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GĀZES SILDĪTĀJS – LIETOŠANAS PAMĀCĪBA 

CAT H – CAT HT 

CAT M – CAT MT 

Katalītiskais modelis – Katalītiskā modeļa tips ar ventilatoru 

 

TEHNISKIE PARAMETRI  

Gāze Gāzes 
kategorija 

Minimālā 
jauda 

(patēriņš) 

Vidēja jauda 
(patēriņš) 

Maksimāla 
jauda 

(patēriņš) 

Darba 
spiediens 

G30/G31 I3+ 2.0Kw 100g/h 2.4Kw 170g/h 2.9Kw 210g/h 
28-30/37 

mbar 
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Šī ierīce ir paredzēta darbam ar sašķidrināto naftas gāzi LPG pie 30 mbar liela nominālā spiediena. Regulārai gāzes 
sadedzināšanai nepieciešamais gaisa apjoms ir 5,8 m3 /h. 

Šī iekārta nav piemērota primārās apkures funkciju nodrošināšanai 

 
I tabula 

ES KOMISIJAS REGULA 2015/1188 (2015. gada 28. aprīlis) 

Modeļa identifikators CAT H - CAT HT - CAT M - CAT MT 

Netiešā apsildes funkcija: (jā / nē) NĒ 

Tiešā termiskā jauda [ kW] 2.9 

Netiešā termiskā jauda [ kW] 0 

Kurināmais 

Emisijas, kas rodas vides sildīšanas 

rezultātā 

NOx  (1) 

Izvēlies kurināmā veidu [gāzes / šķidrais] [specificē] [ mg / kWh input] ( GCV ) 

G30 gāzes   NA (2) 

Dati Simbols Vērtība 
Vienīb

a 
Dati Simbols Vērtība 

Vienīb

a 

Termiskā jauda Useful efficiency (NCV) 

Nominālā siltuma 

atdeve 
P nom 2.9 kW 

Lietderības koeficients pie 

nominālās siltuma atdeves 
η th, nom NA (2) % 

Minimālā siltuma 

atdeve (indikatīvi) 
P min 2,03 kW 

Lietderības koeficients pie 

minimālās siltuma atdeves 

(indikatīvi) 
η th, min NA (2) % 

Termiskās jaudas tips / apkārtējās vides temperatūras kontrole 

Divi vai vairāki ar roku regulējami soļi, bez istabas temperatūras kontroles JĀ 

Jauda, kas nepieciešama aizdegšanas liesmai (pilotliesmai) P pilot 0.160 kW 

Kontaktinformācija Bartolini Srl Via G. di Vittorio, 19 - 06038 Spello (PG) 

(1) NO x = slāpekļa oksīdi  

(2) NA = nav attiecināms (uz preci nav attiecināms references standards, kas sniegtu šī parametra mērījumus) 
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MONTĀŽA 

Pamatnes piestiprināšana (atbilstoši 

konkrētajam modelim) 
- Noņem plastmasas pogu (E). 
- Ievieto pamatnes divas sloksnes (F) 

tās aizmugurējos caurumos (D) 

- Iespraud plastmasas pogu caurumā 

(E), lai noslēgtu. 

Aizmugurējā nosega piestiprināšana (atbilstoši 

konkrētajam modelim) 

A - Pagriez gāzes balonu tā, lai atvere paliek 

ārpusē un varētu viegli piekļūt krānam 

B - Pārliecinies, ka gāzes balons ir novietots 

iekšēji pret stiprināšanas uzgriezni 

C - Novieto aizmugurējo nosegu, ieliekot 4 

āķus ierīces atverēs 

- Modeļiem ar metāla aizmugurējo nosegu, 

atskrūvējiet skrūves un pēc tam pieskrūvējiet 

skrūves attiecīgajās atverēs. 

Novietojiet gāzes sildītāju horizontāli ar 

sildvirsmu uz augšu, nostipriniet 4 

ritenīšus atbilstošajās atverēs. 
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BRĪDINĀJUMI                                                                               

✓ Sildītājs vienmēr jālieto atbilstoši instrukcijām. Lūdzu, rūpīgi izlasiet tās un glabājiet drošā vietā. 

✓ Pirmajā lietošanas reizē, lūdzu, novietojiet gāzes sildītāju ārtelpās un ieslēdziet to vismaz uz 15 minūtēm (pēc pirmās 

aizdegšanas var rasties smaka). 

✓ Šai ierīcei ir nepieciešama gumijas caurule un spiediena regulators, kas atbilst pašreizējiem noteikumiem; ja tie nav 

piegādāti standarta veidā, sazinieties ar vietējo gāzes piegādātāju vai pilnvaroto izplatītāju. 

✓ Izmantojiet ierīci tikai pietiekami vēdināmās telpās. 

✓ Pašreizējie tiesību akti paredz, ka telpās, kurās ir uzstādītas gāzes iekārtas, ir divas atveres – viena augšējā un otra 

apakšējā daļā ar sekciju, kas vienāda ar 2500 mm2 uz kW jaudas. 

✓ Šo ierīci nedrīkst izmantot pagrabos, vannasistabās, guļamistabās un telpās, kuru tilpums nepārsniedz 15 m3 (30 m3 

dzīvojamai istabai). 

✓ Šī ierīce izdala sadegšanas produktus vidē, kurā tā tiek izmantota. 

✓ Paredzēts, ka aizsargrežģis novērš ugunsgrēka un aizdegšanās risku, nevienu no daļām nedrīkst atvienot uz pastāvīgu 

laiku. 

✓ REŽĢIS NEGARANTĒ BĒRNU UN CILVĒKU AR INVALIDITĀTI DROŠĪBU. 

✓ NENOVIETOJIET uz sildītāja drēbes vai citus materiālus, jo bez ugunsgrēka briesmām to klātbūtne var sabojāt ierīces 

darbību. 

✓ NEPĀRVIETOJIET sildītāju no vienas telpas uz citu telpu, ja tā ir ieslēgta. 

✓ NENOVIETOJIET sildītāju pie sienas vai telts, krēslu u.c. priekšmetu tuvumā. 

✓ VIENMĒR novietojiet sildītāju ar skatu uz telpas centru. 

✓ Īpaši piesardzības pasākumi jāievēro, ja plīts atrodas telpās, kur to viegli var pārvietot vai uzskriet bērni vai suņi utt. 

✓ Jāievēro šādi minimālie attālumi no apkārtējām sienām: 20 cm no visām pusēm, 150 cm no priekšpuses. 

✓ DO NOT USE in recreational vehicles such as caravans and campers. NELIETOJIET atpūtas transportlīdzekļos, 

piemēram, autofurgonā un ceļojumu riteņmājiņā. 

✓ Uzstādīšanai ievērojiet standartos UNI CIG 7129 un UNI CIG 7131 sniegtos norādījumus, kas doti punktos 3.1. - 3.2. 

- 5.4. - 6.1. - 6.2. - 6.3. 

✓ Iegādātais sildītājs ir aprīkots ar drošības ierīcēm, kas darbības traucējumu gadījumā ieslēdzas iekārtas lietošanas 

laikā. Gadījumā, ja nejauši nodziest iedegšanas liesma (novietota degļa priekšā) vai ja telpa nav pietiekami vēdināma, 

drošības ierīce bloķē gāzes plūsmu, izslēdzot sildītāju. 

Gāzes noplūdi atpazīst pēc smaržas 

Ja ir aizdomas, ka ir gāzes noplūde, aizveriet cilindra vārstu. Atveriet logu un izvēdiniet telpu. 

NEATVIENOJIET spiediena regulatoru. Izslēdziet visas gaismas un nogrieziet liesmas. Lēni atgrieziet gāzi un izsmidziniet 

savienojumu vietas ar ziepjūdeni vai šķidru mazgāšanas līdzekli. Gāzes noplūde veidos burbuļus. Ja ir noplūde, aizveriet gāzes 

padevi un informējiet vietējo gāzes tirgotāju. 

NELIETOJIET sildītāju atkārtoti, kamēr to nav rūpīgi pārbaudījis pilnvarots eksperts! 

NEKAD NEIZMANTOJIET sērkociņus vai citas liesmas, lai meklētu zudumus! 

 

VISPĀRĒJIE DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI 
Balons 
Sildītājs ir piemērots balonam, kura maksimālā ietilpība ir 15 kg. 
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Gāzes balona nomaiņu nedrīkst veikt liesmu klātbūtnē. Izmantojiet balonu tikai un vienīgi vertikālā stāvoklī. Ja tiek izmantots 

skrūves regulators, pārliecinieties, vai tam ir plomba un vai tas ir labā stāvoklī, ja rodas šaubas, nomainiet to. Pēc tam 

ievietojiet balonu balona nodalījuma turētājā un uzlieciet auzmugures nosegu. NEKAD NEAPGRIEZIET BALONU OTRĀDI, LAI 

PILNĪBĀ IZMANTOTU TĀ SATURU. 

 

Spiediena regulatori, caurulītes un šļūtenes skavas 

PĀRBAUDIET, vai gumijas caurule ir pilnībā ievietota šļūtenes savienotājā un to stingri aizslēdz skavas, saskaņā ar ISP 7140 

normām un kā parādīts attēlā [G]. 

 
Regulāri pārbaudiet šļūtenes derīguma termiņu un stāvokli. 
Ja tā ir bojāta vai beidzies derīguma termiņš, nomainiet to ar tādu, kas 
atbilst pašreizējiem noteikumiem attiecībā uz 400 mm garumu. 

Vienmēr pārbaudiet, vai uz spiediena regulatora savienojuma atrodas 
BLĪVES [H]. 

Veicot B tipa fiksētā spiediena regulatora 30 mbar, kas atbilst IS-CIG 7141, 
savienojumu, kas atbilst ISC-7131, ar balonu, izvairieties no lieces, lai 
neradītu sastrēgumus gumijas caurulē. 

 

Telpu vēdināšana 
IZMANTOJIET TIKAI LABI VĒDINĀMĀS TELPĀS. Telpās, kur izmanto sildītāju, jānodrošina atbilstoša ventilācija. Tas nodrošina 
izplūdes gāzu sadegšanas produktu novēršanu un garantē gaisa apmaiņu. 

 

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 

1) Atveriet gāzes balona ventili. 

2)  SĀKOT NO POZĪCIJAS"● ", turiet nospiestu regulēšanas slēdzi aptuveni 10 sekundes, iedarbiniet pjezoelektrisko 

inžektoru vienu vai vairākas reizes, līdz tiek aizdegta iedegšanas liesma un centrālā plāksne. 

3) Kad iedegšanas liesma ir ieslēgta, turpiniet turēt slēdzi nospiestu vēl 20 sekundes, lai ļautu termoelementam uzkarst. 

4) Pēc tam pagrieziet slēdzi, lai izvēlētos vēlamo jaudas līmeni saskaņā ar šādu instrukciju: (maza liesma) minimālā plūsma, 

(vidēja liesma) vidējā plūsma, (liela liesma) maksimālā jauda. 

5) Turiet nospiestu slēdzi 20 sekundes; atlaidiet slēdzi, ja iedegšanas liesma paliek iedegta, tad sildītājs darbojas, ja 

iedegšanas liesma nodziest, atkārtojiet iedegšanas soļus. 

6) Lai izslēgtu sildītāju, ir jāaizver balona ventilis. 

Visi mūsu sildītāji ir aprīkoti ar drošības ierīci (ODS), kas to automātiski izslēdz, ja CO2 (oglekļa dioksīda) procentuālais 
daudzums pārsniedz likumīgo robežu. 

BRĪDINĀJUMS 
Ja regulēšanas slēdzis ilgstoši atrodas “zemajā stāvoklī”, tad tiek atcelta drošības ierīču darbība.  

Uzmanieties un vienmēr kontrolējiet, lai regulēšanas slēdzis tiktu atgriezts “augstajā" pozīcijā. 
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SVARĪGI 

Pirms sildītāja ieslēgšanas pārbaudiet, vai transportēšanas dēļ priekšējā 

daļa nav deformēta uz iekšpusi. Šādā gadījumā pirms ierīces ieslēgšanas ir 

ieteicams viegli iespiest priekšējā paneļa sānos (kā norādīts zīmējumā), lai 

to pareizi novietotu. 

Infrasarkanā starojuma modelis ar ventilatoru 

Model with electric fan heather are provided with an electric fan that allow to increase 

power heating 1000 W+1000 W and ventilation. Sildītāja modelis ar elektrisko ventilatoru ir aprīkots ar elektrisko 

ventilatoru, kas ļauj palielināt sildītāja jaudu 1000 W +1000 W un ventilāciju. 

SPRIEGUMS FREKVENCE STRĀVAS STIPRUMS A MAKSIMĀLĀ JAUDA 

220-230 V 50 Hz 10.0 A 2000 W 

 

 

 Elektriskā vadība 

 

 

- Pirms sildītāja izmantošanas pārbaudiet, vai pieejamais 

spriegums atbilst norādītajiem datiem, kas atrodas uz 

plāksnes sildītāja iekšpusē. 

- Savienojiet tikai ar kontaktligzdām, kas aprīkotas ar efektīvu 

zemējumu un ar jaudu 10/16 A. 

- Konvektora ieslēgšana 4 pozīcijās: 

IZSLĒGTS/VENTILATORS/VENTILATORS + 1000W/2000W + 

VENTILATORS. 

 

 

 II tabula 
CES KOMISIJAS REGULA 2015/1188 (2015. gada 28. aprīlis) 

 

Modeļa identifikators INTEGRĒTS TERMOVENTILATORS 

Dati Simbols Vērtība 
Vienī

ba   
Dati Vienība 

Termiskā jauda Termiskās jaudas tips / apkārtējās vides temperatūras kontrole 

Termiskā nominālā 

jauda P nom 2.0 kW   
Divi vai vairāki ar roku regulējami soļi, bez istabas 

temperatūras kontroles 
Jā 

Termiskā minimālā 

jauda (indikatīvi) P min 1.0 kW 
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Papildus elektrības patēriņš 

Nominālā termiskā jauda el max 2,100 kW 

Minimālā siltuma atdeve el min 1,100 kW 

Gaidīšanas režīmā el SB 0,000 kW 

Kontaktinformācija Bartolini Srl Via G. di Vittorio, 19 - 06038 Spello (PG) 

 

 
ŠĪ IERĪCE ATBILST STANDARTAM EN 55014 PAR RADIOFREKVENČU TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANU. Pirms gāzes degļa 

ieslēgšanas, uzmanīgi izlasiet instrukciju. 

TEHNISKĀ APKOPE 

✓Apsmidziniet ar mīkstu, mitru drānu tikai tad, kad tā ir izslēgta, auksta un atvienota no elektrības. 

✓Nelietojiet šķīdinātājus vai abrazīvus mazgāšanas līdzekļus. 

✓Pārbaudiet, vai putekļi netraucē gaisa atverēm. 

✓Lai iztīrītu, izmantojiet putekļsūcēju. 

✓Pārsedziet un glabājiet ierīci sausā vietā bez putekļiem. 

✓  Lai novērstu tehniskas un/vai apkopes problēmas, lūdzu, sazinieties ar pilnvaroto izplatītāju. 

✓  Ik pēc pieciem gadiem jāveic tehniskās apkopes pārbaude pilnvarotajā apkalpošanas centrā. 

INFORMĀCIJA PAR NODOŠANU ATKRITUMOS UN PĀRSTRĀDI 

Beidzoties gāzes sildītāja kalpošanas laikam, jāievēro vides prasības atbilstoši vietējiem noteikumiem par atkritumu 
apglabāšanu un, ja iespējams, jāievieš produkta materiālu dalītā savākšana, ievērojot tālāk sniegtos norādījumus. 

NEIZMETIET ŠO IERĪCI KĀ NEŠĶIROTUS PILSĒTAS ATKRITUMUS 
 

ŠĪ IERĪCE JĀNOGĀDĀ NODOŠANAI TUVĀKAJĀ ATKRITUMU ŠĶIROŠANAS CENTRĀ. 

 

Katalītiskā modeļa tips ar ventilatoru 

Jauktu metālu komponenti 80% (c.a. 10,9 kg) 

Plsatmasas materiāli 6,7% (c.a. 0,9 kg) 

Keramiskie komponenti 13,6% (c.a. 1,8 kg) 

 

 

 

Norādes par dažādu materiālu demontāžu un atdalīšanu: 
1. Noņemiet gumijas šļūteni, atskrūvējot metāla skavas. 
2. Noņemiet apaļo vadības slēdzi ar knaibļu palīdzību. 
3. Atskrūvējiet vārsta slēdzošo uzgali. 
4. Atdaliet vadības panaļa plastmasas materiālu, noliecot no apakšas. 
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5. Nomontējiet četrus plastmasas riteņus ar  skrūvgriezi. 
6. Noņemiet aizsargrežģi. 
7. Noņemiet katalītisko paneli un noņemiet keramikas šķiedru ar cimdiem. 

ERC (European Waste Catalog) - Eiropas atkritumu katalogs 

17 04 07 jauktie metāli 

17 02 03 plastmasa 

17 06 04 keramiskās komponentes, kas atšķiras ar klasifikācijas numuru: 17 06 01 and 17 06 03 

Katalītiskais panelis ir izgatavots no sārmzemju silikāta (AES Wool), šie produkti ir inerti materiāli, kas laika gaitā paliek 
stabili. Šo produktu radītā kaitīgā ietekme uz vidi netiek reģistrēta. Saskaņā ar Direktīvu 67/548/EEK šī šķiedra ir 
minerālvate, kas pieder “stiklveida sintētisko šķiedru (silikātu) grupai, kuras nejaušas orientācijas veidā ar sārmzemju 
oksīda saturu ir vairāk nekā 18% no svara”. Norādītās šķiedras nav klasificētas kā kairinošas ādai un ir atbrīvotas no 
kancerogēnu klasifikācijas, jo bionoturība (ko mēra saskaņā ar ES protokolu ECB/TM/27 rev. 7) plaušu audos ir zema. Tie 
nav klasificēti, un tiem nav vajadzīga marķēšana saskaņā ar CLP regulu. 

Garantija 

 
Visiem Bartolini izstrādājumiem tiek veikta precīza testēšana, un uz tiem attiecas 24 mēnešu garantija, kā noteikts Eiropas 
Direktīvā 2011/83/ES un Patērētāju kodeksā (Likumdošanas dekrēts 206/2005), kas reglamentē pārdošanas līgumu 
produktiem, kurus tirgo neprofesionālai lietošanai. 
Gadījumā, ja to izmanto komerciāliem vai profesionāliem mērķiem, garantija ir 12 mēneši. 
Garantija sākas no iegādes datuma, kas norādīts fiskālajā kvītī vai citā attiecīgā nodokļa dokumentā. 
Ražotājs apņemas salabot vai nomainīt tās detaļas, kurām garantijas termiņa laikā ir ražošanas defekts. 
Defekti, kas nav skaidri attiecināmi uz materiālu vai ražošanu, tiks pārbaudīti mūsu tehniskās palīdzības centrā un debetēti 
atbilstoši rezultātiem. 
Daļas, uz kurām attiecas nolietojums, tiek izslēgtas no garantijas. 
Uz garantiju neattiecas bojājumi, kas radušies transportēšanas, nevērības, nepareizas lietošanas vai uzstādīšanas dēļ vai 
neatbilst instrukcijās sniegtajiem brīdinājumiem. 
Garantija nav spēkā, ja nepilnvarotas trešās personas produktu ir labojušas vai pārveidojušas. 
Ierīces nomaiņa un garantijas termiņa pagarināšana, ja ir konstatēta ierīces izjaukšana, ir izslēgta. 
Remontdarbi notiek mūsu pilnvarotajos tehniskās palīdzības centros, un visas transporta izmaksas sedz lietotājs. 
Pirkuma kvīts jāuzrāda tehniķim, kas veic remontu, vai jāpievieno uz remontu nosūtītajam produktam. 
Garantija neattiecas uz funkcionējošo detaļu tīrīšanu. 
Ražotājs atsakās no atbildības par jebkāda kaitējuma cilvēkiem vai īpašumam, ko izraisījusi nepareiza ierīces uzstādīšana 
vai nepareiza lietošana. 

 
 

TEHNISKĀS PALĪDZĪBAS CENTRI 

Lai saņemtu tehnisko atbalstu par Bartolini precēm, lūdzu, pārbaudiet autorizēto servisa centru sarakstu mūsu tīmekļa 

vietnē: 

www.bartolini-system.com 

 Sazinieties ar izplatītāju, kurš var kompetenti atbildēt un sniegt  informāciju par preci un tā lietošanu. 
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