ORO ŠILDYTUVO BELLO MONTAVIMO IR EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJA

Specializuoti šildymo įrangos salonai – didmeninė ir mažmeninė prekyba:


Vilnius, Kalvarijų g. 131, tel. 8 5 276 03 25;



Vilnius, Perkūnkiemio g. 4, tel. 8 5 219 08 12;



Kaunas, Pramonės pr. 8E (NIC), tel. 8 37 332103;



Klaipėda, Minijos g. 42 (NIC), tel. 8 46 340614;



Šiauliai, Pramonės g. 17B (NIC), tel. 8 41 540282;



Panevėžys, Elektronikos g. 1, tel. 8 45 581203;



Alytus, Santaikos g. 26D, 8 315 56 801;



Utena, Kupiškio g. 19 (NIC), tel. 8 389 69762.
El. paštas: info@vilpra.lt

Ši naudojimo instrukcija tinka visų šešių dydžių ir tipų šildytuvo tipo Bello katilais, skirtoms gyvenamųjų, tarnybinių
patalpų, šiltnamių bei įvairių statomų pastatų apšildymui. Šildomos, ventiliuojamos ir kondicionuojamos patalpos,
išskyrus A, B, C kategorijos patalpas, kuriose krosninis šildymas netaikomas.
Bello katilas – tai nepertraukiamo ir tūrinio veikimo katilas, kurui naudojant, medieną ir jos atliekas bei leidžianti
apšildyti patalpas, kurių tūris siekia nuo 100 iki 1600 m3, o šiluminių kanalų dėka šiuo katilu galima apšildyti ir kelias
atskiras patalpas. Šių katilų tipai ir išmatavimai skiriasi tarpusavyje pagal šiluminį galingumą.
1. ĮVADAS
Šildytuvo tipo katilai Bello yra aukšto efektyvumo šildymo prietaisai ir yra gaminami šešių dydžių ir tipų, kurių
maksimali šiluminė galia yra nuo 6 ik 45 kW. Katilus galima naudoti patalpų, kurių tūris yra nuo 100 iki 1600 m3
apšildymui. Pagrindinis darbinis režimas – smilkstantis degimas. Darbo režimą pasirenka vartotojas, priklausomai nuo
reikalingos temperatūros dydžio ir jos pasiekimo apšildomoje patalpoje laiko. Sušildytas oras tolygiai apšildo visą
patalpos tūrį.
Prieš pradedant katilo montavimo darbus ir eksploatacijos pradžią yra būtina susipažinti su šia pateikta eksploatacijos
instrukcija.
Įmonė-gamintoja neatsako už montavimo, eksploatacijos, o taip pat ir už priešgaisrinių taisyklių nesilaikymą
apšildomoje patalpoje.
2. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS
Pagrindinės šildytuvo tipo Bello katilo charakteristikos pateiktos lentelėje.

Parametrai

0

1

2

3

4

5

Aukštis, mm, ne daugiau

700

845

845

895

960

960

Plotis, mm, ne daugiau*

480

560

590

640

725

725

Katilo ilgis, mm, ne daugiau*

685

810

970

1120

1290 1440

Masė, kg, ne daugiau *

70

100

130

160

212

240

Maksimalus galingumas, kW, ne daugiau

6

11

18

27

35

45

Nominalus galingumas, + 15%, kW

2,6

4,7

8

12

15

18

NVK,% ne daugiau

75

75

75

75

75

75

Pakuros talpa,l

40

50

100

150

200

240

Dūmtraukio skersmuo, mm, ne daugiau

120

120

150

150

160

200

Pakuros durelių diametras, mm (+3)

270

270

310

350

380

380

Dūmtraukio aukštis, m, ne daugiau

5

7

7

7

7

7

Medinių pliauskų ilgis, mm, ne daugiau

330

450

600

750

900

1000

2

3. VEIKIMO PRINCIPAS
3.1. Šildytuvo tipo Bello katilas – tai dviejų kamerų apšildymo aparatas, kuriame smilkstančio degimo
metodu vyksta kuro deginimas. Katilo dujos, susidariusios apatinėje kameroje (poz.9, pav.1), patenka į
viršutinę kamerą (poz.7 pav.1), kur jos galutinai sudeginamos, panaudojant pašildytą orą iš apšildomos
patalpos, paduodamą pro specialius purkštukus (poz. 6 pav.1).
3.2. Katilo pakura apvyniota šilumokaičio vamzdžiais (poz.5 pav.1), ir, tokiu būdu, gaunamas efektyvus
šilumokaitis. Šaltas oras iš apšildomos patalpos patenka pro šių vamzdžių apatines angas, o pro viršutines
angas grįžta į patalpą, tačiau jau įkaitęs iki 80-120ºC temperatūros (smilkstančio degimo režime).
Intensyvaus degimo metu įkaitinto oro temperatūra gali siekti net 350ºC. Pertvara (poz.11 pav.1), skirianti
apatinę ir viršutinę kameras, padeda viršutiniams šilumokaičio vamzdžio galams įkaisti iki optimalios
temperatūros. Tokia pakuros konstrukcija leidžia maksimaliai išnaudoti kuro šiluminę energiją.
3.3. Kuro įkrovimas atliekamas per erdvias katilo pakuros dureles (poz.2 pav.1, todėl kurui galima naudoti
pakankamai dideles malkas. Ekscentrinis durų užraktas (poz.1 pav.1) užtikrina patikimą durelių uždarymą.
3.4. Ant pakuros įkrovimo durelių sumontuotas galingumo reguliatorius (poz.3 pav.1), kurio pagalba galima
reguliuoti kuro deginimo intensyvumą. Galutinio katilo dujų, išsiskiriančių iš kuro, sudeginimo režimas
nustatomas dujų (poz.10 pav.1), ir kiekvienu atveju parenkamas bandymo keliu, priklausomai nuo
dūmtraukio kokybės (poz.8 pav. 1). Dujų reguliatorius turi išpjovą, kuri apsaugo nuo smalkių patekimo į
apšildomą patalpą.
3.5. Peleninė (poz.4 pav.1) apsaugo nuo įkaitusių kuro dalelių patekimo ant apšildomo patalpos grindų.
3.6. Didelės pakuros įkrovimo durelės bei didelis pakuros tūris suteikia galimybę kurui naudoti stambias
skaldytas pliauskas.
DĖMESIO! Intensyvaus degimo režimas nėra pagrindinis katilo darbo režimas ir negali būti naudojamas
pastoviai, kadangi šiuo atveju sutrumpėja gaminio tarnavimo laikas bei gali būti pažeistas lakuotas gaminio
paviršius.
4. MONTAVIMAS
Montuojant katilą eksploatacijai būtina laikyti visų techninių ir priešgaisrinės apsaugos taisyklių:
4.1. Katilas gali būti naudojama gyvenamuose ir administraciniuose pastatuose, kurių aukštingumas neviršija
2 aukštų, o juose būna ne daugiau kaip 25 žmonės.
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5. SAUGUMO REIKALAVIMAI
5.1.1. Maksimali katilo pagrindinės aikštelės paviršiaus temperatūra intensyvaus degimo (įšilimas) režime ir
žemo intensyvumo degimo režime neturi viršyti 90ºC, valdymo įrenginių paviršiaus 80ºC. Galimos atskiros
katilo sritys, kurių temperatūra 110ºC - 15% ir 120°С - 5% bendro paviršiaus ploto.
5.1.2. Dūmtraukio sklendė, uždarytoje padėtyje negali uždengti daugiau nei 75% dūmtraukio vamzdžio
skersmens.
5.2. Kad galėtumėte saugiai naudotis šildytuvo tipo katilu Bello, griežtai laikykitės reikalavimų ir
rekomendacijų, išdėstytų šios naudojimosi instrukcijos 3 ir 4 skyriuose bei sekančių reikalavimų: katio
traukos patikrinimas turi būti atliekamas ne rečiau kaip 1 kartą per du mėnesius.
5.2.3. KATILO EKSPLOATACIJOS METU negalima:
- Leisti prižiūrėti katilą nepilnamečiams vaikams;
- Laikyti kurą ir kitas degias medžiagas tiesiai priešais pakuros angą;
- Laikyti užgesintas anglis ir pelenus metaliniuose induose ant patalpos grindų arba ant degių padėklų;
- Džiovinti ir laikyti ant katilo drabužius, malkas bei kitus degius daiktus ir medžiagas;
- Katilo užkūrimui naudoti lengvai užsiliepsnojančius skysčius; kurui naudoti šakas, koksą ir dujas;
- Naudoti kurui malkas, kurių dydis viršija pakuros išmatavimus; kūrenti katilą su atidarytomis pakuros
durelėmis;
- Naudoti ventiliacijos ir dujinius kanalus kaip dūmtraukį;
- Saugoti patalpoje kuro kiekį, viršijantį paros poreikį;
- Kaminams naudoti asbocementinius ir keraminius vamzdžius.
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6. Transportavimas ir saugojimas
6.1. Katilas gali būti transportuojama bet kurios rūšies transportu pagal taisykles, galiojančias šiai transporto
rūšiai.
7. Garantiniai įsipareigojimai
7.1. Gamintojas garantuoja normalų katilo darbą, pagal atitinkamus jos parametrus ir reikalavimus, jeigu
vartotojas laikosi transportavimo, eksploatacijos ir saugojimo reikalavimų, išdėstytų techninėse sąlygose ir
eksploatacijos dokumentuose.
7.2. Nustatomas 24 mėn. garantinis laikotarpis. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo katilo
pardavimo dienos.
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Katilo paruošimas eksploatacijai
1. Prieš užkurdami katilą Bello patikrinkite trauką, pilnai atidarydami abi sklendes.
2. Sudėkite popierių ir smulkias sausas malkas (skiedras) ir uždekite pakurą. Kai tik pakura įsidegs,
uždarykite pakuros dureles.
3. Po 5-10 minučių reguliatoriumi šiek tiek atidarykite galinę sklendę, o priekinės sklendės pagalba
nustatykite katilo darbo režimą. Esant pilnai uždarytai galinei sklendei ir minimaliai atidarytai priekinei
sklendei – katilo NVK bus didžiausias.
4. Reikalingas degimo intensyvumas nustatomas, keičiant abiejų sklendžių padėtį, tačiau į rusenimo režimą
pereinama tik esant uždarytai galinei sklendei.
5. Sklendžių reguliavimo kampai nustatomi bandymų keliu ir priklauso nuo dūmtraukio ir kuro kokybės.
Dėmesio! NEGALIMA papildyti kuro atsargas, esant uždarytai dūminei sklendei bei uždarytam PRIEKINIO
REGULIATORIAUS vožtuvui.
Kuro papildymas ir pelenų šalinimas
1) Prieš papildydami kuro atsargas, perjunkite katilą į intensyvaus degimo režimą, tai yra abudu
reguliatoriai turi būti pilnai atidaryti.
2) Tada atidarykite dureles, pridėkite kuro, uždarykite dureles, nustatykite abu reguliatorius į pirmykštę
padėtį.
3) Prieš pelenų šalinimą, įsitikinkite, jog kuras yra pilnai sudegęs.
4) Nerekomenduojama pilnai išvalyti pelenus – reikia palikti 5 cm storio pelenų sluoksnį.
5) Jeigu Bello katilas ilgai neįsikuria, kas dažnai atsitinka vasarnamiuose, gali būti, jog nėra traukos. Būtinai
patikrinkite trauką.
6) Uždekite popierių, esant uždarytai galinei sklendei. Jei dūmai neina į kaminą, reiškia, kad traukos nėra.
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7) Išvalymui atidarykite išvalymo angą trišakyje ar revizijoje, ir šalia jos uždekite popierių, prieš tai įkrovę
pakurą.8) Kai tik atsiras trauka, uždarykite valymo angą ir uždekite pakurą. Jeigu dūmtraukis yra plytinis ir
plytų mūras atvėso, šią procedūrą su popieriumi gali tekti pakartoti kelis kartus.
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