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1. ĮVADAS 
 
Gerbiamas kliente, 
 
Sveikiname Jus įsigijus mūsų gaminį ir papildžius mūsų klientų gretas. 
Tikimės, kad mūsų įmonės specialistų profesionalumo dėka įrenginys 
tarnaus Jums ilgai ir patikimai. Prieš naudodamiesi įrenginiu, gerai 
susipažinkite su šia vartotojo instrukcija, o visą eksploatacijos laikotarpį 
laikykitės bendrai šio tipo įrenginiams taikomų taisyklių ir rekomendacijų.  
 
Tikimės, kad mūsų gaminiai suteiks Jūsų namams daugiau šilumos ir 
komforto.  

„OPOP s.r.o.“ 
 
 

2. KATILŲ APRAŠAS 

Plieniniai vandeniniai H4 serijos katilai pagal savo konstrukciją ir išorinį 
dizainą yra skirti autonominėms ir centrinėms šildymo sistemoms, kuriose 
didžiausias hidrostatinis slėgis siekia 20 m. Katilai pritaikyti kūrenti kietąjį 
kurą, t. y. rusvąsias anglis ir medieną.  

 

Pastaba: Norint katilą kūrenti mediena, būtina įrengti pirminio 

degimo oro tiekimą per įkrovimo dureles. Tam reikia nuimti šilumos 

izoliaciją (1) nuo durelių apatinės pusės ir prie jose įrengto skląsčio (2) 

prijungti reguliatoriaus grandinėlę. Deginant medieną, pelenvietės durelių 

sklendė turi būti visiškai uždaryta.  



 

3. TECHNINIS APRAŠAS  

Viršutinėje katilo dalyje yra vyriais pritvirtintos įkrovimo angos durelės ir 
valymo angos durelės, sparnuotomis veržlėmis pritvirtintos prie suvirintos 
konstrukcijos. Tarpas tarp durelių ir katilo korpuso užsandarintas 
termoizoliacine virvele. Visas katilo korpusas suvirintas iš plieninių lakštų. 
Žiūrint iš viršaus matyti, kad katilas pertvaromis padalintas į tris skyrius:  

a) priekinis skyrius už galinės katilo sienelės naudojamas kaip įkrovimo 
šachta su stumdomomis grotelėmis iš ketaus,  

b) vidurinis skyrius – degimo kamera, kurios viršutinėje dalyje įtaisytas 
šamotinis akmuo, siekiant pagerinti šilumos atidavimo koeficientą.  

c) galinis skyrius – tai atbulinis (reversinis) šilumokaitis, kuriame degimo 
produktai praeina pro paskutinės pertvaros apatiniąją dalį ir patenka į dūmų 
atvamzdį. Šio skyriaus viršuje yra stumdomas skląstis kūrenimui, kuris 
tiesiogiai nukreipia degimo produktus iš viršaus į dūmų atvamzdį.  

Kūrenimas anglimis  Kūrenimas mediena  



Katilo degimo kameroje įrengtos stumdomos kaskadinės grotelės – 
ardynas, valdomas katilo šone įrengta svirtimi. Privedamo antrinio oro 
srautas H4 serijos katiluose reguliuojamas skląsčiais, įrengtais abiejuose 
katilo šonuose. Eksploatuojant normaliu režimu ir nominaliu galingumu, 
šie skląsčiai būna visiškai atidaryti.  

Katilas vienodai gerai pritaikytas kūrenti rusvąsias anglis (riešutas) ir 
malkas, kurių didžiausias leistinas ilgis: 25 cm – H412 ir H418 serijos 
katiluose, 30 cm – H424 ir H430 serijos katiluose. 

Pelenvietės durelėse yra sklendės, kuriomis reguliuojamas degimo oras, kai 
kūrenama anglimis; įkrovimo durelėse yra sklendė, kuria reguliuojamas 
degimo oras, kai kūrenama malkomis, panaudojant automatinį degimo oro 
reguliatorių. Pakeitus kuro rūšį, būtina atlikti pakeitimus, kaip nurodyta 
Pastaboje 2 psl. Pagal standarto ČSN EN 303-5 („Kietojo kuro katilai 
centrinio šildymo sistemoms su rankiniu arba automatizuotu kuro įkrovimu 
ir nominalia šilumine galia iki 300 kW“) reikalavimus katilas turi būti 
eksploatuojamas be išimamos dėžės pelenams, įtaisytos pelenvietėje, arba 
šią dėžę būtina dažniau ištuštinti.  

Atvamzdžiai (flanšai) vandeniui įleisti ir išleisti, bei dūmų atvamzdis 
įrengti ant katilo galinės dalies centrinės ašies. Viršutinėje dalyje yra 
atvamzdis 3/4", prie kurio prijungiamas degimo oro reguliatorius, apatinėje 
dalyje įrengtas atvamzdis 1/2" išleidimo ir maitinimo čiaupui.  

Katilo sienelės padengtos termoizoliaciniu sluoksniu ir apsauginiais 
lakštais su paviršine apdaila. Įkrovimo durelės, valymo angos durelės ir 
pelenvietės durelės pagamintos iš lakštų su paviršine apdaila ir 
termoizoliacijos sluoksniu. Viršutinėje apsauginėje plokštėje įrengti 
matavimo prietaisai: termometras ir manometras, kurie matuoja 
temperatūrą ir kaitinamo vandens slėgį katilo viduje.  

 



4. PAGRINDINIAI DYDŽIAI  

1 lent. prie 2 pav.  
 H 412 H 418 H 424 H 430 

A – bendras katilo aukštis  865 865 865 1005 
B – bendras katilo gylis  598 670 670 670 
C – katilo plotis  386 386 490 490 
D – dūmų vožtuvo vieta  635 635 635 755 
E – įeinančio vandens atvamzdžio vieta  99 99 99 99 
F – grįžtančio vandens atvamzdžio vieta  781 781 781 921 
G – jungės dydis  116 116 116 116 
H – atstumas tarp jungės varžtų  67 67 67 67 
I – katilo pagrindo gylis  398 470 470 470 
J – katilo pagrindo plotis  316 316 420 420 
 



1 pav. H412 serijos katilai  

 



2 pav. H 418 serijos katilai  

 



3 pav. H 424 serijos katilai  

 



5. TECHNINIAI PARAMETRAI  

Kūrenant anglimis  

2 lent.  
  H 412 H 418 H 424 H 430 
Darbinė trauka  (mbar) 0,18 0,18 0,22 0,27 
Vandens tūris  (l) 22,7 26 35 42 
Dūmų kanalo skersmuo  (mm) 130 130 160 160 
Katilo hidrauliniai nuostoliai, kai  
∆T 20°/10° 

(mbar) 0,1/0,37 0,19/0,7 0,28/1,1 0,38/1,4 

Katilo klasė   2 2 2 2 
Degimo trukmė, esant nominaliam 
galingumui  

(val.) 4 4 4 4 

Temperatūros reguliavimo 
diapazonas  

(°C) 
maks. 

90 
maks. 

90 
maks. 

90 
maks.  

90 
Minimali išleidžiamo vandens 
temperatūra  

(°C) 65 65 65 65 

Kuro šachtos tūris  (l) 35 35 46 57 
Įkrovimo angos dydis  (mm) 182x308 182x308 182x412 182x412 
Nominali šiluminė galia  (kW) 14 19 24,5 30 
Degimo produktų temperatūra, 
esant nominaliai šiluminei galiai  

(°C) 355 353 349 345 

Degimo produktų svorio išeiga, 
esant nominaliai šiluminei galiai  

(kg/s) 0,011 0,016 0,021 0,026 

Naudingumo koeficientas  (%) 70 71 72 73 
Perteklinis darbinis slėgis  (bar) 2 2 2 2 
Įkaitimo paviršius  (m2) 1,36 1,5 1,9 2,35 
Katilo svoris  (kg) 155 170 210 247 
Kuro išeiga  (kg/val.) 3,9 5,5 7,2 8,91 
Kuro rūšis ir vandens kiekis jame Rusvoji anglis b2, H2O maks. 20 % 
Kuro dydis   Frakcija 1   

 



Kūrenant mediena  

3 lent.  
Darbinė trauka  (mbar) 0,18 0,18 0,22 0,27 
Vandens tūris  (l) 22,7 26 35 42 
Dūmų kanalo skersmuo  (mm) 130 130 160 160 
Katilo hidrauliniai nuostoliai, kai  
∆T 20°/10° 

(mbar) 
0,1/0,37 0,19/

0,7 
0,28/
1,1 

0,38/
1,4 

Katilo klasė   1 1 1 1 
Degimo trukmė, esant 
nominaliam galingumui  

(val.) 2 2 2 2 

Temperatūros reguliavimo 
diapazonas  

(°C) maks.  
90 

maks. 
90 

maks. 
90 

maks. 
90 

Minimali išleidžiamo vandens 
temperatūra  

(°C) 65 65 65 65 

Kuro šachtos tūris  (l) 35 35 46 57 
Įkrovimo angos dydis  (mm) 182x308 182x

308 
182x
412 

182x
412 

Nominali šiluminė galia  (kW) 11 15,5 20 25 
Degimo produktų temperatūra, 
esant nominaliai šiluminei galiai  

(°C) 235 230 225 220 

Degimo produktų svorio išeiga, 
esant nominaliai šiluminei galiai  

(g/s) 0,016 0,02 0,023 0,027 

Nominali šiluminė galia/ 
minimali šiluminė galia  

     

Naudingumo koeficientas  (%) 66,8 68,8 70,9 73 
Perteklinis darbinis slėgis  (bar) 2 2 2 2 
Įkaitimo paviršius  (m2) 1,36 1,5 1,9 2,35 
Katilo svoris  (kg) 155 170 210 247 
Kuro išeiga  (kg/val.) 3,6 5 6,5 8 
Kuro rūšis ir vandens kiekis jame Malkos, H2O maks. 20 % 
Kuro dydis   25 cm 25 

cm 
30 
cm 

30 
cm 

 



Pastaba: 

Kuro išeiga tiesiogiai priklauso nuo naudojamo kuro kokybės ir rūšies, taip 
pat nuo katilo vidinių šilumos apykaitos paviršių švarumo.  

 

6. KEIČIAMŲ ATSARGINIŲ DALIŲ SĄRAŠAS  

 

Atsarginės dalies pavadinimas  Atsarginės dalies žymuo 2 pav. 

 
1) Įkrovimo durelės      15 
2) Valymo angos durelės     16 
3) Pelenvietės durelės      17 
4) Skersinis ardynas iš ketaus     20  
5) Stumdomas ardynas iš ketaus    19 
6) Valymo skląstis     5 
7) Kūrenimo skląstis      4 
8) Grotelinis mechanizmas     2 
9) Išimama dėžė pelenams     10 
10) Priekinis gaubtas      33  
11) Šoninis gaubtas, kairės ir dešinės pusės  34 
12) Skutiklis ir šepetėlis katilo paviršiams valyti  
13) Šepetėlis (laikiklis + plieninis teptukas) 
14) Termometras     84 
15) Manometras     89 
16) Automatinis degimo oro reguliatorius   41 
17) Maitinimo čiaupas  
18) Įkrovimo durelių rankenėlė     27 
19) Fibrinė tarpinė      85 



 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pav. Pasirinktos atsarginės dalys 

Pav. Pasirinktos atsarginės dalys 

 Atsarginės dalies pavadinimas  Dalies numeris  Katilo tipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skersinis ardynas 
 
 
 
 
Skersinis ardynas 
 
 
 
 
Stumdomas 
ardynas 
 
 
 
 
 
Stumdomas 
ardynas 
 
 
 
Valymo skląstis 
 
 
 
 
Valymo skląstis 
 
 
 
 
Valymo skląstis 
 
 
 
 
 
Kūrenimo skląstis 
 
 

H418030 
 
 
 
 
H424030 
 
 
 
 
 
H418031 
 
 
 
 
 
H424031 
 
 
 
 
H412001 
 
 
 
 
H418001 
 
 
 
 
H424001 
 
 
 
 
 
H412002 
 
 

H412V, H418V 
 
 
 
 
H424V, H430V 
 
 
 
 
 
H412V, H418V 
 
 
 
 
 
H424V, H430V 
 
 
 
 
H412V 
 
 
 
 
H418V 
 
 
 
 
H424V 
 
 
 
 
 
H412V 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

Pav. Pasirinktos atsarginės dalys 

Atsarginės dalies pavadinimas  Dalies numeris  Katilo tipas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kūrenimo skląstis 
 
 
 
 
Grotelinis 
mechanizmas 
 
 
 
 
Grotelinis 
mechanizmas 
 
 
 
 
Ardyno atrama 
 
 
 
 
Šamotinė plokštė 
 
 
 
 
 
Šamotinė plokštė 
 
 
 
 
 
Šilumokaičio 
vamzdelis 
 
 
 
Šilumokaičio 
vamzdelis 

H418002 
H424002 
 
 
 
H418023 
 
 
 
 
 
H424030 
 
 
 
 
 
H424022 
 
 
 
 
H418040 
 
 
 
 
 
H424040 
 
 
 
 
 
 
H418041 
 
 
 
 
H424041 
 
 

H418V 
H424V, H430V 
 
 
 
H412V, H418V 
 
 
 
 
 
H424V, H430V 
 
 
 
 
 
H424V, H430V 
 
 
 
 
H412V, H418V 
 
 
 
 
 
H424V, H430V 
 
 
 
 
 
 
H412V, H418V 
 
 
 
 
H424V, H430V 
 
 



Atsarginės dalys  
Pavadinimas Numeris Katilo tipas 

Skersinis ardynas   
Stumdomas ardynas   
Stumdomas ardynas   
Valymo skląstis   
Valymo skląstis   
Valymo skląstis   
Kūrenimo skląstis   
Kūrenimo skląstis   
Kūrenimo skląstis   
Grotelinis mechanizmas   
Grotelinis mechanizmas   
Ardyno atrama   
Šamotinė plokštė   
Šamotinė plokštė   
Šilumokaičio vamzdelis   
Šilumokaičio vamzdelis   

 

7. TIEKIAMŲ PRIEDŲ SĄRAŠAS  

 
1) Skutiklis ir šepetėlis katilo paviršiams valyti  
2) Šepetėlis (laikiklis) 
3) Maitinimo čiaupas  
4) Automatinis degimo oro reguliatorius  
5) Ekranuojantis metalinis lakštas (tik H412, H418 tipo katilams) 
6) Įkrovimo durelių rankenėlė + tvirtinimo medsraigčiai  
7) Grotelinio mechanizmo svirtis  
8) Jungtis (flanšas) (2 vnt.) 
9) Fibrinė tarpinė (2 vnt.) 
10) Varžtas M10 (8 vnt.) 
11) Veržlė M10 (8 vnt.) 
12) Poveržlė 10,5 (8 vnt.) 
13) Priežiūros instrukcija ir garantinis talonas  
14) Valymo skląstis  



8. KATILO PRIEŽIŪRA  

Prieš užkuriant katilą pirmą kartą būtina: 
 
Patikrinti, ar katilas ir visa šildymo sistema užpildyta vandeniu ar kitu 
šilumnešiu, ar sistema tinkamai nuorinta.  
Patikrinti, ar sandarūs ištraukimo vožtuvai.  
Patikrinti valymo skląsčio įrenginį (5) tam, kad į šilumokaitį nebūtų 
įtraukiamas pašalinis oras.  
Jei kurui naudojama rusvoji anglis, prijungti reguliatoriaus grandinėlę prie 
pelenvietės durelių skląsčio. Įkrovimo durelių skląstis turi būti uždarytas. 
Įkrovimo durelių apatinėje dalyje įrengta termoizoliacija.  
Jei kurui naudojama mediena – prijungti reguliatoriaus grandinėlę prie 
įkrovimo durelių skląsčio. Pelenvietės durelių skląstis turi būti uždarytas, o 
termoizoliacija nuimta nuo įkrovimo durelių.  

  8.1 Kūrenimas  

Katilas kūrenamas taip pat, kaip ir paprasta krosnis. Per viršutines dureles 
ant grotelių padėkite popieriaus, užberkite pjuvenų, kad lengviau įsidegtų, 
ir uždėkite kelias storesnes malkas. Degančio popieriaus gniūžte padekite 
popierių ir pjuvenas. Uždarykite pelenvietės dureles, automatiniu degimo 
oro reguliatoriumi patikrinkite, ar durelių sklendė tinkamai atsidaro. Jei 
trauka dūmtraukyje nepakankama, atidarykite skląstį, kad kūrentųsi, 
įtraukiant atotampą į katilo vidų. Kai malkos sudegs, palaipsniui įdėkite 
kitų, tačiau stebėkite, kad dėl per didelio kuro kiekio nesumažėtų degimo 
intensyvumas. Pildykite kurą tol, kol jo kiekis viršys pirmosios pertvaros 
apatinį kraštą. Tuomet įkrovimo šachtą galima iškart prikrauti tiek, kad 
durelės sandariai užsidarytų. Kai kuras įsidegs, kūrenimo skląstį 
uždarykite, ištraukdami atotampą galinėje katilo sienelėje.  

Norėdami išvengti galimo dūmų nuotėkio, kai atidarote įkrovimo dureles 
kurui papildyti, elkitės toliau nurodytu būdu:  

- prieš įdėdami kurą, uždarykite pelenvietės durelių sklendę, o įkrovimo 
dureles priekinėje įkrovimo durelių pusėje praverkite tik per 1–1,5 cm. 
Palaukite apie 10 sekundžių, kol dūmai bus išsiurbti, paskui įkrovimo 



dureles galite atidaryti iki galo. Pridėję kuro, vėl leiskite įeiti degimo 
orui. Jei dūmų trauka tinkama arba įkrovimo šachta visiškai užpildyta, 
nurodyta procedūra nereikalinga.  

 8.2 Pelenų šalinimas 

Tam, kad oro srautas būtų pakankamas ir degimas vyktų sklandžiai, būtina 
iš ardyno reguliariai pašalinti sudegusio kuro likučius, t. y. pelenus. Tai 
galima padaryti, stumdant katilo šone įtaisytą svirtį. Pastūmus svirtį, 
grotelės pasislenka, ir pelenai sukrenta į pelenvietės skyrių. Jei ant grotelių 
susidaro stambūs šlako gabalai, surinkite juos, plačiais mostais 
stumdydami svirtį katilo eksploatacijos metu. Taip išstumiamos kaskadinės 
grotelės, o stambūs sudegusio kuro likučiai sukrenta į pelenvietę. Jei šlako 
vis tiek lieka ant grotelių, nupurtykite jį staigiu svirties judesiu.  
Tuo pačiu būdu išvalykite katilą, baigę kūrenti. Stebėkite, kad ertmėje, 
skirtoje išimamai dėžei pelenams, nebūtų pribirusių pelenų likučių, nes dėl 
to dėžę gali būti sunku išimti.  
 

 8.3 Katilo valymas  

Siekiant kuo ekonomiškiau eksploatuoti katilą ir tuo pat metu pasiekti 
didžiausią katilo naudingumo koeficientą, katilo korpuso vidų būtina 
reguliariai (kartą per 14 dienų arba per mėnesį, atsižvelgiant į 
eksploatavimo intensyvumą ir naudojamą kuro rūšį) ir gerai išvalyti. 
Skutikliu ir plieniniu šepetėliu, kurie įeina į katilo įrangos komplektą, nuo 
katilo sienelių kruopščiai nugramdykite apnašas. Valymo darbus atlikite tik 
tuomet, kai katilas atvės.  

Kaip atlikti valymo darbus:  

a) į pelenvietę įstatykite išimamą dėžę pelenams,  

b) nuimkite valymo dureles (16) ir kūrenimo skląstį (4). Kabliu 
išimkite valymo skląstį (5), kuris yra katilo galiniame skyriuje, 
galinio dujų nuvedimo kanalo dugne. Valymo skląstis uždaro 



ertmę tarp pertvaros galinio dujų nuvedimo kanalo ir išimamos 
dėžės pelenams. Skutikliu ir plieniniu šepetėliu nuo katilo sienų 
kruopščiai nugramdykite apnašas. Paskui įstatykite į vietą valymo 
skląstį ir pasišviesdami žibintu patikrinkite, ar jis tinkamai 
įstatytas.  

c) vėl įdėkite į katilą kūrenimo skląstį, uždarykite valymo angos 
dureles ir prisukite dviem sparnuotosiomis veržlėmis iš galinės 
durelių pusės,  

d) taip pat išvalykite kuro įkrovimo šachtą priekinėje katilo dalyje, 
atidarę įkrovimo dureles,  

e) svirties judesiu pašalinkite nuo grotelių šlako ir pelenų likučius,  

f) atidarę pelenvietės dureles, išimkite dėžę pelenams, išberkite 
pelenus išvalykite pribirusius pelenų ir šlako likučius iš dėžei 
skirtos ertmės, paskui uždarykite pelenvietės dureles.  

 
DĖMESIO!!! Pelenus pilkite tik į nedegią talpą su dangčiu.   
 
 

9. KATILO IR KAITINIMO ĮRENGINIO PRIEŽIŪRA  
 
Prieš pradėdami eksploatuoti kaitinimo įrenginį, jo sistemą užpildykite 
vandeniu, geriausia – minkštu. Retkarčiais patikrinkite vandens būklę 
kaitinimo įrenginyje. Stebėkite, kad katilas neįkaistų daugiau kaip iki 90 
ºC. Kai vandens temperatūra pakyla virš 80 ºC, katilo korpuse gali girdėtis 
lengvas kunkuliavimas – tai normalu. Jei kunkuliavimo ar smūgiavimo 
garsas pasigirsta, esant žemesnei temperatūrai, reiškia, kad sistema 
netinkamai sumontuota, joje yra oro arba trūksta vandens. Jei reikia, į 
vandens sistemą galima įpilti neužšąlančio skysčio „Friterm“ 
(www.velvana.cz) arba antikorozinės priemonės „Inhikor I“. 
Katilo paruošimo eksploatacijai, priežiūros ir remonto darbus turi atlikti tik 
įgaliotos techninės priežiūros tarnybos specialistai.  



10. KATILO MONTAVIMO IR PRIEŽIŪROS DARBŲ 
SAUGOS TAISYKLĖS  

Kietu kuru kūrenamą katilą gali įrengti atitinkamą leidimą turinti įmonė 
arba gamintojo įgaliotieji asmenys . Katilo įrengimo darbai turi būti 
atliekami pagal projektą, atitinkantį visuotinai galiojančius reikalavimus. 
Šioje instrukcijoje pateikiamos tik pagrindinės montavimo taisyklės. 

Prieš pradedant eksploatuoti katilą, būtina jį visiškai sumontuoti, t. y. 
pridėti papildomus įrenginius, kurie montuojami tik pristačius katilą į 
eksploatavimo vietą ir yra sudėti pelenvietėje.  
 

10.1 Traukos reguliatoriaus įrengimas ir suderinimas  

Galinėje viršutinėje katilo dalyje yra atvamzdis ¾“, į kurį tvirtinamas 
katilo traukos reguliatorius. Traukos reguliatoriaus įvorė turi būti sandariai 
prisukta. Suderinkite prietaisą pagal pridedamą vartotojo instrukciją.  

DĖMESIO!!! Reguliatoriaus galvutė nuo dūmų kanalo turi 
būti nutolusi mažiausiai 200 mm. Jei ji įrengta arčiau, dūmų 
kanalą būtina izoliuoti termoizoliacine medžiaga, priešingu 
atveju, plastmasinis galvutės gaubtelis gali išsilydyti.  

 

10.2 Išleidimo vožtuvo įrengimas  

Katilo galinėje viršutinėje dalyje yra privirintas atvamzdis  ½“, į kurį 
įsukamas  išleidimo vožtuvas. Prieš užpildant sistemą vandeniu, šį vožtuvą 
reikia uždaryti! 

 

10.3 Prijungimas prie dūmtraukio  

Lentelėje pateikiami rekomenduojami dūmtraukių skersmenys centrinio 
šildymo sistemų katilams (duomenys orientaciniai).  

 

 

 



Katilo galingumas Dūmtraukio skersmuo, mm 

kW 
vamzdžio aukštis, 8 
m 

vamzdžio aukštis, 
12 m 

vamzdžio aukštis, 
15 m 

12 15 x 15   
18 15 x 20   
24  ⌀ 180 mm  
30  ⌀ 180 mm  
35   ⌀ 200 mm 

49,5   ⌀ 200 mm 

Katilas prijungiamas prie dūmtraukio pagal standartą ČSN 73 4201:1989 
(„Dūmtraukių ir dūmų kanalų projektavimas“).  

Vandens kaitinimo katilą prijungti prie vandentiekio sistemos galima 
tik turint vandentiekį prižiūrinčios bendrovės leidimą.  

Katilas turi būti prijungtas prie atskiro dujų nuvedimo kanalo, kurio trauka 
atitinka visas įrenginio eksploatavimo sąlygas.  

 Dūmtraukio pajungimo detalės, turi būti gerai sujungtos ir  pritvirtintos, 
kad atsitiktinai arba savaime neatsijungtų.  

. Rekomenduojama, kad horizontali dūmtraukio jungiamoji dalis iki 
vertikalaus dūmtraukio nebutų ilgesnė kaip 1 m. 

Šildymo vandeniu sistema turi atitikti standartų ČSN 06 0310:1983 
(„Centrinis šildymas, projektavimas ir įrengimas“) ir ČSN 06 0830:1996 
(„Apsauginiai įrenginiai centrinio šildymo ir techninio vandens pašildymo 
sistemoms“) reikalavimus.  

Katilas ir dūmtraukis  turi atitikti priešgaisrinius reikalavimus, nurodytus 
ČSN 06 1008:1997 („Šilumos įrenginių priešgaisrinis saugumas“) ir ČSN 
73 0823:1984 („Medžiagų gaisrinės techninės savybės. Medžiagų degumo 
laipsniai“), įrengti saugiu atstumu (200 mm) nuo degių medžiagų, kurių 
degumo laipsnis B, C1 ir C2. Nurodytas saugus atstumas (200 mm) turi 
būti dvigubai didesnis, jei įrenginiai ir dūmtraukis įrengti šalia degių 
medžiagų, kurių degumo laipsnis C3. Saugus atstumas turi būti dvigubai 
didesnis ir tuo atveju, kai medžiagos degumo laipsnis nėra nustatytas.  

Saugus atstumas gali būti dvigubai mažesnis, jei naudojama nedegi 
termoizoliacinė ekranuojanti A lygio plokštė, kurios storis ne mažesnis 



kaip 5 mm, ir yra įrengta 25 cm atstumu nuo saugomos degios medžiagos 
(oro izoliacija).  

10.4 Medžiagų skirstymas pagal degumo laipsnius (žr. ČSN 73 

0823:1984). 

A)  nedegios  
B) sunkiai degios  
C1) blogai degios  
C2) vidutiniškai degios  
C3) lengvai degios  

 
A) nedegios: akmuo, granitas, smiltainis, betonas, porėtasis 

betonas, putų betonas, plytos, šamotas, tinkavimo 
medžiagos, metalai, stiklas ir kiti mineraliniai 
lydiniai, asbesto-cementinės plokštės  

B) sunkiai degios: „Akumin“, „Izomin“, gipskartonis, heraklitas 
(tektonas), „Lignos“, „Rajolit“, „Velox“, 
novoduras, „Durufol B“, „Duroplast H“, 
„Dekorplast“, „Rotizol“, bazaltinis pluoštas, 
„Haver“, stiklo pluoštas  

C1) blogai degios: lapinių medžių mediena, bukas, ąžuolas, fanera, 
„Hobrex“, „Sirkolit“, „Werzalit“, „Ecrona“, 
„Umakart“ 

C2) vidutiniškai degios: spygliuočių medžių mediena, pušis, maumedis, 
eglė, medžio drožlių plokštė, „Piloplat“, „Duplex“, 
„Solodur“, kamštinės plokštės SP, kamštinis 
parketas  

C3) lengvai degios: laminuotos medžio drožlių plokštės, pjuvenų 
plokštės, „Pilolamit“, medžio plaušų plokštės, 
„Sololak“, „Sololit“, kamštinės plokštės BA, 
polistirolas, poliuretanas  

Katilą galima eksploatuoti pagal standartą ČSN 33 20 00-3:1995 
pagrindinėje aplinkoje AA5/AB5, laikantis sąlygos, kad esant 
aplinkybėms, kuomet gali susidaryti laikinas degių dujų arba garų 
atsiradimo pavojus arba atliekant darbus, kurių metu gali susidaryti 



laikinas gaisro arba sprogimo pavojus (pvz., klojant linoleumą, PVC dangą 
ir pan.), įrenginio eksploatavimas bus nutrauktas, kai tik atsiranda minėtas 
pavojus.  
 
Jei grindys pagamintos iš degios medžiagos, katilą reikia statyti ant 
nedegios termoizoliacinės perdangos, kuri būtų platesnė už jo pagrindą ir 
išeitų už jo ribų mažiausiai per 30 cm iš įkrovimo durelių ir pelenvietės 
durelių pusės, iš kitų katilo pusių – mažiausiai per 10 cm.  
 
10.5 Aukšto slėgio plėtimosi indų plieno katiluose montavimo ir 

naudojimo instrukcijos 

 
1) Privedamasis vamzdynas prie aukšto slėgio plėtimosi indų turi 

būti kuo trumpesnis ir turi turėti galimybę plėstis. Plėtimosi indas 
turi būti įrengtas taip, kad jis neįkaistų nuo spinduliuojamos 
šilumos. 

2) Bet kokio tipo šildymo sistema turi atitikti standarto ČSN 06 0830 
(„Apsauginiai įrenginiai centrinio šildymo ir techninio vandens 
pašildymo sistemoms“) reikalavimus, turėti bent vieną patikimą 
apsauginį vožtuvą, įrengtą išleidimo vamzdyne arba katile, bei 
manometrą (slėgio matuoklį). Apsauginių vožtuvų vieta, įrengimas 
ir vidinis skersmuo turi atitikti normatyvą ČSN 06 0830. 

3) Įrengiant apsauginį vožtuvą, būtina patikrinti, ar jis tinkamai 
sureguliuotas veikti, esant pertekliniam slėgiui 180 kPa, kuomet 
apsauginis vožtuvas turi atsidaryti. Jei vožtuvas sureguliuotas 
netinkamai, jį reikia suderinti iš naujo.  

4) Apsauginio vožtuvo įrengimo ir suderinimo darbus, taip pat dujų 
slėgio bandymus ir sureguliavimus plėtimosi inde gali atlikti tik 
atitinkamus įgaliojimus turinti įmonė. Prieš užpildant sistemą 
vandeniu, būtina išmatuoti dujų slėgį aukšto slėgio plėtimosi inde, 
jei slėgis didesnis už hidrostatinį spaudimą sistemoje.  

5) Šilumos šaltinis kieto kuro katiluose pagal ČSN 06 0830 ir ČSN 
EN 303-5, be kita ko, turi turėti traukos reguliatorių. Aukščiausia 
darbinė temperatūra – 90 oC. 

6) Aukšto slėgio plėtimosi indas ir privedamasis vamzdynas turi būti 
apsaugoti nuo vandens užšalimo.  

7) Plėtimosi indą užpildančių dujų perteklinį slėgį reikia sureguliuoti, 
sumažinant iki atvėsusios sistemos hidrostatinio spaudimo 



reikšmės. Tai atliekama automatiniu vožtuvu aukšto slėgio 
plėtimosi inde, perteklinis slėgis išmatuojamas manometru, skirtu 
matuoti slėgį padangose. Papildant vandens kiekį sistemoje, 
sureguliuokite slėgį taip, kad jis viršytų hidrostatinį spaudimą 
sistemoje daugiausia 10 kPa. 

8) Užpildžius sistemą vandeniu, manometre pažymėkite sureguliuoto 
hidrostatinio spaudimo ir didžiausio slėgio sistemoje reikšmes, kai 
vandens temperatūra pasieks 90 oC. 

9) Jei eksploatavimo metu pastebėsite slėgio perkryčius pagal 
pažymėtas žymes, mažiausio ir didžiausio slėgio reikšmių 
viršijimą, būtina patikrinti sistemą, tinkamai ją nuorinti, papildyti 
vandens kiekį atvėsusioje sistemoje, jei reikia, padidinti slėgį 
plėtimo inde pagal gamintojo nurodymus.  

10) Naudojant aukšto slėgio plėtimosi indą, vandens stulpo aukštis 
šildymo sistemoje neturi viršyti 12 m.  

11) Kiekviename aukšto slėgio plėtimosi inde mažiausia kartą per 
metus reikia išoriškai patikrinti užpildymo slėgį.  

12) Bet kokiai šildymo sistemai turi būti paruoštas ir patvirtintas 
projektas, prijungtas įrenginys perteklinei šilumai nuvesti  ir 
atitinkamai prijungtas ir sumontuotas katilas.  

13) Jei aukšto slėgio plėtimosi indas parinktas tinkamai, faktiškai 
slėgio perkrytis neturi viršyti 60 kPa, kai vandens temperatūra 
sistemoje siekia nuo 10 oC iki 90 oC. Šį slėgio perkrytį galima 
patikrinti, atliekant šildymo bandymus, kai sistemoje įkaitinamas 
šaltas vanduo. Jei slėgio perkrytis viršija 60 kPa, reiškia, kad 
netinkamai parinktas aukšto slėgio plėtimosi indas, ir tai gali 
pažeisti slėginį korpusą.  
 

10.6 Katilo su apsauga nuo perkaitimo prijungimas  

Pagal normatyvo ČSN EN 303-5 reikalavimus Nr.. 182/1999 Sb. H4 serijos 
katiluose yra įrengtas apsauginis šilumokaitis perteklinei šilumai nuvesti, 
kuris apsaugo nuo didžiausios temperatūros reikšmės (110 °C) viršijimo 
katile. Toks šilumokaitis sukonstruotas kaip vandens kaitinimo kolonėlė, 
kuri ties įeiga yra valdoma apsauginiu išleidimo vožtuvu.  

Atvamzdžių prijungiamųjų dydžių dėka galima naudoti dviejų tipų 
armatūrą, tiksliau: apsauginę išleidimo armatūrą TS 130 su dvigubu 



davikliu (gamintojas „Honeywell“) arba įrenginį, apsaugantį katilą nuo 
perkaitimo, STS 20 (gamintojas „Watts“). Mūsų gaminys yra sertifikuotas 
abiejų tipų armatūroms.  

 

Abu vožtuvai prijungiami pagal tą pačią schemą.  
Veikimo principas: daviklis gilzėje ½“ galinėje viršutinėje katilo dalyje 
matuoja vandens temperatūrą katile; kai temperatūra katile pakyla iki 95 °C 
(TS 130) arba 97 °C (STS 20), armatūra pradeda automatiškai atsidarinėti, 
į apsauginį šilumokaitį pradeda tekėti vanduo, kuris sugeria šilumą ir taip 
apsaugo katilą nuo perkaitimo. Vandeniui katile atvėsus, armatūra pradeda 
automatiškai užsidarinėti tol, kol šalto vandens tiekimas į apsauginį 
šilumokaitį nutrūksta visiškai. Šis procesas gali kartotis keletą kartų, 
atsižvelgiant į kuro kiekį įkrovimo šachtoje arba šildymo sistemos 
sumažinto šilumos perėmimo trukmę.  
 



Įspėjimas: 
 
- montavimo ir prijungimo darbus atlikite pagal gamintojo rekomendacijas  
- apsauginis išleidžiamasis vožtuvas turi būti prijungtas toje vietoje, kur 
vanduo įleidžiamas į vėsinimo kontūrą tam, kad jo neveiktų nuolatinis 
techninio vandens slėgis  

- nerekomenduojama prijungti vėsinimo kontūrą kitokiu būdu, nei nurodyta 
katilo prijungimo schemoje  

- nesilaikant nurodytų vėsinimo kontūro prijungimo prie katilo instrukcijų, 
vėsinimo kontūre gali susidaryti perteklinis slėgis, todėl jis gali tapti nebe 
sandarus. Tokiu atveju kontūro pažeidimų garantinis remontas 
neatliekamas.  

- tam, kad vožtuvas veiktų tinkamai, jis turi būti prijungtas prie nuolatinio 
vėsinančio vandens šaltinio, kurio slėgis ne mažiau kaip 1 bar (geriausia – 
prie miesto vandentiekio) ir temperatūra apie 15 °C 

- ne rečiau kaip kartą per metus patikrinti, ar vožtuvas veikia tinkamai  

- jei prijungiant vėsinimo kontūrą kyla neaiškumų, kreipkitės į gamintojo 
techninės priežiūros tarnybos darbuotoją. 

 

10.7 Darbo saugos instrukcijos katilo priežiūrą atliekančiam personalui  

Saugumo ir įrenginio ekonomiško eksploatavimo tikslais jo priežiūros 
darbai turi būti atliekami pagal šioje vartotojo instrukcijoje pateiktus 
nurodymus.  

Veikiantį katilą galima palikti be priežiūros, jei jo galingumas 
sureguliuotas taip, kad sistema tikrai neperkais (t. y. katilas veikia 
sumažintu pajėgumu) arba jei katile įrengtas tinkamai veikiantis ir 
tvarkingas galingumo reguliatorius. Tačiau iš šiuo atveju katilą turi 
reguliariai patikrinti aptarnaujantis personalas.  

 



DĖMESIO!!! Būkite atsargūs – eksploatavimo metu kai kurios 
katilo dalys (įkrovimo durelės, valymo angos durelės, dūmų 
kanalas) gali stipriai įkaisti ir sukelti nudegimus prisilietus.  

 

Katilu naudotis gali tik pilnamečiai asmenys, susipažinę su įrenginio 
vartotojo instrukcija. Nepalikite vaikų be priežiūros šalia katilo. 
Draudžiama naudoti degiuosius skysčius kurui katile uždegti, kaip nors 
didinti jo nominalųjį galingumą eksploatavimo metu (didžiausios 
leidžiamos perkaitimo reikšmės nurodytos 2 lent.). 

Vartotojas gali atlikti tik einamąjį remontą ir priežiūros darbus, jei reikia – 
pakeisti atsargines dalis. Draudžiama keisti katilo konstrukciją, funkcijas, 
taip pat palikti be priežiūros pažeistą įrenginį.  

Kur laikyti kurą: 
− draudžiama laikyti kurą už katilo, taip pat šalia jo arčiau kaip per 

400 mm, 
− gamintojas rekomenduoja laikyti kurą ne mažesniu kaip 1 m 

atstumu nuo įrenginio arba atskiroje patalpoje.  

Įspėjimas: draudžiama dėti ant katilo ir arčiau, nei nurodytas 
saugus atstumas, degias medžiagas ar iš jų pagamintus daiktus.  
Tam, kad katilas veiktų saugiai ir ekonomiškai, būtina laikytis šių 
eksploatavimo taisyklių:  

• aptarnaujantis personalas turi turėti šiam darbui tinkamą kvalifikaciją  
• reikia naudoti tinkamo dydžio sausą kurą: rusvoji anglis – I riešutas, 

malkos – 25 cm arba pliauskos – 30 cm ilgio  
• dūmtraukyje turi būti atitinkama trauka  
• katilas (taip pat dujotakiai ir dujų nuvedimo kanalai) turi būti švarus  
• katilas turi būti sandarus – įkrovimo, valymo angų ir pelenvietės 

durelės tinkamai įstatytos ir užsandarintos  
• reikia tinkamai parinkti katilo galingumą pagal konkretų apšildomą 

objektą  



Pastaba: 
Gamintojas rekomenduoja prie šildymo kontūro prijungti tinkamą maišymo 
įrenginį, panaudojant cirkuliacinį siurblį tam, kad grįžtamo vandens 
temperatūra  į katilą nenukristų žemiau 65 ºC. 

Įspėjimas: 
Užkuriant katilą pirmą kartą, kai jis dar visiškai švarus, jo sienelės gali 
gausiai pasidengti drėgme ir pasirodyti, kad yra vandens nuotėkis. Drėgmė 
dingsta, kai tik temperatūra katile viršija 70 oC. Baigę kūrenti, nepamirškite 
uždaryti kūrenimo skląstį, ištraukdami atotrauką katilo galinėje pusėje, ir 
atlenkiamu skląsčiu pasirinkite degimo būdą pagal naudojamą kuro rūšį.  
 
11. ATLIEKŲ LIKVIDAVIMAS  
 
Pakuotės medžiagas (popierių ir medieną) galima sudeginti, polipropileno 
juostą, nesudegusius kuro likučius ir pelenus galima utilizuoti kaip buitines 
atliekas.  
 
Nebenaudojamo katilo gaubtą ir groteles galima atiduoti į metalo laužo 
supirktuvę, izoliacines medžiagas – į antrinių žaliavų surinkimo punktą.  
 
Medinės grotelės yra vienkartinio naudojimo, jos nėra įrenginio dalis. Jas 
utilizuokite pagal galiojančius vietos reikalavimus. 
  
Katilo pakuotės medžiagos atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti 
atiduota perdirbti.  
 
12. AKUMULIACINĖS TALPOS DYDŽIO NUSTATYMAS 

Mažiausios talpos dydžio apskaičiavimas: 

Vsp = 15 Tb x Qn (1-0,3 x (QH/Q min.)) 
 

Kur: Vsp – akumuliacinės talpos tūris, litrais  



 Tb – degimo trukmė, val.  

 Qn – nominali šiluminė galia, kW 

 QH – pastatų šiluminė apkrova, kW 

 Qmin – nominali šiluminė galia, kW 
Akumuliacinės talpos dydis nustatomas pagal našumą, naudojamo kuro 
rūšį, atsižvelgiant į didžiausios akumuliacinės talpos parametrus. Ši talpa 
nėra būtina, jeigu apskaičiuotas tūris mažesnis nei 300 l. 
 
13. GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI 
Vandens kaitinimo katilai: H412, H418, H424, H430,  
gamyklinis numeris  

Gamintojas: bendrovė „OPOP spol. s r.o.“, Valašske Meziriči 
Tel.: 571 675 589, faks.: 571 611 225 

Išvežimo iš gamyklos data: __________________________________  

Garantijos suteikimo sąlygos: 
Šiame garantijos liudijime pateikiamas kokybės sertifikatas ir gaminio 
komplektacija. Gamintojas patvirtina, kad įrenginys yra patikrintas, jo 
konstrukcija atitinka technines sąlygas ir standartus pagal ČSN EN 303-5. 
Gamintojas suteikia garantiją katilo kokybei, darbui ir konstrukcijai 24 
mėnesių laikotarpiu nuo pardavimo vartotojui datos, bet ne daugiau kaip 
30-čiai mėnesių nuo išvežimo iš gamintojo sandėlio dienos. Garantiniu 
laikotarpiu gamintojas įsipareigoja savo lėšomis ir per trumpiausią 
įmanomą terminą pašalinti įrenginio gedimus, atsiradusius dėl brokuotų 
medžiagų, konstrukcijos defektų arba darbo broko, laikantis sąlygos, kad: 

• katilo techninė būklė atitinka gaminio vartotojo instrukcijoje nurodytus 
reikalavimus  

• katilas yra prijungtas prie dūmtraukio pagal ČSN 73 4201:1989  
• katilas neturi tyčinių mechaninių pažeidimų (nebuvo savavališkai 

remontuojamas, išskyrus vartotojo instrukcijoje nurodytus leidžiamus 
darbus) 

• trauka dūmtraukyje pagal ČSN normatyvus atitinka 2 lent. nurodytas 
reikšmes, atsižvelgiant į konkretų katilo tipą  

• vartotojas, pateikdamas pretenziją, prideda tinkamai užpildytą gaminio 
garantijos liudijimą  



• buvo laikomasi gamintojo nurodymų dėl aukšto slėgio plėtimosi indų  
 
 

Pastaba: 

Pranešant apie gedimą, būtina pateikti šį garantijos liudijimą, nurodyti 
tikslų adresą ir aplinkybes, kuriomis įvyko gedimas. Gamintojas nuspręs, 
kaip ir kur atlikti įrenginio remontą.  



 
TK data  _____________  Pardavimo data:  _____   

Įspėjimas: 
Suvirintai konstrukcijai, t. y. jos sandarumui, gamintojas suteikia 60 
mėn. garantiją nuo gaminio išvežimo iš gamintojo sandėlio dienos. 
Garantinis aptarnavimas taikomas tuo atveju, jei šildymo sistemoje 
nebuvo naudojamas aukšto slėgio plėtimosi indas ir nesandarumas 
atsirado dėl nekokybiškos medžiagos arba netinkamai atliktų suvirinimo 
darbų. Garantija taip pat netaikoma, jei gedimai atsirado dėl įrenginį 
aptarnaujančio personalo klaidų. Jei garantijos laikas pratęsiamas, 
gamintojas įsipareigoja pristatyti vartotojui atsarginę suvirintą 
konstrukciją. Transportavimo, pakeitimo ir netinkamos konstrukcijos 
grąžinimo gamintojui išlaidas apmoka vartotojas. Jei netinkamai 
suvirinta konstrukcija negrąžinama gamintojui per 30 dienų nuo datos, 
kai atsarginė konstrukcija išsiunčiama arba perduodama vartotojui, jam 
pateikiama sąskaita su nurodyta visa suvirintos konstrukcijos kaina.  
Pratęsto garantinio laikotarpio (60 mėn.) metu pakeistai suvirintai 
konstrukcijai taikoma 24-ių mėn. garantija nuo gavimo dienos.  
 

Katilo suvirinta konstrukcija padengta juodais vandeniniais dažais, kurie 
gali atsilupti. Tai neturi įtakos katilo darbui. Pirmojo kūrenimo metu dažai 
nudegs.  

Pretenzijos teikimo tvarka: 

1) Pretenziją galima pateikti asmeniškai, paštu arba faksu, pridedant 
patvirtintą garantijos liudijimą bei gaminio apmokėjimą patvirtinantį 
dokumentą.  

2) Būtina nurodyti tikslų adresą, telefoną bei gedimo aplinkybes. 

3) Gamintojo techninio aptarnavimo centro darbuotojas paaiškins, kaip 
parengti pretenziją: 

a) brokuotą detalę galima išsiųsti pakeitimui,  



b) jei problemos neįmanoma išspręsti a) punkte nurodytu būdu, 
gamintojas tur teisę savo nuožiūra nustatyti remonto atlikimo būdą 
ir terminus, kurį atliks gamintojo darbuotojai arba įgaliotos įmonės 
atstovai  

c) vartotojas privalo sudaryti gamintojui sąlygas atlikti įrenginio 
remontą, kaip numatyta b) punkte 

d) jei vartotojas nesuteikia gamintojui galimybės atlikti gaminio 
remontą, pateiktą pretenziją gamintojas laikys negaliojančia  

e) jei gedimų neįmanoma pašalinti, vartotojas turi teisę pakeisti 
netinkamą detalę nauja  

f) paaiškėjus, kad pretenzija nepagrįsta, t. y. gedimui arba suvirintos 
konstrukcijos nesandarumui nepasitvirtinus, atvykimo ir apžiūros 
išlaidas padengia pretenziją pateikęs asmuo  

g) skubiais gedimų atvejais prašome kreiptis į techninio aptarnavimo 
centrą. 

 


