2018/05 • 6916946
LV – Elektriskā kvēlstieņa lietošanas un montāžas instrukcija

LV – lietošanas instrukcija
Atļautais pielietojums
Kvēlstienis ražo siltumu, un ražotājs to ir paredzējis iemontēt
ar šķidrumu piepildītā sildelementā.
Tādējādi kvēlstieni var izmantot neatkarīgi no apsildes
sistēmas ar karsto ūdeni tajā laikā, kad normālā apsildes
sezona ir beigusies (elektriskais papildu režīms), vai kā tīri
elektrisku sildelementu.
Jebkāds cits pielietojums neatbilst noteikumiem un tāpēc nav
pieļaujams.

Drošības norādes
Ź Nelietojiet ierīci, pirms nav pabeigta pareiza ierīces

instalācija.
BRĪDINĀJUMS

Elektrošoks apdraud dzīvību!
Nelietojiet ierīci, ja tai ir bojāts pieslēguma
kabelis.

Ź

Ja pieslēguma kabelis ir bojāts, to nomaina ražotājs, viņa
klientu dienests vai darbinieki ar līdzvērtīgu kvaliﬁkāciju, lai
šādi izvairītos no bīstamas situācijas.
BRĪDINĀJUMS

Apdegumu risks! Dažas sildelementa daļas
var ļoti sakarst.
Ź Uzmaniet bērnus, lai tie nerotaļātos ar ierīci.
Ź Ņemiet vērā arī kvēlstieņa un sildelementa
lietošanas instrukcijas.
Ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām ﬁziskajām,
sensorajām un garīgajām spējām vai cilvēki, kuriem
trūkst pieredzes un zināšanu, kā arī bērni, sākot no
8 gadu vecuma, ja tie tiek uzraudzīti vai iepriekš
apmācīti, kā droši lietojama ierīce, un apzinās
izrietošos riskus.
Bērni, jaunāki par 3 gadiem, nedrīkst tuvoties
ierīcei, ja vien tie netiek pastāvīgi uzraudzīti.
Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem, ievērojot iepriekš
minētos nosacījumus, drīkst vienīgi ieslēgt un izslēgt
ierīci, ja ierīce ir novietota vai instalēta viņiem
piemērotā pozīcijā.
Bērni vecumā no 3 līdz 8 gadiem nedrīkst iespraust
spraudni kontaktligzdā, tīrīt ierīci un veikt apkopi
lietotāja līmenī.
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Ja kvēlstienis tiek izmantots bez atsevišķa telpas termostata:
Ź Nelietojiet kvēlstieni mazās telpās, kur uzturas cilvēki,

kas nav spējīgi patstāvīgi iziet no telpas, izņemot
gadījumus, ja tie tiek pastāvīgi uzraudzīti.

Elektriskā papildu režīma lietošanas noteikumi
Ź Pārliecinieties, ka sildelements vienmēr ir pilnībā

piepildīts ar ūdeni (Vācijā atbilstoši VDI 2035) un atgaisots, lai tas varētu pienācīgi uzsilt.
Ź Nelietojiet vienlaikus apsildes sistēmu ar karsto ūdeni un
kvēlstieni.
Ź Pārliecinieties, ka atpakaļgaita ir atvērta.
Ź Aizgrieziet termostata galviņu.

Siltummaksas reģistrācija
Kvēlstieņa izmantošana var tieši ietekmēt pie sildelementa
piestiprināto siltummaksas reģistrācijas ierīci.
Ź Sazinieties ar savas ierīces ražotāju un noskaidrojiet
jautājumu par siltummaksas reģistrāciju.

Tīrīšana
Ź Pirms tīrīšanas vai apkopes atvienojiet ierīci no strāvas

tīkla.
Ź Lietojiet vienīgi neitrālus tīrīšanas līdzekļus, kas nav

abrazīvi.

Reklamācijas
Ź Vērsieties pie sava amatnieka.

Montāža un remonts
Ź Lai nezaudētu tiesības uz garantijas pakalpojumiem,

montāžu un remontdarbus uzticiet vienīgi amatniekam.

Utilizācija
Ź Nogādājiet ierīci uz specializēto elektrisko un

elektronisko ierīču savākšanas punktu. Ievērojiet
vietējos noteikumus.

LV – montāžas instrukcija
Ierīci drīkst pieslēgt tikai elektrotehnikas speciālists (Vācijā
saskaņā ar BGV A3).

Drošības norādes
Ź Pirms montāžas un ekspluatācijas uzsākšanas uzmanīgi

izlasiet instrukciju.
Ź Pēc montāžas atdodiet instrukciju galapatērētājam.

BRĪDINĀJUMS
Elektrošoks apdraud dzīvību!
Ź Ierīce jāsamontē un jāpieslēdz, kad nav pievienots
spriegums.

Iebūvēšanas nosacījumi
Ź Pārliecinieties, ka kvēlstieņa jauda ir atļauta attiecīgā

Ź

Ź

Ź

Ź
Ź
Ź

izmēra sildelementam (skatīt ražotāja dokumentāciju).
Ja tiek izmantots kvēlstienis ar lielāku jaudu,
– sildelementa efektīvā jauda nepieaug
– var priekšlaicīgi sabojāt kvēlstieni
Ja montāža notiek telpās ar vannu vai dušas kabīni:
ievērojiet aizsardzības zonas atbilstoši nacionālajiem
instalēšanas standartiem (Vācijā DIN VDE 0100-701).
Papildus jāievēro visi vietējie noteikumi.
Instalējot jāparedz arī noplūdstrāvas aizsargierīce
(neietilpst komplektācijā) ar nostrādāšanas robežu, kas
mazāka vai vienāda ar 30 mA.
Ja ierīce bez spraudņa tiek pieslēgta tieši pie stacionāras
elektroinstalācijas: atbilstoši vietējiem ierīkošanas noteikumiem jāiemontē atvienošanas ierīce, lai varētu atvienot no tīkla.
Lietojiet kvēlstieni tikai kopā ar tirdzniecībā pieejamu taimeri vai uz vietas ierīkotu regulēšanas sistēmu.
Ierīci drīkst izmantot tikai ar atļauto spriegumu (skatīt
datu plāksnīti).
Uzglabājiet un transportējiet ierīci tikai
aizsargiepakojumā.

Elektriskā papildu režīma lietošanas papildnoteikumi
Ź Kvēlstieni izmantojiet tikai apsildes sistēmās ar darba

spiedienu maks. 6 bar un turpgaitas temperatūru maks.
80 °C.
Ź Kvēlstieni izmantojiet tikai pilnībā ar ūdeni (Vācijā
atbilstoši VDI 2035) piepildītā un atgaisotā sildelementā,
jo izmantošana gaisā sagrauj kvēlstieni.
Ź Pārliecinieties, ka tad, ja turpgaitā ir aizvērts vārsts, sildelementa ūdens tilpuma izplešanās ir nodrošināta līdz
kompensācijas tvertnei.
Ź Iebūvējot atpakaļgaitā vārstu, pārliecinieties, ka vārstu
var pakustināt tikai ar darbarīku, lai nenotiktu neatļauta

noslēgšana.

Elektriskā apsildes režīma lietošanas papildnoteikumi
Lai kvēlstieni varētu nomainīt, to drīkst iemontēt tikai tādos
ražotāja sildelementos, kas darbojas vienīgi elektriskā režīmā,
jo tie jau rūpnīcā ir piepildīti ar siltumnesēja šķidrumu.
Šķidruma papildināšana nav pieļaujama.
Ź Ja siltumnesēja šķidruma daudzums ir samazinājies,
vērsieties klientu dienestā (ražotāja mājaslapā ir pieejama drošības datu lapa).

Reklamācijas
Ź Vērsieties pie piegādātājiem.

Utilizācija
Ź Iepakojumu un nevajadzīgās daļas nododiet otrreizējai

pārstrādei vai pienācīgai utilizācijai. Ievērojiet vietējos
noteikumus.

Pieslēguma varianti (skatīt A att.)
A
B
C

Plakanais spraudnis no ražotāja piegādes programmas
salāgošanai ar telpas termostatiem
Pieslēguma kabelis ar atsevišķām dzīslām
Pieslēguma kabelis ar spraudni

Uzbūve (skatīt A att.)
1
2
3

4

Ieskrūvējams atloks
Blīvgredzens
Iegremdējama caurule ar uzkarstošiem elementiem un
– atkarībā no konstruktīvā modeļa – dažādām ierīcēm,
kas kontrolē temperatūru
Savienojuma vītne 1/2’’

Tehniskās īpašības (skatīt datu plāksnīti)
Nominālais spriegums
Izolācijas veids
Aizsardzības klase

230 V AC
Aizsardzības klase I vai aizsardzības
klase II
vismaz IPX4

Aizsardzības zonas telpās ar vannu vai dušu
(instalēšanas piemērus skatīt B att.)
• Saskaņā ar nacionālo instalēšanas standartu (Vācijā
DIN VDE 0100-701) elektriskās iekārtas telpās ar vannu
vai dušas kabīni drīkst piemontēt tikai noteiktās zonās.
• Augstākminētajās telpās elektriskās ierīces ir atļautas
tad, ja tās tiek aizsargātas ar noplūdstrāvas aizsargierīci
(RCD) (Vācijā atbilstoši standartam DIN EN 61008-1
(VDE 0664-10)).
• Kontaktligzdas drīkst piemontēt tikai ārpus aizsardzības
zonas.
3

• Norāde: ražotājs nav atļāvis piemontēt produktus
aizsardzības zonā 1.
Ź Turpmāk minētos produktus piemontējiet aizsardzības
zonā 2 vai ārpus aizsardzības zonām:
– Sildelements ar kvēlstieni (ievērot DIN 55900 "Telpas
sildelementu pārklājumi")

Montāža
Ź Kvēlstieņa montāžas pozīciju skatiet ražotāja aktuālajā

tehniskajā dokumentācijā. Iebūvējamie elementi un papildu armatūras var ierobežot iespējas.
Ź Norāde:
pieslēgumā
izmantojot
papildu
skrūvsavienojumus, ņemiet vērā varbūtēji mainītos
pieslēguma izmērus.
Ź Ievērojiet pārējās norādes par montāžu (skatīt C1–
C3 att.).
Ź Nepiestipriniet pie sildelementa kabeli; ja nepieciešams,
saīsiniet kabeli.
Sagatavošana
Ź Pārliecinieties, ka kabeļa sniedzamības attālumā atrodas
noteikumiem atbilstoši instalēta zemapmetuma kārba
vai sienas kontaktligzda (230 V, drošinātājs B16 A).
Sienas kontaktligzdai jābūt brīvi pieejamai, tā nedrīkst atrasties sildelementa un regulatora projekcijas laukumā.
Ź Pārbaudiet piegādes komplekta komplektāciju un
varbūtējos bojājumus.
Kvēlstieņa montāža
Ź Elektriskajā papildu režīmā:
– Nolieciet sildelementu uz tīras atbalsta virsmas.
– Ja nepieciešams, noblīvējiet trejgabalu (piederums)
šim nolūkam paredzētajā savienojuma vītnē. Turklāt
raugieties, lai sānu pieslēgums ir vērsts uz sildelementa centru vai aizmuguri.
Ja kvēlstienis jānomaina tīri elektriskas darbības sildelementos:
– Atvienojiet kvēlstieni no strāvas tīkla.
– Noņemiet no sienas sildelementu.
– Nolieciet sildelementu uz tīras atbalsta virsmas tā, lai
kvēlstienis būtu pagriezts uz augšu.
– Demontējiet bojāto kvēlstieni.
– Raugieties, lai neiztecētu siltumnesēja šķidrums.
Ź Ieskrūvējiet kvēlstieni šim nolūkam paredzētajā savienojuma vītnē vai sildelementa trejgabalā. Griešanas
virzienā pārvietojiet līdzi arī kabeli.
Ź Stingri pievelciet kvēlstieni ar pievilkšanas griezes momentu 20 Nm.
Sildelementa montāža
Ź Piemontējiet sildelementu (skatīt atsevišķo sildelementa
instrukciju).
Ź Elektriskajā papildu režīmā: pievienojiet sildelementu pie
ūdens padeves, pilnībā piepildiet un atgaisojiet.
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Elektriskais pieslēgums
Ierīci drīkst pieslēgt tikai elektrotehnikas speciālists (Vācijā
saskaņā ar BGV A3).
Plakanā spraudņa variants
Ź Piemontējiet telpas termostatu un savienojiet ar strāvas
tīklu (skatīt atsevišķo telpas termostata instrukciju).
Variants ar pieslēguma kabeli un atsevišķām dzīslām
Ź Raugieties, lai pēc kabeļa nogriešanas būtu saglabājušies
dzīslu galu apvalki.
Ź Savienojiet kabeli ar strāvas tīklu.
Variants ar pieslēguma kabeli un spraudni
Ź Pievienojiet spraudni pie strāvas tīkla.
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