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1. ĮŽANGA
Šioje instrukcijoje aprašyti dujiniai buitinio vandens šildytuvai, pritaikyti imti vandenį iš vieno arba kelių taškų (pvz., dušo,
praustuvės maišytuvo ir t. t.).
Visa šioje instrukcijoje pateikta informacija, brėžiniai ir specifikacijos sudaryti remiantis naujausiais leidinio išleidimo metu
turimais gaminio duomenimis.
Gamintojas pasilieka teisę keisti šildytuvo sandarą, nenurodydamas to instrukcijoje, jei pakeitimai neturi poveikio gaminio
eksploatacinėms ir techninėms savybėms.
Ilgalaikis ir patikimas šildytuvo veikimas priklauso pirmiausia nuo tinkamo įrenginio prijungimo ir naudojimo, taip pat nuo
laiku ir tinkamai atliekamos priežiūros.

1

TERMET

TERMAQ

Baltijos šildymo sistemos

1.1. ESMINĖS NUORODOS
Perskaitykite prieš pradėdami įrenginėti ir naudoti šildytuvą.


Aprobuoti ir „ “ ženklu paženklinti dujiniai įrenginiai yra saugūs, jei naudojami pagal paskirtį ir įrengiami bei naudojami
pagal atitinkamas taisykles.
 Įrengimo, naudojimo ir priežiūros instrukcija sudaro svarbią ir neatskiriamą šildytuvo įrangos dalį. Saugokite ją visą
įrenginio naudojimo laikotarpį ir skaitykite atidžiai, nes joje pateikta visa informacija ir įspėjimai dėl saugaus įrengimo,
naudojimo ir priežiūros, kurių turite laikytis. Jei perduodate įrenginį kitam vartotojui, perduokite ir šią įrengimo, naudojimo ir
priežiūros instrukciją.
 Šildytuvo įrengimą, nustatymą ir sureguliavimą turi atlikti įgaliota įmonė.
 Patalpa, kurioje gali būti įrengtas šildytuvas, turi užtikrinti:
– išmetamųjų dujų išvedimą vamzdžiu į individualų išmetamųjų dujų kanalą, pasižymintį atitinkama trauka,
– sklandžiai veikiantį vėdinimą (oro tiekimą ir ištraukimą), kuris atitiktų šią instrukciją ir taikomus teisės aktus (3 p.).
Nevykdydamas šių reikalavimų, vartotojas kelia pavojų savo saugumui, taip pat gali sukelti įrenginio gedimą,
pvz., gali užšalti vandens sistema.
 Šildytuvo įrengimą ir paleidimą galite atlikti tik pabaigę statybos ir montavimo darbus patalpoje, kurioje jis bus įrengtas.
Draudžiama įrenginėti ir įjungti šildytuvą patalpoje, kurioje vyksta statybos darbai.
 Vandens ir dujų sistemose turi būti įrengti atitinkami filtrai, kurie nepridedami prie šildytuvo.
 Su šildytuvu dirbti gali tik suaugusieji.
 Nekeiskite, neremontuokite ir nieko neperdarinėkite patys.
 Draudžiama atlikti patalpos ar įrenginio pakeitimus, dėl kurių sumažėja orapūčių prošvaisa (uždengimus, užkimšimus) ir
ištraukimo bei išmetamųjų dujų išvedimo kanalų angos.
 Nelaikykite šalia šildytuvo talpų su degiomis ar agresyviomis medžiagomis, kurios turi stiprų koroziją sukeliantį poveikį.
 Draudžiama džiauti drabužius ar dėti kitus degius daiktus ant įrenginio, išmetamųjų dujų vamzdžių ar arti jų.
 Techninę šildytuvo priežiūrą ir remontus gali atlikti tik įgaliota įmonė.
 Įrenginį montuojančiam asmeniui ar vartotojui nesilaikant šioje instrukcijoje pateiktų rekomendacijų ir nevykdant taisyklių,
garantija gali būti netaikoma.
 Sunaudotuose įrenginiuose yra vertingų medžiagų, kurios gali būti panaudotos dar kartą. Išmontuotą įrenginį pristatykite į
elektros įrangos atliekų sandėliavimo punktą.
Gamintojas neprisiima jokios atsakomybės už žalas, padarytas netinkamai įrengiant ir naudojant įrenginį, taip pat
nesilaikant instrukcijoje pateiktų gamintojo nurodymų bei taikomų teisės aktų reikalavimų.

Prieš paleidžiant įrenginį, dėl savo saugumo patikrinkite, ar:
1. užtikrintas pastovus oro tiekimas, reikalingas dujoms degti,
2. gaminys prijungtas prie individualaus ir sklandžiai veikiančio kamino,
3. gravitacinio vėdinimo kanalas yra praeinamas.

Užuodę dujų kvapą:
1.
2.
3.
4.
5.

nenaudokite elektros jungiklių, galinčių sukelti kibirkštį,
atidarykite duris ir langus,
uždarykite pagrindinį dujų vožtuvą,
iškvieskite dujų tarnybą,
jei dujos nuteka iš nesandaraus dujų baliono vožtuvo, uždarykite vožtuvą, atjunkite balioną ir išneškite jį iš pastato
į lauką,

6. užsidegus iš nesandaraus dujų baliono nutekančioms dujoms, numeskite ant baliono šlapią antklodę ugniai
nuslopinti, paskui pilkite ant jo vandenį, siekdami atvėsinti balioną ir užsukti vožtuvą.

Avarijos atveju:
1. uždarykite šildytuvo dujų vožtuvą,
2. jei kyla užliejimo pavojus, uždarykite vandenį,
3. jei kyla šildytuvo užšalimo pavojus, išleiskite iš jo vandenį.

Užuodę degėsių kvapą:
1.
2.
3.

išjunkite šildytuvą, uždarydami karšto vandens ėmimą, arba uždarykite šildytuvo dujų vožtuvą,
atidarykite duris ir langus,
išvėdinę patalpą, trumpai įjunkite šildytuvą ir patikrinkite, ar nebėra degėsių kvapo. Jei kvapas dar yra, iškvieskite
įrengiančią įmonę arba dūmtraukių valymo įmonę, kad šioji patikrintų išmetamųjų dujų išvedimo sistemos
veikimo veiksmingumą.
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2. ĮRENGINIO APRAŠYMAS
2.1 Techninės savybės
 Elektroninis uždegimas su liepsnos jonizavimo kontrole.
 Apsauga nuo kamino traukos dingimo ir išmetamųjų dujų nutekėjimo į patalpą.
 Apsauga nuo šilumokaičio perkaitimo.
 Proporcingas galios reguliavimas.
 Įprastas slėgis, skirtas 20–1000 kPa (0,2–10,0 barų) vandentiekiui.
Dujiniai vandens šildytuvai „GE-19-02“, „GH-19-02“ ir „GE-23-02“ gaminami B11BS versijos, tai reiškia, kad jie skirti prijungti prie
individualaus išmetamųjų dujų kanalo, kuriuo degimo produktai išvedami už patalpos ribų natūralia trauka, o degiui skirtas oras
imamas tiesiogiai iš patalpos, kurioje jie įrengti. Šildytuvuose įrengta apsauga nuo kamino traukos dingimo ir išmetamųjų dujų
nutekėjimo į patalpą.
Gaminant šiuos šildytuvus, panaudoti naujausi techniniai sprendimai, garantuojantys ilgalaikį, patikimą, ekonomišką ir
komfortišką naudojimą.
Šildytuvuose įrengta vandens ir dujų armatūra užtikrina proporcingą galios reguliavimą. Tai leidžia pasiekti pastovią vandens
temperatūrą ištekėjimo vietoje. Šildytuvo paleidimas (degiklio įjungimas) vyksta visiškai automatiškai, kaskart atidarant sėmimo
vožtuvą, kai įvyksta elektroninis uždegimas. Šildytuvas išsijungia, uždarius sėmimo vožtuvą.
Ypatingas šildytuvo privalumas yra nedidelis įrenginį paleidžiančio vandens srautas, t. y. apie 3,2 dm3/min.
Kiekvienas šildytuvas yra pritaikytas kūrenti vienos rūšies (grupės/pogrupio) dujomis, pvz., 2E-G20-20mbar (GZ-50) ir tik
šiomis dujomis jis gali būti kūrenamas.
Šildytuvo tipas, dujų grupė ir pogrupis, taip pat slėgis, kuriam pritaikytas įrenginys, nurodyti ant pakuotės, naudojimo
instrukcijoje ir vardinėje lentelėje.
Pritaikyti šildytuvą kūrenti kitos rūšies dujomis gali tik įgaliota techninės priežiūros įmonė, remdamasi 5 punktu.
2.2 Šildytuvo sandara ir techniniai duomenys
2.2.1
1.
2.
3.
4.

Pagrindinės šildytuvo sistemos

Degiklis
Žiebtuvėlis
Vandens ir dujų armatūra
Šilumokaitis

5.
6.
7.
10.

GE-19-02

5

Traukos nutraukimo įrenginys
Kibirkšties generatorius
Baterijų lizdas
Temperatūros ribotuvas kaip apsauga
nuo išmetamųjų dujų nutekėjimo į
patalpą

11. Temperatūros ribotuvas kaip apsauga nuo
šilumokaičio perkaitimo
12. Vandens generatorius

GE-23-02

GH-19-02

5

10

10

11

4

11
4

1

2
2

1

3
3
6
7
12
2.2.1.1 pav. Pagrindinės šildytuvo sistemos

3

6
7

TERMET

TERMAQ
4

Baltijos šildymo sistemos

10

11
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10

11

2.1

2.1
2.2

2.2
2

2
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1. Degiklis
2. Žiebtuvėlis
2.1. Uždegimo elektrodas
2.2. Kontrolės elektrodas
3. Vandens ir dujų armatūra
3.1. Dujų tiekimo reguliatorius
3.2. Temperatūros reguliatorius
3.3. Dujų filtras
3.4. Vandens filtras
3.5. Slėginis diferencialinis vožtuvas

2.2.1.2 pav. Šildytuvo schema
3.5.1. Slėginio diferenc. vožtuvo I ritė
3.5.2. Slėginio diferenc. vožtuvo II ritė
3.7. Mikrojungiklio reguliavimo varžtas
3.8. Mažos vandens srovės reguliavimo
varžtas
4. Šilumokaitis
6. Kibirkšties reguliatorius
7. Baterijų lizdas
10. Temperatūros ribotuvas kaip apsauga
nuo išmetamųjų dujų nutekėjimo į patalpą

11. Temperatūros ribotuvas kaip apsauga
nuo šilumokaičio perkaitimo
12. Vandens generatorius
13. LED ekranas (pasirinktinai)

Czerwony – raudonas
Biały – baltas
Niebieski – mėlynas
Czarny – juodas
Zielony – žalias
Pomarańczowy – oranžinis
Bezbarwny – bespalvis
Żółty – geltonas
Brązowy – rudas

3.6

2.2.1.3 pav. Šildytuvų elektros schema

4

2. Žiebtuvėlis
2.1. Uždegimo elektrodas
2.2. Kontrolės elektrodas
3.5. Slėginis diferencialinis vožtuvas
3.5.1. Slėginio diferenc. vožtuvo I ritė
3.5.2. Slėginio diferenc. vožtuvo II ritė
3.6. Mikrojungiklis
6. Kibirkšties reguliatorius
7. Baterijų lizdas
8. Generatoriaus laidų sistema
10. Temperatūros ribotuvas kaip apsauga
nuo išmetamųjų dujų nutekėjimo į patalpą
11. Temperatūros ribotuvas kaip apsauga
nuo šilumokaičio perkaitimo
12. Vandens generatorius
13. LED ekranas (pasirinktinai)
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Parametras
Nominali šilumos galia
Minimali šilumos galia
Nominali šilumos apkrova
Minimali šilumos apkrova
Šilumos efektyvumas
Nominali dujų srovė1) pagrindinis degiklis – dujos:
gamtinės: 2E-G20 (GZ-50)
suskystintos: 3PB/P –G30/G31 (B i C)

1)

Baltijos šildymo sistemos
Mato
vienetas

GE-19-02
GH-19-02

GE-23-02

kW
kW
kW
kW
%

19,2
7,7
22,3
8,9
86

22,6
9,1
26,0
10,5
87

m3/h
kg/h

2,3
1,7

2,8
2,0

dujų srovė nurodyta dujoms, naudojamoms įprastoms sąlygoms (150C, slėgis 1013 mbar), atsižvelgiant į šildytuvo 87% efektyvumą

Nominalus kinetinis dujų slėgis prieš įrenginį – dujos:
gamtinės: 2E-G20 (GZ-50)
suskystintos: 3PB/P –G30/G31 (B i C)
Vandens darbo slėgis
Karšto vandens ištekėjimas (t500C)
Karšto vandens ištekėjimas (t250C)
Maksimali ištekėjimo vandens temperatūra
Išmetamųjų dujų išvedimo atvamzdis (vidaus skersmuo)
Išoriniai matmenys:
aukštis/ plotis/ gylis
Šildytuvo svoris
Įrenginio kojų išdėstymas
Dujų atvamzdis
Šalto vandens atvamzdis
Šilto vandens atvamzdis
Paskirties šalis

kPa (mbar)
kPa (bar)
dm3/min
dm3/min
0
C
mm
mm
kg
mm
coliai
coliai
coliai

2,0 (20)
3,7 (37)
20÷1000 (0,2÷10)
3,2÷5,7
3,2÷6,5
5,7÷11,5
6,5÷13
65
ø117
ø132
585/360/220
9,5
10,5
3.6.1 pav.
G 3/4
G 1/2
G 1/2
PL

2.3 Saugos įranga
 Apsaugą nuo išmetamųjų dujų nutekėjimo į patalpą (dingus kamino traukai) sudaro temperatūros ribotuvas (10), įjungtas į elektros
tiekimo sistemą. Šios apsaugos užduotis – uždaryti pagrindinį dujų vožtuvą vandens ir dujų armatūroje ir atskirti dujų tiekimą degikliui, kai
kamino trauka yra mažesnė nei 3 Pa arba susidaro per didelis slėgis.
Apsaugai išjungus šildytuvą, uždarykite karšto vandens sėmimo vožtuvą. Po apie 10 min. (atvėsus temperatūros ribotuvui, šis
laikas priklauso pvz., nuo patalpos temperatūros) apsauga automatiškai atsiblokuos. Atidarius karšto vandens sėmimo vožtuvą,
bėgs karštas vanduo.
Jei apsauga per dažnai išjungia šildytuvą, praneškite apie tai atitinkamai dūmtraukių valymo įmonei ir paprašykite patikrinti
kamino trauką.
Draudžiama išjunginėti apsaugą nuo kamino traukos dingimo.
Draudžiama patiems keisti apsaugas.
Išjungus arba pažeidus apsaugas, išmetamosios dujos gali sklisti į patalpą.

 Apsauga nuo nutekėjimo – liepsnos jonizavimo kontrolė. Elektros sistemos pagalba ji atskiria dujų tiekimą degikliui, dingus jame liepsnai.
 Apsauga nuo šilumokaičio perkaitimo, t. y. temperatūros ribotuvas (11) suveiks tada, kai šilumokaityje esančio vandens temperatūra
pakils daugiau nei iki 950C, pertraukdama tiekimo sistemos slėgį ir kartu uždarydama dujų tiekimą degikliui.
Draudžiama patiems keisti šildytuvo saugos sistemas.

3. ŠILDYTUVO ĮRENGIMAS
Šildytuvą įrengti turi atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo. Pirmąjį paleidimą, minėtą garantijos knygelėje, atlieka tik termet s.a. įgaliota
techninės priežiūros įmonė.
Šildytuvo prijungimas prie vandens, dujų ir išmetamųjų dujų sistemų ir patalpa, kurioje bus įrengtas šildytuvas, turi atitikti 2002 m.
balandžio 12 d. infrastruktūros ministro įsakymą „Dėl techninių sąlygų, kurias privalo atitikti pastatai ir jų vieta“ (2002-06-15 Žin. Nr.
75, 690 poz.) ir šią instrukciją.
Įrengus šildytuvą, atliekama visų prijungimų prie dujų ir vandens sistemų sandarumas.
Vandens, dujų ir išmetamųjų dujų sistemų schema pavaizduota 3.1.3.1 pav.
PASTABA:
Prijungimo prie vandens, dujų ir išmetamųjų dujų sistemų laidai ir dalys (filtrai, vožtuvai) nepridedami prie šildytuvo.

3.1 Pagrindinės įrengimo taisyklės
3.1.1 Vieta

Dujinių vandens šildytuvų negalima įrengti gyvenamosiose patalpose, kuriose nuolat yra žmonių.

Patalpos tūris – ne mažesnis nei 8 m3.
 Patalpos aukštis – ne mažesnis nei 2,2 m.
3.1.2 Vėdinimas


Oro tiekimas
Patalpoje, kurioje įrengtas šildytuvas, turi būti neuždaroma oro tiekimo anga, kurios plotas ne mažesnis nei 200 cm2 ir apatinis kraštas
nuvestas ne aukščiau nei ties 30 cm virš grindų.
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Leidžiamas oro tiekimas iš gretimų patalpų, kuriose yra oro tiekimo anga, kurios plotas ne mažesnis nei 200 cm2.
Oro ištraukimas
Patalpoje, kurioje įrengtas šildytuvas, turi būti neuždaroma oro ištraukimo anga, kurios plotas ne mažesnis nei 200 cm2, išdėstyta kiek
įmanoma arčiau lubų.
Neleidžiama naudoti mechaninės ištraukos (pvz., virtuvės gartraukio).

3.1.3 Išmetamųjų dujų išvedimo sistema

Šildytuvą įrenkite kiek įmanoma arčiau individualaus
kamino ir tokioje vietoje, kur negresia užšalimas.
Išmetamųjų dujų vamzdžio ir kanalo skersiniai pjūviai
turi būti vienodi per visą vamzdžio ir kanalo ilgį.
Išmetamųjų dujų vamzdis turi būti išvestas iš įrenginio
vertikaliai (min. 220 mm) iki pirmosios alkūnės.
Vertikalioji atkarpa iki išmetamųjų dujų kanalo turi būti
pakelta min. 5% (apie 3º) ir neturi būti ilgesnė nei 2 m
(3.1.3.1 pav). Išmetamųjų dujų kanalo ilgis nuo
vamzdžio įleidimo ašies iki kanalo išleidimo krašto virš
stogo turi būti ne mažesnis nei 2 m. Išmetamųjų dujų
išvedimo vamzdžio ir kanalo vidaus paviršius turi būti
atsparus destrukciniam poveikiui.


Oro ištraukimo grotelės

Tik kūrenti
suskystintomis dujomis

Prijungimas prie dujų tinklo



Karšto vandens išvedimas

Šalto vandens tiekimas
Šalto vandens tiekimas

Šildytuvo prijungimas prie išmetamųjų dujų vamzdžio
turi būti suderintas su dūmtraukių valymo įmone ir
atitikti 3.1.3.1 pav. pavaizduotus reikalavimus.

Dujų reduktorius
Dujų filtras
Oro tiekimo grotelės
Plotas min 200 cm2

Šildytuvas veiks sklandžiai, jei išmetamųjų dujų sistema
užtikrina ne mažesnę nei 3 Pa (0,03 mbar) ir ne
didesnę nei 15 Pa (0,15 mbar) trauką.

Vandens filtras

Atskiriamasis vožtuvas

3.1.3.1 pav. Vandens, dujų ir išmetamųjų dujų išvedimo sistemų schema
3.1.4 Dujų sistema

Dujiniai įrenginiai sujungiami su plieniniais arba variniais dujų sistemos vamzdžiais stacionariai arba naudojant elastinius metalo
vamzdžius.
Suskystintų dujų sistema

Patalpoje, kurioje įrengtas dujinis įrenginys, gali būti prijungtas prie jo tik vienas iki 11 kg dujų balionas.

Suskystintomis dujomis kūrenami dujiniai įrenginiai negali būti įrengiami patalpose, kuriose grindys yra žemiau supančios teritorijos lygio.

Dujų balionas pastatomas ne arčiau kaip 1,5 m atstumu nuo šilumą skleidžiančių paviršių (šildytuvų, krosnelių ir t. t.).

Dujų balionai negali būti veikiami atviros ugnies.

Dujų balionai pastatomi vertikaliai, apsaugomi nuo kritimo, smūgio, vaikų ir t. t.

Dujų balionai pastatomi ne arčiau nei 1 m atstumu nuo įrenginių, kurie gali sukelti kibirkščiavimą, pvz., elektros skaitiklių.

Patalpos, kurioje stovi dujų balionas, temperatūra negali būti aukštesnė nei +350C.

Dujiniai įrenginiai jungiami su dujų baliono dujų slėgio reduktoriumi elastine žarna, kurios ilgis ne ilgesnis nei 3 m ir slėgio stipris ne
mažesnis nei 300 kPa, atsparia suskystintų dujų komponentams, mechaniniams pažeidimams ir temperatūrai 600C.

 Dujiniai įrenginiai, kurių šilumos galia didesnė nei 10 kW (taigi ir šioje instrukcijoje aprašyti šildytuvai), jungiami su anksčiau minėta elastine
žarna plieniniu vamzdžiu, kurio ilgis ne mažesnis nei 0,5 m.
Rekomendacija:
Atsižvelgiant į tai, kad 1 vnt. 11 kg dujų baliono užtenka neilgam šildytuvo eksploatavimo laikotarpiui, rekomenduojama naudoti kelis 11 kg
dujų balionus, t. y. vadinamąją bateriją, arba didesnį nei 11 kg balioną. Tokia baterija (max. 10 vnt. balionų) arba didesnis dujų balionas
pastatomi lauke.
Dujų sistemoje turi būti įrengtas reduktorius, kuris mažina slėgi iki p = 3,7 kPa.

3.2 Pradinis tikrinimas
Įrengdami šildytuvą, patikrinkite:

ar šildytuvas yra pritaikytas darbui su dujomis, kurios yra dujų sistemoje, prie kurios jis bus prijungtas. Dujų rūšis, kuriai šildytuvas
pritaikytas, nurodyta ant šildytuvo pakuotės ir ant galinio dangčio esančioje vardinėje lentelėje.

ar vandens sistema tinkamai praplauta vandeniu, ar gerai pašalintos rūdys, suodžiai, smėlis ir kiti svetimkūniai, kurie galėtų trikdyti
šildytuvo darbą (pvz., didinti vandens srauto pasipriešinimą sistemoje).

3.3 Šildytuvo tvirtinimas
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Šildytuvas turi būti įrengiamas tokioje vietoje, kurioje prireikus būtų
galima jį remontuoti, tvirtinamas prie nedegios sienos, ir atskiriamas nuo
degios sienos nedegia plokšte.
Jei šildytuvo apdaila įmontuojama į baldinę sieną, užtikrinkite oro tiekimą,
kad dujos sklandžiai degtų (3.3.1 pav.).
Nemontuokite šildytuvo arti įrenginių, kurių veikimas galėtų trikdyti jo
darbą (pvz., šalia viryklės, iš kurios kyla garai).
Šildytuvas kabinamas prie sienos ant dviejų tvirtai įtaisytų kablių,
galinės sienelės kabliukuose daromos dvi stačiakampės išpjovos.

3.3.1 pav. Reikalaujami montavimo matmenys

4. ŠILDYTUVO NAUDOJIMAS
3.4 Prijungimas prie dujų vamzdžio

40

200
O117

GE-19-02; GH-19-02

40

Prijungimas pavaizduotas 3.6.1 pav. Dujų fasoninio vamzdžio
matmuo – G3/4.
Šildytuvas skirtas dujų sistemai, kurios slėgį reguliuoja
individualus vidutinio slėgio reguliavimo reduktorius.
Prieš šildytuvą, sistemoje tvirtinamas atskiriamasis
vožtuvas, už vožtuvo – dujų filtras.
Dujų filtras yra būtinas, norint, kad dujų sistema ir
degiklis veiktų teisingai, patikimai ir ilgai.
Filtras netiekiamas kartu su šildytuvu.

543

542

Prijungimas pavaizduotas 3.6.1 pav. Vandens atvamzdžių
matmuo – G1/2”. Prieš šildytuvą, sistemoje tvirtinamas
atskiriamasis vožtuvas.
Šildytuvas sujungiamas su vandens sistema prekyboje
esančiomis elastinėmis žarnomis arba standžiais vamzdžiais.
Jie netiekiami kartu su šildytuvu.
Prijungimas negali keisti šildytuvo geometrijos, pasireiškiančios
tarp kitko reguliatorių ašių nekoncentriškumu grotelių angos
išorinio skersmens atžvilgiu.
Norint sulaikyti mechaninius nešvarumus ir kartu
padidinti šildytuvo darbo patikimumą ir pratęsti
naudojimo laikotarpį, prieš šildytuvą, prie įleidžiančio
laido tvirtinamas vandens filtras, kuris nesukels didelio
srauto pasipriešinimo ir bus lengvai valomas.
Filtras netiekiamas kartu su šildytuvu.

585

483

3.5 Prijungimas prie vandens sistemos

57

20

36

65
155

3.6 Prijungimas prie kamino vamzdžio

360

147/167
220

Išmetamosios dujos iš šildytuvo išvedamos į individualų kaminą
vamzdžiu, pagamintu iš nuo korozijos apsaugotos medžiagos,
vamzdžio išorinis skersmuo 117 mm – GE-19-02, GH-19-02 ir
132 mm – GE-23-02.

GE-23-02

A – prijungimas prie dujų tinklo
B – šalto vandens tiekimas
C – karšto vandens tiekimas

3.6.1 pav. Pagrindiniai įrengimo matmenys (mm)
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Prieš pirmą kartą paleidžiant šildytuvą, reikia:
 pripildyti vandens sistemą taip, kad atidarius karšto vandens sėmimo vožtuvus, bėgtų vanduo. Taip šildytuvas bus tinkamai pripildytas
vandens, taigi ir tinkamai veiks;
 uždėti dujų srovės ir temperatūros nustatymo reguliatorius – paspausti iki galo, atkreipiant dėmesį į jų padėtį vidinių reguliatorių atžvilgiu;
 jei šildytuvo modelis GE-19-02 ir GE-23-02 TERMAQ ELECTRONIC, atidaryti baterijų lizdą, nustumiant dangtelį. Į baterijų lizdą įdėti
baterijas R20, atkreipiant dėmesį į polius. Uždaryti baterijų lizdą.
Baterijos netiekiamos kartu su šildytuvu.
Gamintojas rekomenduoja naudoti RTV įrangai skirtas baterijas.
Panaudotų baterijų neregeneruokite, nešildykite ir nemeskite į ugnį – gali sprogti.

4.1.1 pav. Baterijų lizdo atidarymas.
Atlikus šiuos veiksmus, šildytuvas paruoštas naudoti.

4.2 Šildytuvo paleidimas
Paleidžiant šildytuvą, reikia:

atidaryti dujų čiaupą prieš šildytuvą (jei šildytuvas kūrenamas suskystintomis dujomis – atidaryti dujų baliono vožtuvą);

pasukti dujų tiekimo reguliatorių iš „O“ padėties į vieną iš 4 šildytuvo šilumos galios padėčių (reguliatoriaus žingsnis). Atidarius
karšto vandens sėmimo vožtuvą, bus girdėti elektros kibirkšties šuoliai (apie 6 s). Netrukus dujos užsidegs viename iš degiklio
segmentų, ir beveik iš karto – visame pagrindiniame degiklyje.
Kai dujų tiekimo reguliatorius stovi „O“ padėtyje, kibirkšties generatorius generuoja kibirkštį per 70 s, dujos degiklyje neužsidega.
Paleidžiant šildytuvą pirmą kartą, reikia išleisti orą iš sistemos ir dujų armatūros. Todėl pirmasis paleidimas gali užtrukti ilgiau nei
20 s.
Dabar šildytuvas paruoštas naudoti.
Atidarius karšto vandens sėmimo vožtuvą, dujos savaime užsidega viename iš degiklio segmentų, o nuo jo – ir kituose degiklio segmentuose.
Netrukus bėgs pašildytas vanduo.
Uždarius karšto vandens sėmimo vožtuvą, dujų tiekimas degikliui nutraukiamas.

4.3 Vandens tiekimo ir temperatūros reguliavimas
Šildytuvuose įrengta naujoviška vandens ir dujų armatūra, kuri užtikrina proporcingą galios reguliavimą, todėl galima palaikyti pastovią
išleidžiamo vandens temperatūrą. Armatūroje įrengtas vandens srauto (kiekio) reguliatorius su sklandaus reguliavimo funkcija. Jei
temperatūros nustatymo reguliatorius (4.3.1 pav.) nustatytas iki galo į dešinę, palaikoma maža vandens srovė, t. y. 5,7 dm3/min – GE-19-02,
GH-19-02 ir 6,5 dm3/min – GE-23-02, kurios temperatūra aukščiausia (kai dujų tiekimo reguliatorius nustatytas iki galo į kairę), ir dar mažesnė
vandens srovė gaunama, sumažinus srautą sėmimo vožtuvu. Jei temperatūros nustatymo reguliatorius nustatytas iki galo į kairę, vandens
srovė didelė, t. y. 11,5 dm3/min – GE-19-02, GH-19-02 ir 13 dm3/min – GE-23-02, kurios temperatūra žemiausia (dujų tiekimo reguliatorius
nustatytas į kuo aukštesnę padėtį).
Nustačius temperatūros nustatymo reguliatorių tarpinėse padėtyse, vandens temperatūra keičiasi atvirkščiai, proporcionaliai vandens kiekiui.
Temperatūros nustatymo reguliatoriumi keičiant vandens srovę šildytuvuose GE-19-02, GH-19-02 nuo 11,5 iki 5,7 dm3/min, ir šildytuvuose
GE-23-02 nuo 13 iki 6,5 dm3/min, keičiasi vandens temperatūra nuo 250 iki 50C. Vandens temperatūrą galima reguliuoti (nustačius vandens
kiekio reguliatorių į bet kurią padėtį) dujų tiekimo reguliatoriumi.
Šildytuvai su LED ekranu
LED ekrane raudona lemputė
Mirksinti šviesa signalizuoja nepakankamą energijos
įtampą
TERMAQ ELECTRONIC – baterijos išsikrovė
TERMAQ AQUA-POWER – per mažas vandens srautas
LED ekrane geltona lemputė
Pastoviai šviesa signalizuoja šildytuvo darbą
Dujų tiekimo reguliatorius

Temperatūros nustatymo reguliatorius

4.3.1 pav. Reguliavimo ir funkcijų elementai

4.4 Šildytuvo išjungimas
Šildytuvas išsijungia, pasukus dujų tiekimo reguliatorių iki galo į dešinę, į „O“ padėtį (4.3.1 pav.).
Jei ketinama kurį laiką nenaudoti šildytuvo, reikia uždaryti prieš šildytuvą esantį dujų čiaupą arba suskystintų dujų baliono vožtuvą.
Jei yra tikimybė patalpos, kurio įrengtas šildytuvas, temperatūrai nukristi žemiau 0C, būtinai reikia išleisti iš šildytuvo vandenį.
Tam reikia uždaryti šalto vandens tiekimą šildytuvui, pakui atsukti vandens tiekimo vamzdelio kamštelį ir atidaryti šalia baterijų esantį karšto
vandens sėmimo vožtuvą.

5. ŠILDYTUVO PRITAIKYMAS KŪRENTI KITOS RŪŠIES DUJOMIS
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Gamintojo tiekiamas šildytuvas pritaikytas kūrenti vardinėje lentelėje nurodytos rūšies dujomis.
Prireikus kūrenti įrenginį kitos rūšies dujomis nei tos, kurioms gaminys pritaikytas gamykloje, reikia patikrinti, kokia dujų rūšis yra jam tinkama.
Pritaikyti šildytuvą kūrenti kitos rūšies dujomis gali tik ĮGALIOTA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONĖ. Šis veiksmas pagal garantiją
neatliekamas.
Dujos, kurioms galima pritaikyti šildytuvą, pateiktos įrenginio vardinėje lentelėje:

II2E3PB/P - tai reiškia, kad šildytuvas pritaikytas kūrenti dviejų tipų dujomis
Dujų rūšis
antroji
gamtinės dujos
trečioji
suskystintos dujos

Dujų grupė

Dujų rūšis

Ankstesnis dujų simbolis

E

G20

GZ-50

propanas butanas B/P
propanas P

G30
G31

B
C

5.1 Dujų tiekimo reikšmė.
Lentelė
Kinetinio dujų slėgio ribos
tinkle
Dujų rūšis
gamtinės: 2E-G20
(GZ – 50)
suskystintos: 3PB/PG30/G31
(B i C)
1)

pmin
1,6
(16)
3,0
(30)

kPa (mbar)
pnom
pmax
2,0
2,5
(20)
(25)
3,7
(37)

4,2
(42)

GE-19-02, GH-19-02
Dujų sąnaudos1)

GE-23-02
Dujų sąnaudos1)

(dm3/min)

(dm3/min)

nuo

iki

nuo

iki

35,5

40,5

43,6

48,2

11

12

12,8

14,1

dujų sąnaudų reikšmės pateiktos, naudojant dujas įprastomis sąlygomis (150C, slėgis 1013 mbar), atsižvelgiant į šildytuvo 87% efektyvumą

6. TINKAMOS TECHNINĖS BŪKLĖS PALAIKYMAS
Norint užtikrinti sklandų ir ilgalaikį šildytuvo naudojimą, reikia reguliariai prižiūrėti šildytuvą. Priežiūrą ir apžiūrą bent kartą per metus
turi atlikti įgaliota įmonė.
Priežiūros darbai išvardyti toliau.
Prieš pradedant priežiūros darbus, reikia uždaryti dujų ir vandens tiekimą įrenginiui, paskui išleisti iš jo vandenį. Prieš valant šildytuvą
reikia pirmiausia išmontuoti degiklį, paskui šilumokaitį.

6.1 Šilumokaičio plovimas ir kalkių šalinimas
Norint, kad dujos sudegtų visos, išlaikytas būtų maksimalus šilumos
keitimo šilumokaityje efektyvumas, rekomenduojama šilumokaičio
briaunas laikyti visada švarias.
Šilumokaitį išvalyti nuo nuosėdų galima išmontavus jį iš šildytuvo ir praplovus
po stipria vandens srove.
Jei reikia pašalinti kalkes iš šilumokaičio laidų, ši procedūra atliekama,
naudojant rinkoje siūlomas priemones ir pagal priemonės gamintojo
rekomendacijas.
Kalkes taip pat galima pašalinti 10–20 % acto rūgštimi, laikant ją
šilumokaityje ~3 valandas. Po to kruopščiai išskalauti šilumokaitį
vandeniu.
Jokiais būdais negalima naudoti vielinių šepečių ar kitų kietų šepečių.
6.1.1 pav.

6.2 Degiklio priežiūra
Prižiūrėdami degiklį, išvalykite segmentų plokšteles minkštu šepetėliu (ne vieliniu).
Atkreipkite dėmesį į tai, ar plokštelės ar segmentai nėra pažeisti.

6.3 Vandens filtro valymas
Nustatę, kad iš šildytuvo bėgančio vandens srovė labai maža ir degiklis sunkiai užsidega, užsukite vandens tiekimo vožtuvą ir prieš įrenginį
sistemoje esantį dujų vožtuvą. Gali užsikimšti vandens ir dujų vidinės armatūros filtras. Tuomet reikia išmontuoti armatūrą, išimti filtrą, išvalyti jį
ir sumontuoti atgal (6.4.1 pav.).

6.4 Dujų filtro valymas
Nustatę, kad pagrindiniame degiklyje per silpna dujų srovė ir degiklis sunkiai
užsidega, užsukite vandens tiekimo vožtuvą ir prieš įrenginį esantį dujų
vožtuvą. Patikrinkite ir išvalykite sistemoje prieš šildytuvą įrengtą dujų filtrą.
Jei dujų sistemoje prieš šildytuvą nėra filtro, gali užsikimšti vidinis vandens ir
dujų armatūros filtras. Tuomet išmontuokite armatūrą, išimkite filtrą, išvalykite
jį ir sumontuokite atgal (6.4.1 pav.).

Vandens filtras
Dujų filtras
9
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6.4.1 pav.

6.5 Saugos įrangos tikrinimas
Kaskart apžiūrėdami įrenginį, patikrinkite, ar teisingai veikia saugos įranga ir ar sandari dujų armatūra.
6.5.1 Apsaugos nuo išmetamųjų dujų nutekėjimo į patalpą tikrinimas
Temperatūros ribotuvas (10) (2.2.1.1 pav.), atliekantis šildytuve apsaugos nuo išmetamųjų dujų nutekėjimo į patalpą funkciją, gamykloje
nustatytas į 853C (GE-19-02, GH-19-02) ir 953C (GE-23-02, GH-23-02) reikšmes.
Norėdami patikrinti, ar teisingai nustatytas ribotuvas, atlikite šiuos veiksmus:
paruoškite metalinį indą su termometru,
įpilkite į indą skysčio,
išimkite ribotuvą iš laikiklio (išsukite sraigtus), įdėkite jį į indą, įmerkdami į skystį tik metalinį galiuką,
pašildykite skystį iki 82C – tokioje temperatūroje ribotuvas neturi suveikti,
pašildykite skystį iki 88C – tokioje temperatūroje ribotuvas turi suveikti.
Teisingai veikiantis ribotuvas turi atskirti kontaktus 82–88C (GE-19-02, GH-19-02) ir
92-95°C (GE-23-02, GH-23-02) temperatūroje.
6.5.2 Apsaugos nuo šilumokaičio perkaitimo tikrinimas
Temperatūros daviklis (11) (2.2.1.1 pav.), atliekantis šildytuve apsaugos nuo viršutinės vandens temperatūros ribos viršijimo funkciją,
gamykloje nustatytas į 753C (GE-19-02, GH-19-02) ir 853C (GE-23-02, GH-23-02) reikšmes. Jis tikrinamas analogiškai 6.5.1 punktui.
Tinkamai veikiantis ribotuvas turi atskirti kontaktus 72–78C (GE-19-02, GH-19-02) ir 82–85 °C (GE-23-02, GH-23-02) temperatūroje.
Montuodami vandens ir dujų sistemas iš naujo, naudokite naujas tarpines.
6 punkte išvardyti veiksmai pagal garantiją neatliekami.

7. DIAGNOSTIKA
Gamybos metu ir po jos atliekama visa eilė šildytuvo, jo dalių ir sistemų tikrinimų.
Nepaisant to, naudojant įrenginį gali atsirasti trūkumų dėl nuo gamintojo nepriklausančių priežasčių.
Siekiant paprasčiau diagnozuoti šildytuvo darbo trūkumus, reikalinga informacija išdėstyta toliau pateiktoje lentelėje. Naudodamiesi
pateikta informacija galite išvengti netinkamų veiksmų išmontuodami šildytuvą, taigi ir greičiau atlikti remontą.
Prieš pradėdami remontą, patikrinkite, ar:

šildytuvas pritaikytas kūrenti sistemoje esančiomis dujomis,

tiekiamos bent minimalaus slėgio dujos,
 slėgis kamino vamzdyje yra 3–15 Pa (0,03–0,15 mbar),
 baterijos būklė tinkama (šildytuvas TERMAQ ELECTRONIC).

7.1 Uždegimo sistemos diagnostika
Atidarius vandens sėmimo vožtuvą, per šildytuvą tekantis vanduo turi paleisti degiklio uždegimo procesą. Ši proceso etapai:

Sujungiami mikrojungiklių kontaktai (3.6) (2.2.1.3 pav.);

Kibirkštis tarp uždegimo elektrodo (2.1) ir degiklio segmento (1);

Atsiranda I ritės (3.5.1) įtampa – slėginiame diferencialiniame vožtuve atsidaro I vožtuvėlis (neveikiantis I vožtuvas yra uždarytas);

Užsidega dujos viename degiklio segmente (1) – atsiranda jonizavimo srovė, kurią aptinka kontrolės elektrodas (2.2);

Atsiranda II ritės (3.5.2) įtampa – slėginiame diferencialiniame vožtuve atsidaro II vožtuvėlis (neveikiantis II vožtuvas yra atidarytas);

Atsidaro pagrindinis dujų vožtuvas dėl slėgių slėginiame diferencialiniame vožtuve po ir virš diafragmos skirtumo (3.5);

Užsidega dujos visame degiklyje (1).

7.2 Uždegimo sistemos tikrinimas
Nustatę, kad šildytuvas užsidega neteisingai, patikrinkite uždegimo sistemą pagal toliau išvardytus nurodymus:
1. Patikrinkite, ar tinkamai atlikti elektros sujungimai;
2. Prijunkite voltometrą prie „-” poliaus;
Šildytuvuose TERMAQ ELECTRONIC spyruoklė baterijų lizde (7);
Šildytuvuose TERMAQ AQUA-POWER vandens generatoriaus laidas (12) baltoje izoliacijoje;
3. Prijunkite voltometrą prie „+” poliaus;
Šildytuvuose TERMAQ ELECTRONIC plokštelė baterijų lizde (7);
šildytuvuose TERMAQ AQUA-POWER vandens generatoriaus laidas (12) raudonoje izoliacijoje;
4. Pamatuokite įtampą;
Šildytuvuose TERMAQ ELECTRONIC baterijos įtampa – 1,5 VDC;
Šildytuvuose TERMAQ AQUA-POWER vandens generatoriaus įtampa, kai apkrova siekia 10  ir vandens srautas 3 l / min 1,31,6VDC;
5. Pamatuokite energijos įtampą, veikiant uždegimo sistemai (sistema veikia tinkamai, esant 0,91,5V įtampai);
6. Patikrinkite apsaugos nuo išmetamųjų dujų nutekėjimo į patalpą įtampą (10) (įtampa nurodyta ant baterijos);
7. Patikrinkite apsaugos nuo šilumokaičio perkaitimo įtampą (11) (įtampa nurodyta ant baterijos);
8. Patikrinkite kibirkšties generatoriaus (6) gnybto (11) įtampą (įtampa nurodyta ant baterijos);
9. Sudurkite mikrojungiklio kontaktus (3.6). Tai turėtų sukelti kibirkščiavimą tarp uždegimo elektrodo (2.1) ir degiklio segmentu (1);
- Patikrinkite I ritės gnybtų įtampą (3.5.1) (sistema veikia tinkamai, esant 0,91,5 V įtampai);
- Kontrolės elektrodui aptikus jonizavimo srovę (atsiradus liepsnai), patikrinkite II ritės gnybtų įtampą (3.5.2) (sistema veikia
tinkamai, esant 0,91,5 V įtampai).

7.3 Slėginio diferencialinio vožtuvo ričių tikrinimas
Patikrinti galimus slėginio diferencialinio vožtuvo ričių elektros trūkumus galima tikrinant šių ričių rezistenciją.
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TERMET

TERMAQ

Baltijos šildymo sistemos

Ričių rezistencijos matavimo būdas:
Nuimkite nuo ričių dangtelius,
Vieną omometro laidą prijungti prie slėginio diferencialinio vožtuvo,
Antrą laidą prijunkite prie vieno, paskui prie kito tikrinamų ričių segtukų, skaitydami rezistencijos reikšmę.

-

Tinkamos rezistencijos reikšmės:
I ritė
II ritė

-

39  20%
58  20%

8. GEDIMAI – PRIEŽASTYS IR ŠALINIMAS
Eil.
Nr.
1

1.

2.

Požymiai
2

Nėra kibirkšties (imant
vandenį nevyksta
uždegimas)

Degiklis neužsidega nuo
kibirkšties

3.

Liepsna nepasiskirsto po
visą degiklį

4.

Uždegimo bandymas,
nesant vandens srauto

Priežastis

Gedimo šalinimo būdas

3
Atjungtas elektrodo laidas
Pažeistas elektrodas
Pažeistas kibirkšties generatorius
Išseko baterija arba pažeistas vandens
generatorius

Pakoreguoti sujungimą
Patikrinti – pakeisti
Patikrinti – pakeisti
Patikrinti – pakeisti

Blogai sureguliuotas mikrojungiklis
Užsikimšęs vandens filtras (silpna
srovė)
Pažeisti vandens ir dujų armatūros
elementai
Pažeista vandens diafragma
Pažeistas dujų vožtuvo lėkštutės
valdymo sistemos mechanizmas
Nėra dujų tiekimo (pažeistas
elektrodas)
Dujų sistemoje yra oro
Išseko baterija arba pažeistas vandens
generatorius
Atjungtas kontrolės elektrodo laidas
Pažeistas kontrolės elektrodas
Pažeistas kibirkšties generatorius
Pažeistas slėginis diferencialinis
vožtuvas
Blogai sureguliuotas mikrojungiklis

Silpna liepsna degiklyje
Purvinas degiklis
Purvinos šilumokaičio briaunos
5

Šildytuvas
nepakankamai šildo
vandenį

Netinkama dujų sudėtis
Per didelės vandens sąnaudos

6.

Šildytuvas perkaitina
vandenį

Pažeisti vandens ir dujų armatūros
elementai
Netinkamai nustatytas dujų srovės
stabilizatorius
Netinkama dujų sudėtis

11

4

Sureguliuoti mikrojungiklį, įsukant sraigtą į
mikrojungiklio svirtį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
po sureguliavimo nevyktų kibirkščiavimas, nesant
vandens srovei.
Pašalinti nešvarumus
Pakeisti armatūrą (pagal garantiją) arba pažeistus
elementus (negarantinis remontas)

Atidaryti dujų tiekimo šildytuvui uždarymo vožtuvą
Išleisti orą
Pakeisti
Pakoreguoti sujungimą
Patikrinti – pakeisti
Patikrinti – pakeisti
Patikrinti – pakeisti
Sureguliuoti mikrojungiklį, įsukant sraigtą į
mikrojungiklio svirtį. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad
po sureguliavimo nevyktų pavėluotas uždegimas
(kibirkščiavimas), paleidžiant šildytuvą.
Patikrinti dujų slėgį tinkle
Patikrinti dujų srovės stabilizatoriaus nustatymus (5.4
p.)
Pašalinti nešvarumus nuo degiklio plokštelių ir
antgalių
Pašalinti nešvarumus nuo briaunų
Pašalinti kalkes
Patikrinti, ar pagrindinis degiklis, uždegimo degiklis ir
vandens ir dujų armatūra pritaikyti naudojamoms
dujoms
Patikrinti mažą vandens srovę – jei vandens srovė
didesnė nei 5,7dm3/min, reikia ją pakoreguoti mažos
vandens srovės reguliavimo varžtu
Pakeisti armatūrą (pagal garantiją) arba pažeistus
elementus (negarantinis remontas)
Sureguliuoti stabilizatorių pagal 5.5 p.
Patikrinti, ar pagrindinis degiklis, uždegimo degiklis ir
vandens ir dujų armatūra pritaikyti naudojamoms
dujoms

TERMET

Šildytuvas neužgęsta,
7. uždarius vandens
tiekimą

TERMAQ
Mažos vandens sąnaudos

Baltijos šildymo sistemos
Patikrinti mažą vandens srovę – jei vandens srovė
mažesnė nei 5,7dm3/min, reikia ją pakoreguoti mažos
vandens srovės reguliavimo varžtu
Mechaniškai pažeistas dujų vožtuvo
Pakeisti armatūrą (pagal garantiją) arba pažeistus
lėkštutės valdymo sistemos mechanizmas elementus (negarantinis remontas)
Mechaniškai pažeisti vandens ir dujų
Pakeisti armatūrą (pagal garantiją) arba pažeistus
armatūros elementai
elementus (negarantinis remontas)
Silpna uždegimo segmento liepsna

Sprogstamas pagrindinio
Užsikimšusi vandens ir dujų armatūra,
degiklio užsidegimas
dujos nepraeina į uždegimo segmentą
Pažeistas diferencialinis vožtuvas
Pažeistas sandarinimo žiedas įėjimo į
vandens ir dujų armatūrą vietoje
Pažeista viena iš tarpinių vandens ir dujų
Šildytuvo dujų sistemos
9.
armatūros išėjimo vietoje arba įėjimo į
nesandarumas
pagrindinį degiklį vietoje
Mechaniškai pažeista vandens ir dujų
armatūra
Pažeista tarpinė įėjimo į vandens ir dujų
armatūrą vietoje
Pažeista tarpinė išėjimo iš vandens ir dujų
Šildytuvo vandens
armatūros vietoje
10
sistemos nesandarumas
.
Pažeista viena iš tarpinių šilumokaičio
prijungimo vietoje
Mechaniškai pažeista vandens ir dujų
armatūra
Suveikė apsauga nuo išmetamųjų dujų
nutekėjimo į patalpas
8.

Šildytuvas išsijungia
11
darbo (vandens ėmimo)
.
metu

Šilumokaičio briaunelės
12 greitai purvinasi

Prieš viršutinės vandens temperatūros
ribos viršijimą
Prasta kamino trauka
Geltona liepsna
Purvinas degiklis (blogas degimas)
Per didelės dujų sąnaudos
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Užsikimšęs uždegimo segmento vamzdelis – išvalyti
arba išplauti
Pakeisti armatūrą (pagal garantiją) arba slėginį
diferencialinį vožtuvą (negarantinis remontas)
Pakeisti tarpines į naujas
Pakeisti tarpines į naujas
Pakeisti armatūrą (pagal garantiją) arba pažeistus
elementus (negarantinis remontas)
Pakeisti tarpines į naujas
Pakeisti tarpines į naujas
Pakeisti tarpines į naujas
Pakeisti armatūrą (pagal garantiją) arba pažeistus
elementus (negarantinis remontas)
Patikrinti ribotuvą, jei pažeistas – pakeisti.
Patikrinti kamino vamzdžio slėgį
Patikrinti ribotuvą, jei pažeistas – pakeisti.
Šildytuvas perkaito vandenį – veiksmai aprašyti
anksčiau
Patikrinti kamino vamzdžius
Patikrinti dujų rūšį
Išvalyti degiklį
Patikrinti – sureguliuoti

