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Minimaalne tornrne torus, Pa 12
Maksimumm66dud: 750x460x720kdrgus/laius/pikkul._! ln _
Maksimumkaal, kg
x Ki.ituse polemisaeg soltub kiituse niiskusestja liigist, vdl
faktoritest.

2. Konstruktsiooni kirjeldus

Katla korpus (p.l joonis l) on kokkukeevitatud spetsiaals(
veeslirki. Tuharesti all (p.9) on koht tuha kogumiseks. Ka
uksed (p.13)ja tuhakasti uksed (p.10). Ulernine osa on su
(p.2). Tuharesti (p.9) saab t6sta ka tilemisse asendisse (p.1
Samottvooder (p.6) ja t0mbe6huklapp (p.3) Ifttla pealispin
iilernise ja alurnise osa kiilge on keevitatud Gltlz keermegr
kiittestisteemiga i.ihendamiseks. Katla korpus on i.imbritsett
termoisolatsiooni plaatidega (p. l3).



Joon. 1

I 5qT":: I Y{*plaar kiifteplaatidega. 3. T6mbesiiber. 4.Kuumavee vatjavooluroru.
).5urtsuktuk b.Samottvooder T.Kiittevee tagasivoolutoru. g.puhastusluuk g.Tuharest.
l0.Malmuksed tuha kogumiseks. I l.TuharJsti iilemine asend. l2.Malmist ktittekolde
uksed. l3.Dekoratiivsed isolatsiooniplaadid.

3, Transport ja ladustamine

Katelt vdib transportida ainult ptistises asendis mistahes kinnise transpordivahendiga.
Kuiva ilmaga on lubatud vedada ka lahtisert. Katelde kaitsmiseks kukkumise v6i muu
vrgastuse eest tuleb kasutada lisakaisevahendeid. Keelalud on katelde lddkkoormus ja
muu p6rutus nii pealelaadimisel, transportimisel kui ka mahalaadimisel.

Katlaid ladustatakse kuivades ruumides, kus puuduvad aktiivsete keernriste ainete aurud.

Miirkus: Katlaid veetakse ja ladustatakse pakitult pol[etiileenkiles, kui hankelepingus
pole ettenahtud teisiti.

4. Katla paigaldus

Katel paigaldatakse ehitusnormidele vastavasse ruumi.

4.1, Tuleohutusn6uded :

. enne paig"ldust katta p6levast materjalist porand terasplaadiga, S > 1,0 mm;. vahemaa katla uksest kuni lehe iiiireni _ 0,5 m, katla tagaosaJ"t iehe a&eni _ 0,3 m;
' vahemaa katla uksest seinani vfiemalt 1,25 m, teistestlUlgedest vfiemalt 0,5 m;. katel iihendada suitsukaiguga vahemalt 2 mn paksuste teristorudega;. korsten, suitsu- ja ventilatsioonikiiigud peavad vastama ehitusnormidele ja -n6uetele.

Tiihelepanu! Peenpuidu poletamisel (nriiteks saepuru) hea t6mbe konal v6ivad korstnastviiljuda ka ldpuni p6lemata ktituseosakesed. Kui iatusekonstruktsioonis v6i hoonel on
kergestistittivaid materjale, on nimetatud ktituse kasutamine keelatud.



4,2. N6uded korstnale:

toru sisemine labim66t peab olema viihemalt 120y270 r.rlm.
korstnal6dri on keelatud teha tiiiendavaid avasid;
kui katlale on iihendatud lisap6lv, ei tohi selle m66t olla viiiksem kui korstnal,
painderaadius mitte alla 100 mm. Kui suitsuk?iik pole isoleeritud taiendava
isolatsioonimaterjaliga, peab vahekaugus sUttivatest konstruktsioonidest olema
viihemalt 1,5 m ulaltja 0,5 m teistest ki.ilgedest;
korstna sisend ja tihendused hermeetiseerida hoolikalt;
tombesiiber v6ib paigaldada lisap6lvele, korstnaldOri ning soojamtiin;
korstna tii6ea pikendamiseks on soovitav valmistada korsten roostevabast terasest
(hUlssida).

Katla iihenduse variandid toodud joonisel 2.

Mirkus: Kui vahetus liiheduses ei asu kdrgeid puid v6i ehitisi, piisab normaalm66tmetes
korstnast.

Katla iihendamine korstnaga p6lve abil.
Joonis 2



4.3 N6uded kiittesiisteemi iihendamiseks:

. katla tihendamine kiittestisteemiga peab toimuma kvalifitseeritud spetsialisti poolt' kes

on tutvunud katla konstruktsiooni ja antud kirjeldusega'

Soovitatav katlaiihendusskeem Joonis 3

1.Katel. 2.Kaitseventiil. 3.Termomeeter 4 Paisupaak' 5 Manomeeter' 6 Boiler'

T.Radiaatoricl. 8.4-T ventiil. g.Veefilter' 10 Pump' ll Veeditetoru'

. Katla iihendamisel kiittesiisteemiga kasutatakse alates 1 l/2" liibimddduga torusid: 
-

. katel iihendatakse kiittesiisteemiga (+ paisupaak) mille maksimaalne ttjdr6hk on 0' 10

MPa (1,0k9 c/cm2);
. kui torudele on paigaldatud ventiilid, mis eraldavad katelt kuttesiisteemist' peavad need

oie.u topotti uuatui. Et v?iltida ettevaatarvttusest tingitud avariisid' eernaldada

ventiilidelt kiiePidemed;
. f.tiii"rurt""-i ,i" vajalik paigaldada kaitseventiil' mis siiilitab maksimaalse tijiir6hu

0,10 MPa (1.0 kg c/cu'z);
. tittir.u.t""- uoib olla loomuliku tsirkulatsiooniga, kui on paigaldatud 6ige

t-iiUi*OoOugo to.a vastava kalde all. I-oomulikritsirkulatsiooni puhul peab 4-T ventiil

olema maksimaalse llibilaskev6imega;

Mlrkus: Kui katla iihendamisel ja kasutamisel ei jiilgita n6udeid vastavalt punktile 4'

kaotab garantii kehtivuse.

5, Katla kasutusj uhend

5.1 Siisteemi ettevalmistus kiitmiseks

Taiitke siisteem pehme v6i spetsiaalse soolavaba veegaja eemaldage 6hk' Kontrollige' et

t"*lifiC .i. 
"t'"faavad 

susteemi katlast, oleks l6puni avatudja eemaldage neilt

kiiepidemed.
xatelt voivao tasitleda ainult ti{iskasvanud, tutvudes eelnevalt keiesoleva passi ja katla

konstruktsiooniga.



Enne katla kiiivitust avage tombesiiber (p.3 joon.1) ja asetanud tuharestile (p.9)
puitlaastud, stiiidake katlas tuli. Kui leek siittib, asetage ka puuhalud ning sulgege kolde
uks. (p.12). P6lemisintensiivsust reguleerige tuhakasti uksega (p.10). Kui leek taielikult
pdleb, sulgege tdmbesiiber (p.3.)

Miirkus: Ekspluatatsiooni alguses, kuni katla sisemistel seintel pole veel tahrnakihti,
moodustub kiitmisel veekondensaat ja tundub, et katel ei ole hermeetiline. Kondensaat
kaob, kui kiittevee temperatuur katlas t6useb 4-T ventiili abil kuni 70"-80'. Et veenduda
kada hermeetilisuses, kiitta katelt intensiivselt 1-2 tjiipiieva, kiitmise lopetades veenduge,
kas suureneb kondensaadi hulk. Kui ei suurene, on katel hermeetiline.

5.3 Katla puhastamine

Et tagada paremat katla tdijefektiivsust, puhastada pidevalt katla sisemist pinda tahmast.
Puhastarnise ajavahemik s6ltub kiituse kvaliteedist (eriti niiskusest), ktitmise
inlensiivsusest, korstna t6mbest ja muudest ajaoludest. Soovitatav on katelt puhastada
ning vabastada tuhastja tahrnast 1-2 korda kuus. Peale puhastamist sulgeda hooldusluuk
p.9.

6. Ohutustehnika n6uded

Keelatud on:
o iihendada katel siisteemi ilma kaitseventiilita, mis hoiab si.isteemis r6hu mitte iile

0.10MPa ( 1.0 kg c/cv,);
o sulgeda pealevoolu- ja tagasivooluventiilid katla toatajal;
o kuivatada kiitust v6i hoida kergesti siittivaid esemeid katla liihedal;
. siiiidata katelt kergestistittivate vedelikega;
. kutta katelt lahtiste luukide v6i ustega;
. puistada kustutamata stitt vdi tuhka elumajade ja majapidamishoonete liihedale;
. jatta katelt laste hoolde.



7. Vastuv6hrtunnistus

Tahkeklltuse keskktittekatel "Kalvis-4cM', tehase Ne_ vastab joonistele GOST
- 20548 ja on kasutusk6lbulik.

Valmistamise kuupdev:

Kontrollis:

8. Tootekomplekt

1 Katel "Kalvis-4CM' - 1 tk.
2. Kraabits - 1 tk.
3. Kuhvel - 1 tk.
4. Katla tehniline pass - 1 tk.



Garantiiteenindamise tellimisavaldus
Tuwudes katla "Kalvis " (toote Ne ),ja liilitades katla
kuttestisteemiga ja korstnaga vastavalt nouetele, mis on antud passis,
esitan jiirgrnised pretensioonid:

Arvan, et iilaltoodu juhtus katla defektide tottu. Palun saata oma
esindajad katla tilevaatamiseks, defektide kindlakstegemiseks ja
k6rvaldamiseks.
Kui iilalmainitud puudused tingitud katla ebaoigest kiiivitamisest v6i
ekspluatatsioonist, olen kohustatud kandma transpordikulud
(arvestades 5 k. km) ja tasuma k6ik kulud, mis on seotud iilevaatusega
(spetsialisti tunnihind: 250 kr., kaasaarvatud autojuht).

Minu aadress: tel.

Eesnimi Perekonnanimi Allkiri:

Miirkus: Tellimisavaldus saatke tdhitud kirjaga aa&essil, mis on
toodud passis. Erandjuhul helistage telefonit, nr. toodud passis.
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9, Garantiinbuded

Tootja garanteerib toote vastavuse tehnilise dokumentatsiooni n6uetele'

Garantiiaeg 24 kuud alates miitigikuupeevast'
ioo,l" on [oft**t"d likvideerima defuktid, mis on tekkinud tootja suulebi garantiiaja

iooksul.
?.oii" 

"i "".*." 
tatla rikke eest, mis on tingitud katla eba6igest paigaldusest,a

eksoiuatatsioonist.

Katel miiddud:

Katla paigaldas:

Ritke korral
piidrduda:

Firma
Miitigikuup?iev
Aadress
Telefon

Firma:
Aadress:
Telefon:
Meister:

Firrna:
Aadress:
Telefon:

Valmistaja aadress:
UAB "Siauliq tauro kalvis"
Pramones 15, Siauliai, I-eedu
tel: (370 1) 540556


