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Paskirtis  
 
Katilai "Protherm" DLO "Bebras" skirti šildyti centrinio šildymo sistemas deginant malkas arba anglį. 
Katilų korpusas yra surinktas iš ketinių sekcijų, gaminami 5 galingumo modifikacijų nuo 19 iki 48 kW 
katilai. Katilai 20, 30, 40 DLO gali dirbti tiek gravitacinėse tiek priverstinės cirkuliacijos sistemose, o 
katilai 50 DLO ir 60 DLO - tik priverstinės cirkuliacijos sistemose. 
 
Katilų techninės charakteristikos 
Pavadinimas   20DLO 30DLO 40DLO 50DLO 60DLO 
Sekcijų skaičius  4 5 6 8 10 
Šiluminis galingumas  
  deginant anglį (kW)  19 24 32 39 48 
  deginant malkas (kW)  18 23 29 35 45 
Maksimali vandens temperatūra (°C)         90 
Aušinimo kontūro vandens temperatūra (°C)      5 - 15 
Aušinimo kontūro vandens slėgis (bar)       2 - 6 
Vandens kiekis katile (l)  19,9 23,2 26,5 33,1 39,8  
Maksimalus slėgis katile (bar)     4 
Maksimalus malkų ilgis (mm) 320 370 430 550              680 
Kamino diametras (mm)  130 150 150 150 150 
Taršos klasė pagal EN 303-5     3 
Reikalinga kamino trauka (mbar) 0,23 0,25 0,28 0,3 0,32 
Degimo produktų temperatūra (°C)   iki 250 
Svoris (kg)   210 242 285 360               435 
Užkrovimo angos matmenys (mm)   250x300 
Degimo kameros tūris (l)  45 56 67,2 89,6            112 
Katilo gylis (mm)  453 553 653 853            1053  
Rekomenduojama akumuliacinė talpa (l) 800 1000 1350 1650           2000 
 
Kuras 
Geriausiai tinka anglis kuri yra nesmulkesnė nei 40 mm. Malkų diametras gali būti nuo 40 iki 180 mm, 
ilgis priklauso nuo katilo galingumo. Nurodytas nominalus galingumas pasiekiamas kai malkų drėgmė 
nedidesnė nei 20%.  
 
Katilo surinkimas 
Katilas transportuojamas nesurinktas - atskirai katilo korpusas ir išorinės skardos. Katilo surinkimas 
parodytas paveikslėlyje. 
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1 Paduodamo į sistemą karšto vandens pajungimas 
2 Grįžtančio šalto vandens pajungimas 
3 Vandens išleidimas iš katilo 
4 Dūmtraukio pajungimas 



 4 

Katilo pajungimas prie šildymo sistemos 
 Reikia pasirinkti tokią santechninę schemą, kad joje būtų numatyta galimybė reguliuoti 
grįžtančio į katilą vandens temperatūrą. Tam, kad katile nesusidarytų kondensatas ir smalos reikia 
garantuoti, kad visą katilo eksploatavimo laiką grįžtančio į katilą vandens temperatūra būtų didesnė nei 65 
°C. Šiai temperatūrai automatiškai palaikyti mes rekomenduojame naudoti 3-jų eigų termostatinį vožtuvą 
(pvz. TSV 2, užsakymo kodas 6546). Ant grįžtančio vandens vamzdžio būtina sumontuoti termometrą. 
Didžiausias katilo degimo efektyvumas gaunamas kai katilas dirba maksimaliu galingumu, todėl šildymo 
sistemoje rekomenduojame sumontuoti akumuliacinę talpą 
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Jei katilas dirbs su cirkuliaciniu siurbliu, reikia sumontuoti avarinio aušinimo vožtuvą (pavyzdžiui Caleffi 
544), kuris dingus elektros įtampai, neleistų pakilti temperatūrai katile virš 100 °C. Jo pajungimo schema 
pavaizduota paveikslėlyje. 

 
1 Avarinio vožtuvo temperatūros daviklis 
2 Grubaus valymo filtras 
3 Pajungimas į šildymo sistemą 
4 Avarinio aušinimo vožtuvas 
5 Nuvedimas į kanalizaciją 
6 Pajungimas prie vandentiekio sistemos 
7 Pajungimas grįžtančio vandens iš šildymo sistemos 
 
Prie katilo būtinai turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, kurio suveikimo slėgis ne daugiau kaip 2,5 
bar. 
Katilo pajungimui galima naudoti tik tokius vamzdžius kurie gali išlaikyti temperatūrą iki 110°C. 
Tarp katilo apsauginio vožtuvo ir išsiplėtimo indo negali būti jokios uždaromosios armatūros.  
Prieš katilą reikia sumontuoti grubaus valymo filtrą ir numatyti galimybę į išvalyti.  
Patalpa, kurioje stovės katilas turi turėti ventiliacijos angą tiesiai į lauką ir ištraukiamąjį ventiliacijos 
kaminą. Patalpa turi būti apsaugota nuo neigiamų temperatūrų, joje negali būti jokių agresyvių ar sprogių 
garų.  
Katilo pajungimas į dūmtraukį turi būti kuo trumpesnis, be žemėjančių atkarpų, sandarus.  
Galioja visi vietiniai normatyviniai aktai, kurie reglamentuoja kieto kuro katilo instaliavimą. 
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Katilo užkūrimas 
Prieš užkuriant katilą, jis turi būti prijungtas prie šildymo sistemos, ir dūmtraukio. Visą eksploatacijos 
laiką šildymo sistema turi būti visiškai užpildyta. Jei naudojama sena sistema, ji turi būti išplauta. 
Vandens išleidimas iš katilo didina katilo korozijos tikimybę. Šildymo sistemą papildyti vandeniu 
galima tiktai tada, kai katilas yra atšalęs, priešingu atveju gali būti sugadintas katilo korpusas. 
Prieš užkuriant katilą, manometro pagalba, patikrinkite vandens slėgį katile. Atidarykite sklendes tarp 
katilo ir šildymo sistemos. Ant išvalytų katilo grotelių padėkite popieriaus ir smulkių medžio gabalų. 
Pilnai atidarykite katilo dūmtraukio sklendę. Uždarykite kuro įkrovimo duris, atidarykite apatines katilo 
duris ir per jas padekite popierių. Uždarykite apatines duris ir pilnai atidarykite jose esančią oro padavimo 
sklendę. Kai ugnis įsidegs, įdėkite nedidelį kiekį pagrindinio kuro, kai jis pradės gerai degti įkraukite tiek 
kuro, kad tarp kuro viršutinio sluoksnio ir degimo kameros viršaus būtų 10 - 12 cm tarpas. Kai tik degantis 
kuras įgaus tamsiai raudoną atspalvį, atidarykite antrinio oro padavimo sklendę. Jei liepsna darosi geltona, 
antrinio oro padavimo sklendę reikia pridaryti. Katilo galingumą galima reguliuoti dūmtraukio sklendės 
pagalba.  
 
Katilo temperatūros reguliavimas 
 
 

 
 
 

 
Katilas DLO turi šiuos reguliavimo elementus: dūmtraukio sklendė, traukos reguliatorius, pirminio oro 
padavimo sklendė, antrinio oro padavimo sklendė. 
Dūmtraukio sklendė, yra katilo gale, dūmtraukio kanalo pajungimo angoje. Jos pagalba galima reguliuoti 
kamino trauką. Įkuriant katilą ir dedant kurą ji turi būti pilnai atidaryta. Uždarant ją, mažinamas degimo 
intensyvumas, bet didėja degimo trukmė.  
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Traukos reguliatorius, montuojamas katilo viršuje ir grandinėle sujungiamas su pirminio oro padavimo 
sklende. Katilo temperatūrai kylant, traukos reguliatorius uždarinėja pirminio oro padavimo sklendę, o 
temperatūrai krentant atidarinėja pirminio oro padavimo sklendę. Tokiu būdu yra palaikoma nustatyta 
temperatūra. Traukos reguliatorius turi skalę, kurioje galima nustatyti norimą katilo temperatūrą. Pirmo 
užkūrimo metu reikia sureguliuoti grandinėlės ilgį, tai atliekam tokiu būdu. Katilas įkaitinamas iki 65°C 
(pagal termomanometro parodymus), traukos reguliatoriaus skalė nustatoma ties 60 °C žyma, traukos 
reguliatoriaus grandinėlės kilnojimo svirtelė įtvirtinama reguliatoriuje taip, kad būtų horizontalioje 
padėtyje (arba šiek tiek pakilusi į viršų). Grandinėlė sujungiama su pirminio oro padavimo sklende ir 
fiksuojama tokioje padėtyje, kas oro padavimo sklendė būtų beveik užsidariusi (tarpelis apie 2mm). 
Grandinėlė turi eiti vertikaliai ir nesiliesti su kitomis katilo dalimis. Eksploatacijos metu, keisdami 
temperatūrą ant traukos reguliatoriaus skalės, galima pasirinkti norimą katilo vandens temperatūrą.  
Antrinio oro padavimo sklendė yra katilo viršutinėse duryse, per kurią papildomas oro kiekis patenka į 
degimo kamerą. Šis oras tiesiogiai įtakoja į degimo produktų kiekį ir degimo kokybę. Ši sklendė 
reguliuojama rankiniu būdu, atsižvelgiant į išeinančių per kaminą dūmų kiekį ir spalvą, taip pat į degančio 
kuro spalvą. 
 
Kuro papildymas 
Uždarykite pirminio oro padavimo sklendę. Pilnai atidarykite dūmtraukio sklendę. Truputį praverkite 
viršutines katilo duris ir palaukite kol visi dūmai bus nutraukiami į dūmtraukį, ir tik tada galima atidaryti 
dūris ir papildomai įdėti kuro. Uždarykite dūris ir patikrinkite ar jos gerai užfiksuotos. Sureguliuokite 
reguliavimo sklendes, kaip aprašyta prieš tai buvusiam skyriuje.  
 
Kondensatas ir smalos 
Pirmą kartą užkuriant šaltą katilą, degimo kameroje kondensuojasi drėgmė, kuri suteka į pelenų stalčių. 
Gali susidaryti įspūdis, kad katilo korpusas yra kiauras. Ar katilas nėra kiauras galima įsitikinti stebint 
vandens slėgį katile (termomanometro pagalba). Jei slėgis nemažėja (esant tai pačiai temperatūrai), katilas 
yra nepažeistas.  
Jei katilas eksploatuojamas režime, kai grįžtančio vandens temperatūra yra žemesnė nei 65°C, drėgmė 
esanti malkose kondensuojasi ant katilo senelių ir tai labai trumpina katilo tarnavimo laikotarpį. Suodžių ir 
smalos susidarymui degimo kameroje didžiausią įtaką turi šie veiksniai: 
 žema grįžtančio vandens temperatūra 
 kuro kokybė ir drėgmė 
 katilas ilgą laiką dirba ne pilnu galingumu (oro trūkumas). 
Todėl būtina tiksliai parinki katilo galingumą pagal šildomo objekto šilumos poreikius. Per didelis katilas 
dirbs blogai, nes nuolat reikės mažinti oro padavimą ir degimas vyks neoptimaliu režimu. 
Rekomenduojame šildymo sistemose naudoti akumuliacinę talpą, kuri leistų katilui visada dirbti 
nominaliu galingumu.  
 
Katilo valymas 
Suodžių ir smalos sluoksnis degimo kameroje blogina šilumos mainus ir mažina katilo efektyvumą. Katilo 
degimo kameros vidinis paviršius valomas pagal poreikį, bet ne rečiau, kaip vieną kartą per mėnesį. 
Valymas atliekamas rankiniu būdu metalinio šepečio ir gremžtuko pagalba.  
Pelenai iš pelenų stalčiaus išnešami pagal poreikį ir prieš kiekvieną kuro papildymą.  
 
Garantija  
Katilui suteikiama 24 mėnesių garantinis laikotarpis. Šiuo metu yra nemokamai šalinami katilo gedimai 
atsiradę dėl gamintojo kaltės.  
Garantija negalioja jei: 
neužpildytas garantinis talonas; 
buvo nesilaikoma reikalavimų nurodytų šioje instrukcijoje; 
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sistemoje nėra reikiamo nominalo apsauginio vožtuvo ir išsiplėtimo indo; 
katilas buvo perkaitintas ar viršytas jo maksimalus leidžiamas slėgis; 
įkaitęs katilas buvo pildomas šaltu vandeniu; 
sistemoje nėra įrangos užtikrinančios nuolatinį grįžtančio vandens temperatūros palaikymą virš 65°C; jei 
šildymo sistemoje nėra sumontuotas termometras grįžtančio vandens temperatūrai matuoti.  
jei katilas buvo eksploatuojamas esant grįžtančio vandens temperatūrai žemesnei nei 65°C.  
 
Nustačius, kad katilo gedimas yra negarantinis, asmuo pateikęs reikalavimą atlikti garantinį remontą 
privalo kompensuoti serviso organizacijai atvykimo ir sugaišto laiko išlaidas. 
 

Garantinis lapas 
 

Katilo pavadinimas ..................................................................................... 
 
Pardavimo data........................................................................................... 
 
Įmonės, pardavusios katilą, pavadinimas ir antspaudas..................... 
 
..................................................................................................................... 
 
Pardavėjo vardas pavardė parašas............................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Importuotojas: 
UAB "AQUA JAZZ" Birželio 23-iosios 29., Kaunas. Tel. 37-310015, faks. 37-311205. 

 


