīrumu rašanos uz siltummaiņa
virsmām apkures katlā.

11

Lietošana
Iekurināšana
Kurināmā iepildes durvju atvēršana

A
B

C
D

1. Vispirms kurināmā iepildes durvis
atveriet līdz fiksatoram A un nogaidiet 15 sekundes.

3. Atveriet gruzdēšanas gāzu durvis
D, ievietojot krāsns kruķa galu
atverē C.

2. Atbloķējiet kurināmā iepildes durvis,
nospiežot mēlīti B, un atveriet kurināmā iepildes durvis pilnībā.

5573 621 LV

Norādījums!
Atverot kurināmā iepildes durvis,
vadības ierīce aktivizē iekurināšanas
procesu.
Ieslēdzas dūmgāzu ventilators.
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Lietošana
Iekurināšana (Turpinājums)
Kurināmā iepilde un aizdedzināšana
Norādījums!
Iepildiet kurināmo atbilstoši siltuma patēriņam.
Ja ir zema āra temperatūra un apkures ūdens akumulācijas tvertne (ja ir) ir vēsa,
kurināmā iepildes nodalījums jāpiepilda pilnībā. Gadalaiku maiņas periodos iepildiet
tikai faktiskajam siltuma patēriņam atbilstošu kurināmā daudzumu.
1. Iztīriet pelnus no kurināmā iepildes
nodalījuma.
2. Novietojiet uz koka ogļu paliekām
A malkas šķilu kārtu B.

G
F
E
D
C
B
A

3. Piepildiet kurināmā iepildes nodalījumu līdz primārās gaisa plūsmas
atverēm C ar mīkstas koksnes skaidām D.
4. Piepildiet kurināmā iepildes nodalījumu līdz primārās gaisa plūsmas
elementu augšējai malai E ar saburzītu papīru F.
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5. Piepildiet kurināmā iepildes nodalījumu ar malkas šķilām G. Malkas
šķilas ievietojiet garenvirzienā.

13

Lietošana
Iekurināšana (Turpinājums)
6. Tikai pirmās nodošanas ekspluatācijā laikā:
Iestatiet primārās un sekundārās
gaisa plūsmas aizbīdņus (skat. 6.
lpp.) atzīmētajās pozīcijās (standarta
pozīcijās).
7. Aizdedziniet kurināmā iepildes nodalījumā esošo papīru.

8. Aizveriet gruzdēšanas gāzu durvis,
bet kurināmā iepildes durvis - tikai,
līdz nofiksējas fiksators.

Norādījums!
Ja 30 min laikā netiek sasniegta katla
ūdens minimālā temperatūra, displejā nodziest indikācija „Ç“ un
parādās indikācija „h“ (skat. 8. lpp.).
Tas nozīmē, ka iekurināšanas process ir bijis nesekmīgs.
Kurināmā iepildes durvīm esot aizvērtām, dūmgāzu ventilators izslēdzas. Kurināmā iepildes durvis atverot, dūmgāzu ventilators turpina darboties ar maksimālo apgriezienu
skaitu.
Ja iekurināšanas process ir bijis sekmīgs, kurināmā iepildes durvis drīkst
atvērt tikai tad, kad vadības ierīces
displejā parādās indikācija „h“. Kurināmā papildināšanu skat. 17. lpp.
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9. Aizveriet kurināmā iepildes durvis pilnībā, kad ir sasniegta 70 °C katla
ūdens temperatūra vai vēlākais pēc
30 min.

Lietošana
Degšanas regulācija
Sekundārās gaisa plūsmas aizbīdņa (skat. vadības elementus 6. lpp.) optimālā pozīcija ir atkarīga no skursteņa velkmes apstākļiem, uzstādīšanas vietas un izmantotā
kurināmā (cieta vai mīksta koksne). Vienreiz nosakot optimālo pozīciju, tā atkārtoti
jāpielāgo, tikai mainot kurināmā veidu.
Norādījums!
Iestatīšanas darbus veikt tikai pie darbības ar pilnu slodzi:
■ Agrākais 60 min pēc iekurināšanas
■ 100 % siltuma novadīšana
■ Katla ūdens nepieciešamās temperatūras maks. vērtība

Sekundārās gaisa plūsmas aizbīdņa iestatīšana

A

B

C

C Pārāk maza sekundārā gaisa
plūsma

1. Novērojiet liesmu caur pelnu nodalījuma durvju skatīšanās atveri. Liesmai jāsniedzas taisni uz leju līdz
izdedžu kanāla iedobei (attēls B).

2. Ja liesma ir vāja, īsa A:
Sekundārās gaisa plūsmas aizbīdnis
jāaizver nedaudz vairāk (–).
Ja liesma ir intensīva, gara C:
Sekundārās gaisa plūsmas aizbīdnis
jāatver nedaudz vairāk (+).
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A Pārāk liela sekundārā gaisa
plūsma
B Pareizs iestatījums
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Lietošana
Degšanas regulācija (Turpinājums)
Norādījums!
Pēc katras iestatījuma nomaiņas
nogaidīt vismaz 5 min pirms liesmas
novērtēšanas.
Primārās gaisa plūsmas aizbīdnis
nav jāpārstata.

Katla ūdens temperatūras nomaiņa
1. Nospiediet taustiņu „SET“.
Displejā pārmaiņus mirgos līdz šim
iestatītā temperatūras vērtība un
„SP“.

3. Lai iestatīto vērtību apstiprinātu un
deaktivizētu iestatīšanas funkciju, vai
nu nogaidiet 10 s, līdz vērtība tiek
pārņemta automātiski, vai divreiz pēc
kārtas nospiediet taustiņu „SET“.

2. Spiežot „|/~“, iestatiet vēlamo vērtību.
■ Piegādes stāvokļa iestatījums:
80 °C
■ Iestatīšanas diapazons: 75 līdz
85 °C

„h“ parādīšanās punkta nomaiņa
Piegādes stāvoklī indikācijas „h“ parādīšanās ir iestatīta tad, kad katla ūdens temperatūra pazeminās par 17 K zem iestatītās katla ūdens nepieciešamās temperatūras. Šo vērtību var nomainīt.
Lai indikācija parādītos agrāk, ir jāiestata mazāka vērtība.
Lai indikācija parādītos vēlāk, ir jāiestata lielāka vērtība.

2. Spiežot „|/~“, iestatiet vēlamo vērtību.
■ Piegādes stāvokļa iestatījums:
17 K
■ Iestatīšanas diapazons: 10 līdz
20 K
16

3. Lai iestatīto vērtību apstiprinātu un
deaktivizētu iestatīšanas funkciju, vai
nu nogaidiet 10 s, līdz vērtība tiek
pārņemta automātiski, vai nospiediet
taustiņu „SET“.
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1. Spiediet taustiņu „SET“, līdz displejā
pārmaiņus mirgo iestatītā vērtība un
„td“.

Lietošana
Kurināmā papildināšana
Pilnībā piepildīts kurināmā iepildes
nodalījums atkarībā no siltuma patēriņa
un kurināmā kvalitātes nodrošina vairākas stundas ilgu kurināšanas laiku.
Lai nebūtu jāveic atkārtota iekurināšana,
regulāri pārbaudiet, vai vadības ierīces
displejā nav parādījusies indikācija
„h“.

!

Norādījums!
Ja vadības ierīces displejā redzamā
temperatūra ilgstoši ir zemāka nekā
60 °C, kurināmā iepildes nodalījumā
esošais kurināmais ir pilnībā sadedzis.
Apkures katls pēc tā atdzišanas ir atkārtoti jāiekurina.

Uzmanību
Dūmgāzu noplūde caur kurināmā iepildes durvīm rada apkārtējās vides piesārņojumu un veselības traucējumus.
Kurināmā iepildes durvis drīkst atvērt un kurināmo drīkst ievietot tikai tad, kad
displejā deg indikācija „h“.
Ja mirgo indikācija „É“ vai deg indikācija „E“, kurināmā iepildes durvis
nedrīkst atvērt. Skat. 18. lpp.

A
B

C
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D

1. Pārbaudiet, vai deg indikācija „h“.

2. Vispirms kurināmā iepildes durvis
atveriet līdz fiksatoram A.
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Lietošana
Kurināmā papildināšana (Turpinājums)
3. Nogaidiet 15 sekundes. Šajā laikā no
kurināmā iepildes nodalījuma tiks
izsūknētas gruzdēšanas rezultātā
radušās gāzes.
4. Atbloķējiet kurināmā iepildes durvis,
nospiežot mēlīti B, un atveriet kurināmā iepildes durvis pilnībā.
5. Caur gruzdēšanas gāzu durvīs D
esošo skatīšanās atveri C pārbaudiet kurināmā stāvokli, resp., uguns
augstumu.
Ja uguns sniedzas tikai līdz primārās
gaisa plūsmas elementu atverēm, ir
jāpapildina kurināmais. Šādā gadījumā ir jāveic turpmākie punkti.

7. Ievietojiet malkas šķilas atbilstoši siltuma patēriņam.

!

Uzmanību
Pārāk lielas malkas šķilas
negatīvi ietekmē apkures
katla darbību un var radīt
bojājumus.
Izvēloties malkas šķilas, ievērot kurināmā iepildes nodalījuma dziļumu un durvju atveres izmērus. Malkas šķilu
garums nedrīkst pārsniegt 50
cm.

8. Aizveriet gruzdēšanas gāzu durvis
D un kurināmā iepildes durvis.

6. Atveriet gruzdēšanas gāzu durvis,
ievietojot krāsns kruķa galu atverē
C.

Katla pārkaršanas gadījumā veicamie pasākumi
Norādījums!
Ja traucējums pēc īsa laika vai regulāri
atkārtojas, informējiet par to specializēto
siltumtehnikas uzņēmumu.
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Bīstamība
Atgāzes un indīgās dūmgāzes
var izraisīt traumas un veselības
traucējumus.
Nevienā no turpmāk minētajiem
darbības stāvokļiem nedrīkst
atvērt kurināmā iepildes durvis,
pirms displejā nedeg indikācija
„h“.
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Lietošana
Katla pārkaršanas gadījumā veicamie pasākumi (Turpinājums)
Katla ūdens temperatūra pārsniedz iestatīto nepieciešamo vērtību
Katla ūdens temperatūrai pārsniedzot
iestatīto nepieciešamo vērtību, vadības
ierīce pārslēdz dūmgāzu ventilatora darbības režīmu no pastāvīgas darbības uz
regulāru intervālu darbību. Displejā
mirgo simbols „a“.

Katla ūdens temperatūrai pazeminoties
zem iestatītās nepieciešamās vērtības,
dūmgāzu ventilators turpina darboties
normālajā darbības režīmā.

Atveriet maisītājus un sildelementu vārstus, lai nodrošinātu siltuma novadīšanu.

Katla ūdens temperatūra sasniedz 90 °C
Katla ūdens temperatūrai sasniedzot
90 °C, vadības ierīce izslēdz dūmgāzu
ventilatoru. Displejā mirgos „É“.

2. Kurināmā iepildes durvis drīkst atvērt
tikai tad, kad displejā deg indikācija
„h“.

1. Atveriet maisītājus un sildelementu
vārstus, lai nodrošinātu siltuma novadīšanu.

Katla ūdens temperatūra sasniedz 95 °C
Katla ūdens temperatūrai sasniedzot
95 °C, atveras termiskā noteces drošinātāja vārsts, un katla ūdens tiek atdzesēts. Ja displejā deg „E“, drošības temperatūras ierobežotājs pārtrauc dūmgāzu ventilatora strāvas padevi.
1. Atveriet maisītājus un sildelementu
vārstus, lai nodrošinātu siltuma novadīšanu, ja tas vēl nav paveikts.

5573 621 LV

A
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Lietošana
Katla pārkaršanas gadījumā veicamie pasākumi (Turpinājums)
2. Kad katla ūdens temperatūra ir pazeminājusies zem 90 °C, atbloķējiet
drošības temperatūras ierobežotāju
„E“, ar spicu priekšmetu iespiežot
tapu A.

5573 621 LV

3. Kurināmā iepildes durvis drīkst atvērt
tikai tad, kad displejā deg indikācija
„h“.
Apkures režīms tiek atsākts.
Iepildiet kurināmo atbilstoši siltuma
patēriņam vai iekuriniet apkures
katlu, ja tajā esošais kurināmais ir
izdedzis (skat. 12. lpp.).
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Tīrīšana
Kopšana, pārbaude un tehniskā apkope
Apkures iekārtas pārbaude un tehniskā apkope ir noteikta Nolikumā par enerģijas
taupīšanu, EN 806 un DIN 1988-8 (a: ÖNORM B8131).
Regulāra tehniskā apkope nodrošina netraucētu, enerģiju taupošu un apkārtējo vidi
saudzējošu apkures režīmu. Tāpēc iesakām Jums noslēgt pārbaudes un tehniskās
apkopes līgumu ar Jūsu specializēto siltumtehnikas uzņēmumu.
Apkures katls
Apkures katlā uzkrājoties netīrumiem,
paaugstinās dūmgāzu temperatūra, un
līdz ar to rodas arī enerģijas zudumi.
Tādēļ apkures katls papildus norādītajiem tīrīšanas intervāliem reizi gadā
rūpīgi jāiztīra.

Drošības vārsts (karstā ūdens
tvertne)
Lietotājam vai specializētajam siltumtehnikas uzņēmumam reizi pusgadā jāpārbauda drošības vārsta darba gatavība.
Pastāv vārsta ligzdas piesārņojuma
draudi (skat. vārsta ražotāja instrukciju).

Karstā ūdens tvertne (ja ir)
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Dzeramā ūdens filtrs (ja ir)
DIN 1988-8 un EN 806 normas nosaka,
ka vēlākais 2 gadus pēc nodošanas ekspluatācijā un turpmāk pēc vajadzības
jāveic tehniskā apkope vai tīrīšana.
Karstā ūdens tvertnes, ieskaitot dzeramā ūdens pieslēgumus, iekšpuses tīrīšanu drīkst veikt tikai sertificēts siltumtehnikas uzņēmums.
Ja karstā ūdens tvertnes aukstā ūdens
padeves līnijā atrodas dzeramā ūdens
apstrādes iekārta, tad tā savlaicīgi jāuzpilda. Tāpēc, lūdzu, ievērojiet ražotāja
norādes.
Papildus, izmantojot Vitocell 100:
Lai pārbaudītu aizsardzības anodu,
iesakām specializētajam siltumtehnikas
uzņēmumam uzticēt ikgadējas darbības
pārbaudes veikšanu. Anoda darbības
pārbaudi var veikt, nepārtraucot ekspluatāciju. Specializētais siltumtehnikas
uzņēmums ar anoda pārbaudes ierīci
izmēra aizsargstrāvu.

Higiēnisku iemeslu dēļ:
■ Ja filtri nav izskalojami, filtra ieliktnis
jānomaina ik pēc 6 mēnešiem (vizuālā
kontrole ik pēc 2 mēnešiem).
■ Ja filtri ir izskalojami, tie jāskalo ik pēc
2 mēnešiem.
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Tīrīšana (Turpinājums)
Norādes par tīrīšanu
Bīstamība
Pieskaroties spriegumu vadošām detaļām, var saņemt bīstamu elektriskās strāvas triecienu.
Pirms tīrīšanas darbu sākšanas
izslēdziet tīkla spriegumu (piem.,
izslēdzot drošinātāju vai galveno
slēdzi) un nogaidiet, līdz apkures
katls ir atdzisis.

Norādījums!
Tīrīšanas intervāli ir orientējošās vērtības, kuras samazinās atkarībā no kurināmā kvalitātes un ekspluatācijas
apstākļiem.

5573 621 LV

■ Veiciet tīrīšanu atbilstoši norādītajiem
intervāliem.
■ Apkures katlu tīriet tikai ar tīrīšanas
ierīcēm, kas tiek piegādātas kā papildaprīkojums, un putekļusūcēju. Neizmantojiet ķīmiskus tīrīšanas līdzekļus.
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Pelnu nodalījuma iztukšošana (pēc 2 - 3 dienām)

B

C

A

D

1. Izskrūvējiet fiksācijas skrūvi A un
atveriet pelnu nodalījuma durvis B.

4. Pēc tīrīšanas darbu paveikšanas aizveriet pelnu nodalījuma durvis un
ieskrūvējiet fiksācijas skrūvi A.

2. Notīriet skatīšanās atveri C.
3. Ar tīrīšanas ierīci iztīriet pelnus no
pelnu nodalījuma un izdedžu kanāla
D.
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Norādījums!
Ja nepieciešams, izdedžu kanālu
D tīrīšanas nolūkā var izvilkt uz āru.
Pēc tīrīšanas iebīdiet izdedžu kanālu
līdz atdurei.
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Kurināmā iepildes nodalījums (pirms katras jaunas iekurināšanas)
1. Ar kasīkli vai špakteļlāpstiņu notīriet
no sienām un iztīriet no priekšējiem
un aizmugurējiem stūriem sausos un
drūpošos nogulsnējumus (pelni,
ogles un darva).

Norādījums!
Nelielas plaisas ugunsizturīgā
betona fasondetaļu virsmās nav
uzskatāmas par defektu, un tām nav
nekādas ietekmes uz detaļu funkcionalitāti un darbmūžu.
Uz kurināmā iepildes nodalījuma
iekšējām sienām esošie melnie, spīdīgie nogulsnējumi nav uzskatāmi
par defektu un nav jātīra.

A
B

C
D

3. Pēc tīrīšanas darbu paveikšanas aizveriet gruzdēšanas gāzu durvis un
kurināmā iepildes durvis.
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2. Uzmanīgi iztīriet malējos primārās
gaisa plūsmas elementos B esošās
primārās gaisa plūsmas atveres A
un pamatnes elementā D esošo
sprauslas rievu C.
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Skatāmais lodziņš (pēc nepieciešamības)
2. Izņemiet skatāmo lodziņu no pelnu
nodalījuma durvju skatīšanās atveres.
3. Notīriet skatāmo lodziņu.
4. Veiciet skatāmā lodziņa montāžu
apgrieztā secībā.
Metāla gredzenu piemontēt kā
pēdējo.
A

1. Ar vadības ierīci izslēdziet apkures
katlu.
Norādījums!
Dūmgāzu ventilatora darbības laikā
skatāmo lodziņu nevar izņemt no
skatīšanās atveres.

Dūmgāzu ventilators (pēc 2 - 4 nedēļām)
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Bīstamība
Veicot darbus dūmgāzu ventilatora darbības laikā, var gūt bīstamas traumas.
Iepriekš ar vadības ierīci izslēdziet apkures katlu.
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Dūmgāzu ventilators (pēc 2 - 4 nedēļām) (Turpinājums)

A
B

6x

1. Atskrūvējiet dūmgāzu ventilatora A
spārnskrūves un izņemiet motoru
B ar ventilatora ratu.
Norādījums!
Elektrības vadu garums nav pietiekams, lai motoru varētu novietot uz
grīdas.

3. Veiciet dūmgāzu ventilatora montāžu
apgrieztā secībā.

!

Uzmanību
Karstas detaļas var sabojāt elektrības vadus.
Dūmgāzu ventilatoru piemontēt
tā, lai elektrības vads nesaskaras ar ventilatora korpusu.
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2. Ar špakteļlāpstiņu un putekļusūcēju
notīriet ventilatora ratu, ventilatora
korpusu un dūmgāzu īscauruli.
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Papildus pieslēgtās sildvirsmas (pēc 2 - 4 nedēļām)

A

C

D

B
E
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F

1. Demontējiet aizmugurējo virsējo
plātni A.

2. Siltumizolācijas elementu B nolieciet uz priekšu.
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Tehniskā apkope un tīrīšana
Papildus pieslēgtās sildvirsmas (pēc 2 - 4… (Turpinājums)
3. Atveriet tīrīšanas vāku C.
4. Turbulatorus D izvelciet virzienā uz
augšu (ja nepieciešams, izmantojiet
knaibles) un notīriet.
5. Ar špakteļlāpstiņu, tīrīšanas suku un
putekļusūcēju notīriet dūmgāzu
savākšanas kastes E iekšējās sienas un papildus pieslēgtās sildvirsmas F.
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6. Veiciet detaļu montāžu apgrieztā
secībā.
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Padomi enerģijas taupīšanai
Padomi enerģijas taupīšanai
Ar savu rīcību Jūs varat papildus ietaupīt enerģiju:

A

C
B
D
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E

■ Pareiza vēdināšana.
Uz īsu brīdi pilnībā atveriet logus A
un vienlaicīgi aizveriet termostatu vārstus B.
■ Nepārkuriniet, centieties uzturēt 20 °C
telpu temperatūru; katrs ietaupīts telpu
temperatūras grāds ietaupa līdz pat
6% apkures izmaksu.
■ Iestājoties tumsai, aizveriet logu žalūzijas (ja ir).
■ Iestatiet pareizi termostatu vārstus B.
■ Neaizsedziet sildelementus C un termostatu vārstus B.
■ Izmantojiet vadības ierīces D iestatīšanas iespējas, piem., „telpu normālo
temperatūru“ pārmaiņus ar „telpu
pazemināto temperatūru“.
■ Ar vadības ierīci D iestatiet karstā
ūdens tvertnes E karstā ūdens temperatūru.
■ Cirkulācijas sūkni aktivizējiet tikai tad
(ar vadības ierīci iestatot pārslēgšanās laikus), kad tiek ņemts karstais
ūdens.
■ Kontrolēts karstā ūdens patēriņš: Lietojot dušu, parasti tiek patērēts mazāk
enerģijas nekā, lietojot vannu.
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Pamatvārdu saraksts
Pamatvārdu saraksts
A
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M
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5573 621 LV

Ja rodas jautājumi vai Jūsu iekārtai nepieciešama apkope un remonts, griezieties pie
sava specializētā apkures uzņēmuma. Specializēto apkures uzņēmumu adreses
meklējiet Viessmann mājas lapā www.viessmann.com.
Viessmann SIA
Āraišu iela 37
Rīga, LV-1039
Tālr: (+371)6 754 52 92
Fakss: (+371)6 780 11 92
E-pasts: info@viessmann.lv
Mājas lapas adrese: www.viessmann.com
32

bez hlora balināta papīra

Drukāts uz apkārtējai videi draudzīga,

Jūsu kontaktpersonas

5573 621 LV

Apkures iekārtām ar Vitoligno 100-S, boilera tvertni un Vitotronic.

Paturam tiesības uz tehniskām izmaiņām

Norādījums par derīgumu

