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2. Konstruktsioonikirjeldus

Katlakorpus(p.l joonis l) on kokkukeevitatud
spetsiaa
veeslirki.Tuharestiall (p.9)on koht tuhakogumiseks.Ka
uksed(p.13)jatuhakasti
uksed(p.10).Ulernine
osaon su
(p.2).Tuharesti(p.9)saabt6staka tilemisseasendisse
(p.1
(p.6)ja t0mbe6huklapp
(p.3)Ifttla pealispi
Samottvooder
iilerniseja alurniseosa kiilge on keevitatudGltlz keermeg
kiittestisteemiga
i.ihendamiseks.
Katlakorpuson i.imbritse
termoisolatsiooni
plaatidega(p.l3).

Joon.1
kiifteplaatidega.
3. T6mbesiiber.
4.Kuumaveevatjavooluroru.
I 5qT":: I Y{*plaar
).5urtsuktuk
b.Samottvooder
g.puhastusluuk
T.Kiitteveetagasivoolutoru.
g.Tuharest.
l0.Malmuksedtuhakogumiseks.I l.TuharJstiiilemineasend.l2.Malmistktittekolde
uksed.l3.Dekoratiivsed
isolatsiooniplaadid.
3, Transportja ladustamine
Kateltvdib transportidaainultptistisesasendismistaheskinnisetranspordivahendiga.
Kuivailmagaon lubatudvedadaka lahtisert.Kateldekaitsmiseks
kukkumisev6i muu
vrgastuse
eesttulebkasutadalisakaisevahendeid.
Keelaludon kateldelddkkoormus
ja
muup6rutusnii pealelaadimisel,
transportimisel
kui ka mahalaadimisel.
Katlaidladustatakse
kuivadesruumides,kus puuduvadaktiivsetekeernristeaineteaurud
Miirkus:Katlaidveetakse
ja ladustatakse
pakitultpol[etiileenkiles,kui hankelepingus
poleettenahtud
teisiti.
4. Katla paigaldus
Katelpaigaldatakse
ehitusnormidele
vastavasse
ruumi.
4.1,Tuleohutusn6uded:
.
.
'
.
.

ennepaig"ldustkattap6levastmaterjalistporandterasplaadiga, >
S 1,0mm;
vahemaa
katlauksestkuni leheiiiireni_ 0,5m, katlatagaosaJ"t
iehea&eni_ 0,3 m;
vahemaa
katlauksestseinanivfiemalt 1,25m, teistestlUlgedest
vfiemalt 0,5m;
kateliihendadasuitsukaiguga
vahemalt2 mn paksuste
teristorudega;
korsten,suitsu-ja ventilatsioonikiiigud
peavadvastamaehitusnormidele
ja -n6uetele.

Tiihelepanu!Peenpuidupoletamisel(nriitekssaepuru)heat6mbe
konal v6ivadkorstnast
viiljudaka ldpunip6lemataktituseosakesed.
Kui iatusekonstruktsioonis
v6i hoonelon
kergestistittivaid
materjale,on nimetatudktitusekasutamine
keelatud.

4,2.N6udedkorstnale:
toru siseminelabim66tpeabolemaviihemalt120y270r.rlm.
korstnal6drion keelatudtehatiiiendavaidavasid;
kui katlaleon iihendatudlisap6lv,ei tohi sellem66tolla viiiksemkui korstnal,
painderaadius
mittealla 100mm. Kui suitsuk?iik
poleisoleeritudtaiendava
isolatsioonimaterjaliga,
peabvahekaugus
sUttivatest
konstruktsioonidest
olema
viihemalt1,5m ulaltja 0,5 m teistestki.ilgedest;
korstnasisendja tihendused
hermeetiseerida
hoolikalt;
tombesiiber
v6ib paigaldada
lisap6lvele,korstnaldOri
ning soojamtiin;
korstnatii6eapikendamiseks
on soovitavvalmistada
korstenroostevabast
terasest
(hUlssida).
Katlaiihenduse
variandidtoodudjoonisel2.
Mirkus: Kui vahetusliiheduses
ei asukdrgeidpuid v6i ehitisi,piisabnormaalm66tmetes
korstnast.

Joonis2
Katlaiihendamine
korstnagap6lveabil.

4.3 N6uded kiittesiisteemi iihendamiseks:
peabtoimumakvalifitseeritudspetsialistipoolt' kes
. katlatihendamine
kiittestisteemiga
ja antudkirjeldusega'
on tutvunudkatlakonstruktsiooni

Joonis3
Soovitatavkatlaiihendusskeem
5 Manomeeter'6 Boiler'
4 Paisupaak'
3.Termomeeter
1.Katel.2.Kaitseventiil.
8.4-T ventiil. g.Veefilter'10 Pump'll Veeditetoru'
T.Radiaatoricl.
alates1 l/2" liibimdddugatorusid: kasutatakse
. Katlaiihendamisel
kiittesiisteemiga
ttjdr6hkon 0' 10
mille maksimaalne
(+ paisupaak)
. kateliihendatakse
kiittesiisteemiga
MPa (1,0k9c/cm2);
peavadneed
kateltkuttesiisteemist'
ventiilid,mis eraldavad
. kui torudeleon paigaldatud
tingitudavariisid'eernaldada
oie.u topottiuuatui.Et v?iltidaettevaatarvttusest
ventiilideltkiiePidemed;
tijiir6hu
kaitseventiil'mis siiilitabmaksimaalse
. f.tiii"rurt""-i ,i" vajalikpaigaldada
0,10MPa(1.0kg c/cu'z);
kui on paigaldatud6ige
. tittir.u.t""- uoibolla loomulikutsirkulatsiooniga,
puhulpeab4-T ventiil
to.a vastavakaldeall. I-oomulikritsirkulatsiooni
t-iiUi*OoOugo
llibilaskev6imega;
olemamaksimaalse
ja kasutamisel
ei jiilgita n6udeidvastavaltpunktile4'
Mlrkus: Kui katlaiihendamisel
kaotabgarantiikehtivuse.
5, Katla kasutusjuhend
5.1 Siisteemiettevalmistuskiitmiseks
6hk' Kontrollige'et
veegajaeemaldage
soolavaba
pehmev6i spetsiaalse
Taiitkesiisteem
neilt
susteemikatlast,oleksl6puniavatudjaeemaldage
t"*lifiC .i.
"t'"faavad
kiiepidemed.
passija katla
tutvudeseelnevaltkeiesoleva
xatelt voivaotasitledaainultti{iskasvanud,
konstruktsiooniga.

Ennekatlakiiivitustavagetombesiiber
(p.3joon.1) ja asetanud
tuharestile(p.9)
puitlaastud,
stiiidakekatlastuli. Kui leeksiittib,asetage
ka puuhaludning sulgegekolde
uks.(p.12).P6lemisintensiivsust
reguleerigetuhakastiuksega(p.10).Kui leektaieliku
pdleb,sulgegetdmbesiiber(p.3.)

Miirkus: Ekspluatatsiooni
alguses,
kuni katlasisemistelseintelpole veeltahrnakihti,
ja tundub,et katelei ole hermeetiline.
moodustub
kiitmiselveekondensaat
Kondensaat
kaob,kui kiitteveetemperatuur
katlast6useb4-T ventiili abil kuni 70"-80'. Et veenduda
kadahermeetilisuses,
kiitta kateltintensiivselt1-2tjiipiieva,kiitmiselopetades
veendug
kassuureneb
kondensaadi
hulk. Kui ei suurene,
on katelhermeetiline.
5.3 Katla puhastamine

Et tagadaparematkatlatdijefektiivsust,
puhastada
pidevaltkatlasisemistpindatahmast
Puhastarnise
ajavahemiks6ltubkiitusekvaliteedist(eriti niiskusest),
ktitmise
inlensiivsusest,
korstnat6mbestja muudestajaoludest.
Soovitatavon kateltpuhastada
ning vabastada
tuhastjatahrnast1-2kordakuus.Pealepuhastamist
sulgedahooldusluu
p .9.
6. Ohutustehnikan6uded
Keelatudon:
o iihendada
katelsiisteemiilma kaitseventiilita,
mis hoiabsi.isteemis
r6humitteiile
0.10MPa
( 1.0kg c/cv,);
o sulgedapealevooluja tagasivooluventiilid
katlatoatajal;
o kuivatadakiitustv6i hoidakergestisiittivaidesemeidkatlaliihedal;
. siiiidatakateltkergestistittivate
vedelikega;
. kuttakateltlahtisteluukidev6i ustega;
. puistadakustutamata
ja majapidamishoonete
stittvdi tuhkaelumajade
liihedale;
. jattakateltlastehoolde.

7. Vastuv6hrtunnistus
Tahkeklltuse
keskktittekatel
"Kalvis-4cM',tehaseNe_
- 20548ja on kasutusk6lbulik.
Valmistamisekuupdev:
Kontrollis:

8. Tootekomplekt
1
2.
3.
4.

Katel"Kalvis-4CM' - 1 tk.
Kraabits- 1 tk.
Kuhvel - 1 tk.
Katlatehnilinepass - 1 tk.

vastabjoonisteleGOST

Garantiiteenindamise
tellimisavaldus
Tuwudeskatla"Kalvis
" (tooteNe
),ja liilitadeskatla
ja
kuttestisteemigakorstnagavastavaltnouetele,mis on antudpassis,
esitanjiirgrnisedpretensioonid:

Arvan,et iilaltoodujuhtuskatladefektidetottu.Palunsaataoma
esindajad
ja
katlatilevaatamiseks,
defektidekindlakstegemiseks
k6rvaldamiseks.
Kui iilalmainitud puudusedtingitud katla ebaoigestkiiivitamisestv6i
ekspluatatsioonist,
olenkohustatud
kandmatranspordikulud
(arvestades
ja
5 k. km) tasumak6ik kulud,mis on seotudiilevaatusega
(spetsialisti
tunnihind:250 kr., kaasaarvatud
autojuht).
Minu aadress:

Eesnimi

tel.

Perekonnanimi

Allkiri:

Miirkus: Tellimisavaldussaatketdhitud kirjaga aa&essil,mis on
toodudpassis.Erandjuhulhelistagetelefonit,nr. toodudpassis.

lo

!ililt
Kalvis-4CM

9, Garantiinbuded
Tootja garanteeribtoote vastavusetehnilisedokumentatsioonin6uetele'
Garantiiaeg24 kuud alatesmiitigikuupeevast'
garantiiaja
ioo,l" on [oft**t"d likvideerima defuktid,mis on tekkinud tootja suulebi
iooksul.
tatla rikke eest,mis on tingitud katla eba6igestpaigaldusest,a
?.oii"
"i "".*."
eksoiuatatsioonist.
Katel miiddud:

Firma
Miitigikuup?iev
Aadress
Telefon

Katlapaigaldas: Firma:
Aadress:
Telefon:
Meister:
Ritke korral
piidrduda:

Firrna:
Aadress:
Telefon:

Valmistajaaadress:
UAB "Siauliqtaurokalvis"
15,Siauliai,I-eedu
Pramones
tel: (3701) 540556

