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Viršutinio degimo kalitai h-2,07 m

ŽVAKĖ 20 4.790 Lt

ŽVAKĖ 35 5.390 Lt

Viršutinio degimo kalitai h-1,60 m

ŽVAKĖ M 20 4.690 Lt
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Kaina , Lt       
su PVM

Kieto kuro katilas ŽVAKĖ 20 kW (viršutinio degimo). Gamintojas ŽVAKĖ. 
Prekė Kieto kuro katilas. Tipas Žvakės tipo. Galia, kW 20. Aukštis, mm 2070. 
Plotis, mm 570. Kuro rūšis Mediena. Vyrių pusė Universalus. Naudingumo 
koeficientas, % 87. Dūmtraukio diametras, mm 160.
Kieto kuro katilas ŽVAKĖ 35 kW (viršutinio degimo). Gamintojas ŽVAKĖ. 
Prekė Kieto kuro katilas. Tipas Žvakės tipo. Galia, kW 35. Aukštis, mm 2070. 
Plotis, mm 700. Kuro rūšis Mediena. Naudingumo koeficientas, % 87. 
Dūmtraukio diametras, mm 160.

Kieto kuro katilas ŽVAKĖ M 20 kW (viršutinio degimo, aukštis 1.60m). 
Gamintojas ŽVAKĖ. Prekė Kieto kuro katilas. Tipas Žvakės tipo. Galia, kW 20. 
Aukštis, mm 1600. Plotis, mm 570. Kuro rūšis Mediena. Naudingumo 
koeficientas, % 87. Dūmtraukio diametras, mm 160.

Šio katilo konstrukcijos ypatumas tas, kad malkų įkrova dega kaip žvakė – lėtai, švariai, 
ekonomiškai. Katilas 2m aukščio cilindro formos, todėl visa šiluma atiduodama šildomam 
paviršiui. Tuo pačiu sumažėja rizika, kad dėl kieto vandens katile susidarius nuosėdoms ir dėl 
skirtingų plėtimosi koeficientų, gali atsirasti įtrūkimų suvirinimo vietose. Atidarykite viršutines 
katilo dureles, teleskopinį oro paskirstymo mechanizmą pakelkite į viršutinę padėtį ir 
užfiksuokite. Pridėkite pilną pakurą iki pat viršutinių durelių malkų, uždėkite ant viršaus 
smulkesnių, kad galėtumėte lengviau uždegti. Uždegus pakurą nuleiskite teleskopinį oro 
padavimo mechanizmą ant ugnies, uždarykite dureles. Nors šachtinė pakura labai talpi malkos 
intensyviai dega ne visoje įkrovoje, o tik viršutinėje jos dalyje. Automatinio termoreguliatoriaus 
pagalba nustatykite norimą temperatūrą ir mėgaukitės šiluma, nesivargindami dažnai vaikščioti į 
katilinę. Oras, prieš patekdamas į degimo vietą, yra pašildomas oro pašildymo kameroje. Tai 
pagerina degimo kokybę. Oro skirstytuvas degimui reikalingą orą paskirsto degimo ir generacijos 
zonose, o liepsną nukreipia taip, kad ji kaitintų katilo sieneles. Ir pirminiam, ir antriniam degimui 
reikalingas oras sinchroniškai reguliuojamas automatiniu termoreguliatoriumi ±5°C tikslumu 30-
90°C diapazone. Dėl to nesusidaro kondensatas net esant vėsiam grįžtamam vandens srautui. 
Tvarkingas ir ekonomiškas katilo darbas labai priklauso nuo dūmtraukio traukos. Visu pirma 
dūmtraukio kanalo skerspjūvis neturi būti mažesnis už katilo dūmų nuvedimo kanalo skerspjūvį. 
Jeigu dūmtraukis ne sandarus ar nepakankamo aukščio, katilo trauka susilpnėja ir jis veikia 
nepatenkinamai. Tuo tikslu katile įmontuota katilo galingumo reguliavimo sklendė. Jei sklendė 
nustumta iki galo nuo įkrovos durelių, tai karšti dūmai pilnai apiplaus oro pašildymo kamerą, o 
šilumos atidavimas sienelėms ir katilo galingumas, esant gerai traukai, bus maksimalus. 
Išmetamų dūmų temperatūra bus 150-160°C, kas sudaro tik apie 7% nuostolių. Jeigu dūmtraukis 
ne sandarus ir katilas to pasėkoje veikia blogai, reikia galingumo reguliavimo sklendę patraukti 
link įkrovos durelių 1-5cm. Į dūmtraukį pateks karštesnis dūmas, trauka pagerės, nors katilas 
veiks mažiau ekonomiškai. Kadangi katile dega nedidelis malkų kiekis, todėl degimas beveik 
nepereina į smilkimą, mažiau kaupiasi dervos. Degimo vieta slinkdama cilindrine pakuros dalimi 
iš viršaus žemyn, kaskart nudegina susikaupusias dervas, todėl katilo vidinių sienelių nereikia 
valyti.
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