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UZSTĀDĪŠANAS UN lIEToŠANAS INSTRUkCIJA

Šī lietošanas instrukcija sastādīta saskaņā ar LST EN 12171 "Ēku apkures sistēmas. Darbības, apkopes un lietošanas 
dokumentu sagatavošanas procedūras. Apkures sistēmas, kurām nav nepieciešams īpaši apmācīts operators” 
standarta prasībām.

1. DrOŠĪBaS NOtEIKuMI
1.1. Telpai, kurā stāv uzstādītais katls, ir jābūt vēdināmai.
1.2. Telpā jābūt brīvai gaisa piekļuvei.
1.3. Katla dūmvadam jābūt hermētiski savienotam ar skursteni. Nekuriniet katlu, ja dūmvada savienojums nav hermētisks!
1.4. Katls ir jāmontē slēgtā apkures sistēmā ar slēgtu membrānas izplešanās trauku, kura tilpumam jābūt ne mazākam par 

10% no visas apkures sistēmas tilpuma (izplešanās trauka tilpumu var aprēķināt saskaņā ar EN 12828 D pielikumu).
1.5. Apkures sistēmā pie katla jābūt uzstādītam drošības vārstam: katliem Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E – ne 

lielākam par 2 bar spiedienam; katlam Astra G-40E – ne lielākam kā 3 bar spiedienam (skat. 5.nodaļu – „Prasības katla 
pieslēgšanai pie apkures sistēmas").

1.6. Tīriet katla dūmvadus no sodrējiem un darvas aplikumiem saskaņā ar šīs instrukcijas norādījumiem.
1.7. Telpā, kur stāv uzstādītais katls, jābūt ugunsdzēšanas līdzekļiem: ugunsdzēšamajam aparātam, kastei ar smiltīm, lāpstai, 

citam ugunsdzēšamajam inventāram.
1.8. Nenovietojiet uz/blakus katlam ugunsnedrošus materiālus un priekšmetus!
1.9. Katlu elektrības tīklam pieslēdziet tikai ar trīspolu kontaktdakšu, ievietojot to atbilstošā trīspolu kontaktligzdā ar 

iezemējumu. Kontaktligzdai jābūt ierīkotai uz sienas tādā vietā, kas ir viegli sasniedzama. Sargājiet no bojājumiem 
elektrības vadu.

1.10. Ievietojot katlā kurināmo, vērojiet temperatūras regulēšanas ierīču darbību, manometra rādījumus. Ja pamanāt 
traucējumus katla darbībā, apturiet kurināšanu un novērsiet bojājumus.

1.11. Katlu iekuriniet un malku katlā ievietojiet tikai tādā kārtībā, kā tas norādīts šīs instrukcijas 7.nodaļā.
1.12. Nelaidiet pie katla bērnus! Katlu drīkst apkalpot tikai pieaugušas personas.
1.13. Pirms katla iekurināšanas pārbaudiet, vai apkures sistēmā ir iepildīts ūdens un tā ir atgaisota.
1.14. Darba spiediens apkures sistēmā nedrīkst pārsniegt:
 • 2 bar - katliem Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E;
 • 3 bar - katlam Astra G-40E.
1.15. Katla elektrības savienojumi ir testēti rūpnīcā un ir apstiprināti šādi parametri:
 • Ķēdes nepārtrauktība – ķēdes elektriskā pretestība nepārsniedz 0,10;
 • Elektriskās izolācijas pretestība – ne mazāka par 1,0 M0;
 • Elektriskās izolācijas noturība pārbaudīta ar 50 Hz, 1000 V spriegumu.
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APKURES KATLI : Astra G-18 E, Astra G-25 E, Astra G-32 E, Astra G- 40 E

2. tEHNISKaIS raKSturOJuMS

• Vispārējais katla apraksts
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1.att. Vispārējais katla apraksts
A – skats no priekšpuses; B – skats no aizmugures; C – skats no augšas; D – šķērsgriezums.
1.Priekšējais vadības panelis. 2.Augšējais vāks. 3.Augšējā dūmvada aizbīdņa rokturis. 4.Kurtuves durvis. 5.Regulējamas katla kājiņas. 
6.Izplūstošā ūdens īscaurule. 7.Aizmugurējais vadības panelis. 8.Drošības vārsta sensora iemava ½". 9.Primārā gaisa regulēšanas aizbīdnis. 
10.Gaisa kanāls ar ventilatoru. 11.Atplūdes ūdens īscaurule. 12.Ūdens izlaišanas īscaurule. 13.Dzesēšanas sistēmas pieslēgvieta. 14.Dūmvads. 
15.Dūmvada tīrīšanas vāciņš. 16.Dūmu temperatūras sensors. 17.Avārijas termostata sensors. 18.Ūdens temperatūras sensors. 19.Degšanas 
kameras augšējā dūmvada izeja. 20.Primārā gaisa ieplūdes atvere. 21.Sekundārā gaisa ieplūdes atvere. 22.Keramikas ieliktnis. 23.Keramikas 
skaldnis. 24.Keramikas segments. 25.Dūmvada atvere

astra G katla modelis B L H h k D d N S
astra G-18E 646 750 1156 925 130 152 G1 ½“ 205 215
astra G-25E 646 965 1156 925 130 152 G1 ½“ 205 215
astra G-32E 646 965 1246 1025 130 152 G1 ½“ 205 215
astra G-40E 660 975 1176 935 210 152 G1 ½“ 160 160
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• katlu tEhniskiE paramEtri

rādītāja nosaukums
Vērtība

astra G-18E astra G-25E astra G-32E astra G-40E

Nominālā  
siltuma jauda

kurinot ar malku, kW 18 25 32 40
kurinot ar koksnes briketēm, kW 20 28 33 42

Katla klase pēc EN 303-5 3 3 3 3
Katla elektrodrošības klase 1 1 1 1
Lietderības koeficients, % 81-89 81-89 81-89 81-89
Avārijas dzesēšanas sistēmas jauda, kW 12 15 15 18
Ūdens tilpums katlā, l 52 62 71 85
Temperatūras regulatora uzstādīšanas diapazons, °C 65-85 65-85 65-85 65-85
Maksimālā darba vilkme dūmvadā, mbar 0,25 0,30 0,30 0,30
Ūdens darba spiediens sistēmā, bar, ne vairāk kā 2,0 2,0 2,0 3,0
Katla izmēģinājuma spiediens, bar 3,0 3,0 3,0 4,5
Katla ūdens maksimālā pieļaujamā temperatūra, °C 108 108 108 108
Katla ūdens maksimālā darba temperatūra, °C 95 95 95 95

Elektriskie 
parametri:

spriegums, V/ frekvence, Hz 220/50 220/50 220/50 220/50
vidējā izmantojamā jauda, W 40 50 58 80

Katla elektrodrošības pakāpe IP30 IP30 IP30 IP30

Izmēri:
augstums, mm 1156 1156 1246 1176
platums, mm 646 646 646 660
dziļums, mm 750 965 965 1176

Katla masa, kg, 260 310 330 380
Pieslēgumu īscauruļu diametri (iekšējās vītnes) 1½" 1½" 1½" 1½"
Kurtuves tilpums, l 67 105 130 140
Iekraušanas atveres izmēri, mm 350x285 350x285 350x285 350x285
Dūmvada atveres ārējais diametrs, mm 152 152 152 152
Malkas pagaļu garums, mm 330 500 500 550
Vidējā izplūdes gāzu temperatūra pie nominālās siltuma jaudas, °C 165 188 195 205
Atgāzes daudzums pie nominālās siltuma jaudas, m3/h 70 90 90 106-160
Ūdens sistēmas pretestība, pie 10°C temperatūru starpības, mbar 6 9 8,5 13,8
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• turbulEncEs plāksnEs
Turbulences plāksnes – „Astra” inženieru izgudrota 

un patentēta tehnoloģija, kas atņem daļu siltuma 
izplūstošajiem karstajiem dūmiem. Tās liek izplūdes 
dūmiem bremzēties, virpuļot un tādā veidā nodot 
vairāk siltuma blakus esošajam siltummainim. Ierīces 
konstrukcijas pamatā – turbulences plāksnes, kas tiek 
izvietotas dažādos leņķos taisnstūrveida formas dūmvadā. 
Dūmvada kanāla augšpusē ir ierīkota kontroles atvere (1) 
(3.att.), ko noslēdz pieskrūvējams vāciņš ar blīvi. Šī atvere 
tiek izmantota dūmvada kanāla tīrīšanai un turbulences 
plākšņu ielikšanai/izņemšanai. Turbulences plāksnes (2), kā 
tas redzams 3.att., savā vietā dūmvadā balstās tikai uz savu 
svaru. Dūmvada kanālā tās tiek ievietotas un izņemtas ar 
krāsns kruķa (3) palīdzību, kas nāk komplektā ar apkures 
katlu. Kruķis (3) (3.att.) ir saliekts aptuveni 80° leņķī pret tā 
rokturi – lai aizķertā plāksne nenoslīdētu. Lai turbulences 
plāksni (2) varētu aizķert ar kruķi, plāksnes augšējā daļā 
ir izgriezts tam paredzēts caurums. Plāksne pret katla 
dūmvada siltummaini balstās ar četriem balstiem – diviem 
apakšējiem un diviem augšējiem. Ieceļot plāksni (2) ar kruķi 
(3) dūmvadā, vispirms jāatrod apakšējā pozīcija un tad, 
palaižot kruķi nedaudz vaļīgāk, bet to vēl neizvelkot, jāļauj 
plāksnei, uz kuru iedarbojas tikai tās pašas svars, nosvērties 

Keramikas 
elements

Katla tips
G-18E G-25E G-32E G-40E

1. Deglis 
G-18.00.003 1
K-30.00.007 1 1
ŠK-50.07.001 1
2. skaldnis 
G-32.01 1 1 1
G-32.02 1 1 2
3. segmenti 
G-18.00.004 2 2 2
G-18.00.004-01 2

2 a

2 b

3

1

3.att. turbulences plākšņu tehnoloģija
1. Kontroles atvere. 2.Turbulences plāksnes. 3.Kruķis. 4.Katla dūmvada 
siltummainis.

3

2

1

2

4

• katla kEramiskiE ElEmEnti
Katlā ir triju tipu keramiskie elementi: keramikas deglis (1), keramikas skaldnis (2) un divi keramikas segmenti (3) (2.att.). 

Skaldnim (2) katla ekspluatācijas laikā jābūt piebīdītam pie katla kameras aizmugurējās sienas, segmentiem (3) – uzliktiem 
uz skaldņa priekšējās šķautnes. Ja nepieciešams, keramikas degli (1) var izņemt. Šajā nolūkā ar skrūvgrieža palīdzību jāizņem 
hermetizējošā aukliņa, kas ir starp degli un katla korpusu, tad šo keramikas detaļu var izņemt.

2.att. keramikas detaļas un to izvietojums
1.Keramikas deglis. 2.Keramikas skaldnis. 3.Keramikas segmenti.
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uz pretējo siltummaiņa pusi, kamēr tās augšējie balsti atbalstās pret siltummaiņa sieniņu. Tad var izvilkt kruķi un analoģiskā 
veidā ievietot nākamo plāksni.

Turbulences plāksnes samazina izplūstošo dūmu temperatūru. Katlu var ekspluatēt arī bez tām, taču tad vairāk siltuma 
izkūpēs gaisā līdz ar dūmiem.

3. IZStrĀDĀJuMa PIELIEtOJuMS
Apkures katls ir paredzēts dzīvojamo ēku, sabiedrisko, ražošanas un cita tipa ēku apsildīšanai, kur ir ierīkota slēgta apkures 

sistēma. Katlā samontētās kontroles un regulēšanas ierīces automātiski uztur uzstādīto ūdens temperatūru, nodrošina 
ekonomisku katla darbību un drošu lietošanu.

Šī tipa katls ir konstruēts koksnes dedzināšanai, daļēji ģenerējot gāzi. Katla augšējā degšanas kamerā no dedzināmās malkas 
ģenerējas gāzes, kas tiek sadedzinātas apakšējā kamerā. Gāzu ģenerēšanās un degšanas intensitāti regulē degšanas kamerās 
iepūšamā gaisa biežums un ilgums. Katla priekšrocības:

• gāzu ģenerācijas degšana nodrošina efektīvu koksnes sadedzināšanu un augstu lietderības koeficientu, jo degšanas 
process notiek ļoti augstā 900°C temperatūrā;

• katla jaudu var regulēt diapazonā no 40% līdz 100%. Katla vadība ir automātiska – ar elektronisko regulatoru, izslēdzot 
vai ieslēdzot ventilatoru gaisa iepūtei degšanas kamerās, vai arī mainot tā apgriezienu daudzumu;

• viena kurināmā deva deg ilgi, jo kurtuve ir ietilpīga;
• kurināmā pilnīga sadegšana nodrošina ekonomisku kurināmā izlietojumu;
• katla dūmvadā ir iemontētas turbulences plāksnes, ar kuru palīdzību tiek uzlabota siltummaiņa katlā un samazinās 

dūmvadā izplūstošo dūmu temperatūra;
• pelni jāiztīra vien 1-2 reizes nedēļā.

4. traNSPOrtĒŠaNa, GLaBĀŠaNa, IZSaIŅOŠaNa
Apkures katls jātransportē iesaiņots saskaņā ar ražotāja dokumentos noteiktajām prasībām, pasargāts no nokrišņiem un 

putekļiem. To var pārvietot tikai vertikālā stāvoklī, piestiprinātu – lai pārvedot tas negāzelētos, neslīdētu un neizkristu. Ja 
katls tiek pārvietots citādā stāvoklī, var tikt bojātas sieniņu virsmas, salocītas metāla detaļas, sabojātas vadības un kontroles 
ierīces, var izkrist un saplīst kurtuvē ievietojamās keramikas detaļas. Apkures katls jātransportē, jāiekrauj un jāizkrauj 
piesardzīgi, bez lieliem satricinājumiem.

Arī apkures katla uzglabāšana jānodrošina vertikālā stāvoklī. Katlus nedrīkst kraut vienu uz otra, jo iepakojuma karkass 
tam nav paredzēts. Katls ir jāuzglabā slēgtā telpā, kas ir pasargāta no nokrišņiem. Relatīvais gaisa mitrums telpā nedrīkst 
pārsniegt 80%, lai uz katla virsmām neveidotos kondensāts. Uzglabāšanas temperatūra var būt no -40°C līdz +60°C.

Ja katls ir ticis transportēts vai glabāts negatīvā temperatūrā (zem 0°C), pirms tā iekurināšanas vismaz 2 stundas tam 
jāpastāv pozitīvā temperatūrā (virs 0°C).

Kad apkures katls ir nogādāts tā uzstādīšanas vietā, noņemiet iepakojuma karkasu un polietilēna plēvi, atskrūvējiet skrūves, 
ar kurām katls piestiprināts pie iepakojuma pamatnes, noceliet katlu no iepakojuma pamatnes.

 atveriet katla durtiņas un pārbaudiet, vai ir visi priekšmeti, kas uzskaitīti komplektā.

Pārdošanas komplektā ir: katls - 1 gab.; kruķis - 1 gab.; kasīklis - 1 gab.; ventilators - 1 gab.; lietošanas instrukcija - 1 gab.; 
katla kājiņas - 4 gab.

Pārbaudiet, vai transportēšanas laikā nav bojātas krāsotās virsmas, vai nav saliekušās detaļas, vai nav bojātas vadības un 
kontroles ierīces. Ja pamanāt kādas neatbilstības, vērsieties katlu pārdevušajā uzņēmumā.
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5. uZStĀDĪŠaNa

• akumulācijas tVErtnE
Šie cietā kurināmā katli ir paredzēti lietošanai  ar pilnībā piekrautām kurtuvēm un visefektīvāk tie kuras ar nominālo jaudu, tādēļ 

iesakām tos ekspluatēt ar pietiekami lielu akumulācijas tvertni, kurā tiktu uzkrāts liekais siltuma daudzums. Ekspluatējot katlu 
bez akumulācijas tvertnes, var saīsināties tā kalpošanas laiks, jo tādā gadījumā katlā tiek uzturēta salīdzinoši zema izplūstošā 
karstā ūdens temperatūra - 65-70°C. Tādā gadījumā no sistēmas uz katlu atplūstošā ūdens temperatūra sasniedz vien 55-60°C. 
Esot tādām ekspluatācijas temperatūrām, katlā kondensējas vairāk ūdens tvaika, tajā veidojas vairāk darvas aplikumu un metāla 
korozija notiek ātrāk. Ekspluatējot katlu ar akumulācijas tvertni, var un pat ir ieteicams uzturēt maksimālo izplūstošā un atplūstošā 
ūdens temperatūru, attiecīgi 85°C un 72°C, tad ūdens tvaika kondensācija un metāla korozija katlā būs ievērojami mazāka.

Rekomendējamais akumulācijas tvertnes tilpums - ap 50 litriem uz vienu katla nominālās jaudas kW:

katla modelis astra G-18E astra G-25E astra G-32E astra G-40E
nepieciešamais akumulācijas tvertnes tilpums, l 900 1200 1500 2000

 katlu drīkst ekspluatēt tikai ar samontētu avārijas dzesēšanas sistēmu!

• aVārijas DzEsēšanas sistēmas shēmas 
aPraKStS

Termostatiskais drošības vārsts (4.att.) pasargā katlu no 
pārkaršanas. Ja ūdens temperatūra katlā kļūst augstāka par 
95°C, tas pat izslēdzoties elektrībai mehāniski atveras un no 
ūdensvada sāk plūst ūdens, kurš plūstot pa dzesēšanas sistēmas 
spirāli pārņem katla lieko enerģiju un iztek kanalizācijā. Vārsta 
sensors, kura ārējā vītne ir ½", ir ieskrūvējams katla aizmugurējā 
sieniņā.

Termostatiskā drošības vārsta tehniskie parametri: temperatūra, 
pie kuras tas ieslēdzas - 95°C; augstākā temperatūra - 110°C; 
darba spiediens - 10 bar; sensora caurulīte - L=142 mm, ārējā 
vītne ½".

 avārijas dzesēšanas sistēmu, kas pasargā katlu 
no pārkaršanas, nevar izmantot sadzīvē izmantojamā 
ūdens uzsildīšanai.

• katlu tElpas principiālās shēmas apraksts
Apkures sistēmu ar akumulācijas tvertni funkcionāli var iedalīt siltuma ražošanas un siltuma patēriņa cirkulācijas lokos. Tie 

abi darbojas neatkarīgi viens no otra, mijiedarbojoties caur akumulācijas tvertni.
Siltuma ražošanas cirkulācijas loks sastāv no katla, Laddomat 21 termoregulācijas ierīces ar ierīkotu cirkulācijas sūkni, 

izplešanās trauka, santehnikas armatūras un akumulācijas tvertnes. Šī loka mērķis ir tikai viens: apgādāt ar siltumu akumulācijas 
tvertni. Katls, ražojot siltumu šai tvertnei, var strādāt ar pilnu jaudu un uzturēt no katla izplūstošā ūdens temperatūru 85°C. 
Šāds darba režīms ir optimāls gan katlam, gan degšanas procesam.

Siltuma patēriņa cirkulācijas loks izmanto tikai to siltumu, kas ir uzkrāts akumulācijas tvertnē. Tas sastāv no programmējama 

1

2 3

5

4

4 pav. Avarinio aušinimo sistemos pajungimo schema

1. Į kanalizaciją;
2. Terminis apsauginis vožtuvas;
3. Filtras;
4. Vanduo iš vandentiekio. 
    Slėgis 2-6 bar. Temperatūra °C;
5. Terminio apsauginio vožtuvo sensorius.

4.att. avārijas dzesēšanas sistēmas pieslēgšanas shēma
1. Uz kanalizāciju. 2.Termostatiskais drošības vārsts. 3.Filtrs.
4. Ūdens no ūdensvada, spiediens 2-6 bar, temperatūra 12°C.
5. Termostatiskā drošības vārsta sensors.
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5.att. katlu telpas principiālā shēma ar siltuma akumulāciju
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procesora vai istabas termostata, āra un/vai iekštelpu temperatūras sensoriem, trīsplūsmu sajaucējvārsta ar servomotoru, 
grīdas apsildes, radiatoriem, caurulēm un santehnikas aprīkojuma. Programmējams procesors vada trīsplūsmu sajaucējvārstu, 
kurš pēc nepieciešamības ielaiž radiatoros vairāk vai mazāk siltuma, ūdens temperatūra šeit svārstās 45-60°C robežās. Tāds 
apkures veids ļauj apsildīt ēku tik ilgi, kamēr tvertnē ir karstais ūdens, neatkarīgi no tā, vai katls darbojas.

• prasības katla piEslēGšanai piE apkurEs sistēmas
Uzstādot katlu, obligāti jāievēro šīs prasības:
• Katls jāuzstāda slēgtā apkures sistēmā ar slēgtu membrānas izplešanās trauku, kura tilpumam jābūt ne mazākam par 

10 % no visas apkures sistēmas tilpuma. Slēgta apkures sistēma ir tāda sistēma, kura nesaskaras ar atmosfēras gaisu, 
kas veicina koroziju. Šī iemesla dēļ nedrīkst bez vajadzības, piemēram, vasaras laikā, izlaist no sistēmas ūdeni. Tāpat ir 
jānodrošina sistēmas hermētiskums, lai tā pēc iespējas mazāk būtu no jauna jāpapildina ar ūdeni, kurā ir daudz skābekļa. 
Gada laikā papildus pielejamā ūdens nedrīkst pārsniegt 5% no visa sistēmas ūdens tilpuma;

• Katls pie apkures sistēmas jāpieslēdz ar pieslēguma īscaurulēm (6) – uz apkures sistēmu plūstošais ūdens un (11) – no 
apkures sistēmas atplūstošais ūdens (1.att.);

• Īscauruļu (6) un (11) iekšējās vītnes G ½";
• Piepildīšanai ar ūdeni vai tā izlaišanai no katla ir īscaurule (12) (1.att.);
• Īscaurules (12) iekšējā vītne G ½";
• Apkures sistēmā, pēc iespējas tuvāk katlam, viegli sasniedzamā vietā obligāti ir jābūt ierīkotam drošības vārstam, kas 

būtu atbilstošs EN1268-1 prasībām;
• Drošības vārstiem un kontroles ierīcēm ir jāatbilst šādiem tehniskajiem parametriem:

ierīce tehniskie parametri katla tips
Drošības vārsts Pieslēguma diametrs vismaz  ½”, spiediens  2,0 bar Astra G-18E, Astra G-25E , Astra G-32E 
Drošības vārsts Pieslēguma diametrs vismaz  ¾”, spiediens  3,0 bar Astra G-40E
termometrs-manometrs Temperatūra 0-120°C, spiediens  0 - 4,0 bar Visiem katliem

 starp katlu un drošības vārstu nedrīkst būt nekāds noslēdzošais vārstulis.

• No drošības vārsta izplūstošais ūdens ir jānovada pa cauruli. Tas jānovada tā, lai caur vārstu izlaistais ūdens droši notecētu, 
netrāpot cilvēkiem un katla elektriskajām daļām. Novadīšanas caurules diametrs nedrīkst būt mazāks par drošības vārsta 
novadīšanas atveres pieslēguma īscaurules diametru. Novadīšanas caurules kopējais garums nedrīkst pārsniegt 2 m. 
Montējot šo cauruli drīkst izmantot ne vairāk kā 2 elkoņus ar 90° leņķi. Caur vārstu izlaistā ūdens novadīšanas caurulē 
nedrīkst būt iemontēta nekāda noslēdzošā, regulējošā armatūra vai citas ierīces. Šai caurulei jābūt samontētai tā, lai 
varētu redzēt caur to izlaistā ūdens plūsmu. Ja caurules gals montējot tiek „paslēpts”, piemēram, kanalizācijas caurulē, tad 
šajā caurulē ir jābūt ierīkotai speciālai piltuvītei, kas ļauj redzēt izlaisto ūdeni.

 ne retāk kā reizi mēnesī ir jāpārbauda drošības vārsta darbība. Vārsts uz brīdi tiek atvērts, pagriežot 
tā galviņu – lai varētu redzēt nelielu izlaistā ūdens daudzumu. ja tas netiek izdarīts, vārsts var neieslēgties, 
jo pastāvīgas augstas temperatūras iedarbības dēļ vārsta daļas var salipt. ja kritiskā situācijā drošības vārsts 
neieslēdzas, tas var izraisīt nopietnus katla vai apkures sistēmas bojājumus vai arī radīt briesmas cilvēka 
veselībai un dzīvībai.

 lai garantētu dabīgu ūdens cirkulāciju katlā, caurulei starp katlu un sajaucējvārstu līnijā katls - 
sajaucējvārsts - katls ir jābūt ar vienādu diametru un jāatbilst katla pieslēguma īscauruļu diametriem.
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Lai pieslēgtu katla elektrisko daļu, ir jāierīko elektroinstalācija ar iezemējumu saskaņā ar spēkā esošajām elektrodrošības 
prasībām.

 sargājiet elektrības vadu izolāciju no bojājumiem.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

N L L1 L13 L14 N L3 N L4

M
P N L P

N

220 V
P N L

X1

L1 N L2 L3 L4 P

X2
KR

L13
L2

N

L13

L14

NL

S1S2SK

L

L

L1

U U

F

X3

U1 2 3

6.att. katla elektriskā shēma
S1 - ievadslēdzis; S2 – ventilatora slēdzis; SK – avārijas termostats; F - drošinātājs; M - ventilators;  - apkures sistēmas cirkulācijas sūknis;  
KR – elektroniskais regulators; U1,2 – ūdens temperatūras sensori; U3 – dūmu temperatūras sensors

• katla ElEktriskā shēma
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• cirkulācijas sūkņa 
PIESLĒGŠaNa

Lai nodrošinātu nepārtrauktu ūdens 
plūsmu, sistēmā aiz sajaucējvārsta esošajā 
atplūdes ūdens caurulē ir jāiemontē 
cirkulācijas sūknis. Sūkni vada katla 
elektroniskais regulators. Tas ir pieslēdzams 
katla elektriskās daļas kontaktiem Nr.11 un 
Nr.12, kas apzīmēti ar simbolu  (skat. 6.att. 
„Katla elektrības montāžas shēma”). Sūkņa 
iezemējuma vadu pieslēdziet kontaktam 
Nr.1. Pirms pieslēdzat cirkulācijas sūkni, 
noņemiet katla augšējo vāku (7.att.). Tas 
jānoņem šādi: 1) atskrūvējiet divas skrūves, 
2) paceliet vāka augšējo aizmugurējo daļu, 
3) vāku pastumiet uz priekšu un tad to visu 
paceliet uz augšu..

• VEntilatora piEslēGšana
Katls tiek transportēts ar noņemtu ventilatoru, kas ir ievietots katla augšējā kamerā (Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E) 

vai ar līmlenti piestiprināts uz katla augšas pie iepakojuma karkasa (Astra G-40E).
Katliem Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E: izsaiņojiet ventilatoru, atbrīvojiet ventilatora montāžas vietā (10) (1.att.) uz 

īscaurules esošo skavu. Uzvelciet ventilatora atveri uz īscaurules, uzlieciet skavu un to savelciet. Pārbaudiet, vai ventilatora 
korpuss ir piestiprināts cieši. Pie ventilatora spailēm pieslēdziet no katla augšējā vāka izejošos ventilatora vada kontaktus. 
Katliem Astra G-40E: izsaiņojiet ventilatoru, tā korpusu pieskrūvējiet ventilatora montāžas vietā (10) (1.att.) ar jau esošajām 
skrūvēm, pārbaudiet savienojuma ciešumu. Ventilatora vads ir pieslēgts jau rūpnīcā.

• katla atplūDEs ūDEns tEmpEratūras noDrošināšana
No apkures sistēmas uz katlu atplūstošā ūdens temperatūru nepieciešams pastāvīgi uzturēt ne zemāku par 65°C, jo tā tiek 

pagarināts katla kalpošanas laiks un degšanas process notiek efektīvāk. Pastāvīgi uzturot augstu atplūdes ūdens temperatūru 
katlā, ievērojami mazāk veidojas kondensāts. Kondensāta, kas nosēžas uz katla sieniņām, veidošanās ir kaitīga apkures 
katlam, jo tad veidojas darvas aplikumi, paātrināti notiek ne tikai metāla korozija, bet arī izveidojies aplikuma slānis traucē 
siltuma apriti.

Lai uzturētu pastāvīgu temperatūru, iesakām ierīkot mazo cirkulācijas loku ar zviedru ražotāja termoregulācijas ierīci 
Laddomat 21-60. Pievērsiet uzmanību tam, lai Laddomat tiktu piegādāts ar 78° vai 72°C termisko kapsulu. Šī temperatūra 
nozīmē, ka pie šāda līmeņa ierīces vārsts ir atvēries līdz galam. Taču realitātē katlu sasniedz par 5-6°C zemākas temperatūras 
ūdens, kas atplūst no sistēmas. Jo augstāka būs šī ūdens temperatūra, jo labāk tas būs katla darbībai. Atplūdes ūdens 
temperatūras uzturēšanai var izmantot arī citu ražotāju termoregulācijas ierīces.

• katla jauDa, ūDEns tEmpEratūra un ūDEns plūsmas intEnsitātE
Katla ražotā siltuma jauda ir tieši atkarīga no tā, kāda ir uz katlu plūstošā un no tā izplūstošā ūdens temperatūras starpība Δt 

un caur katlu plūstošā cirkulācijas ūdens intensitāte. Ja cirkulācijas sūkni izvēlēsieties pārāk jaudīgu un/vai no apkures sistēmas 
atplūstošo ūdeni uzturēsiet pārāk vēsu, katls var nesasniegt vēlamo no tā izplūstošā ūdens temperatūru, jo no tā tiks pieprasīts 
vairāk jaudas, nekā tas var saražot. Visoptimālāk katls darbojas tad, kad izplūdes un atplūdes ūdens temperatūras starpība ir 12-

7.att. katla augšējā vāka noņemšana
1. Atskrūvē skrūves. 2.Pacel vāka aizmugurējo daļu. 3.Pastum vāku un tad visu nocel

3

1

1
2
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14°C. Ja liksiet katlam strādāt ar 20°C un lielāku 
temperatūru starpību, katls darbosies neefektīvi 
un izmantos nevajadzīgi daudz kurināmā, vienas 
kurināmā devas degšanas laiks būs īsāks. Ja šī 
starpība būs mazāka par 10°C, kurināmais arī 
tad degs neefektīvi, jo tam tiks padots pārāk 
maz gaisa un tas gruzdēs. Ja zināt savas apkures 
sistēmas ūdens cirkulācijas intensitāti, zemāk 
sniegtajā tabulā varat pārbaudīt, kādu ūdens 
temperatūru starpību var nodrošināt jūsu katls, 
darbojoties ar nominālo jaudu:

 neaizmirstiet uzturēt pēc iespējas augstāku atplūdes ūdens temperatūru, vismaz 65°c vai vēl augstāku! 
noteikti uzstādiet termometru uz atplūdes ūdens caurules, lai vienmēr varētu kontrolēt temperatūru!

• katlu tElpas iErīkošana
Katlu telpai jābūt vēdināmai. Telpā ir jābūt garantētai degšanai nepieciešamā gaisa pieplūdei. Šim mērķim katlu telpas 

durvīs jābūt ierīkotām restītēm vai arī spraugai starp durvīm un grīdu. Ja nav iespējas saņemt gaisu no citām telpām vai arī ja 
ēka ir hermētiska, jāierīko atvere ārsienā. Atveres šķērsgriezuma laukumam jābūt vismaz 0,001 m2/kW.

Katlu uzstādiet pēc iespējas tuvāk dūmvadam uz cietas, izlīdzinātas betona virsmas. Starp katla aizmugurējo sieniņu un 
ēkas konstrukciju atstājiet vismaz 600 mm atstarpi – katla apkopei un tīrīšanai. Mazākais pieļaujamais attālums starp vienu 
katla sānu sieniņu un ēkas konstrukciju ir 400 mm. Ja ēkas konstrukcijas ir no ugunsnedrošiem materiāliem, šis attālums ir 
jādubulto. No katla sānu sieniņas tad ir jāatstāj vismaz 800 mm atstarpe piekļūšanai pie katla aizmugurējās daļas, tā apkopei 
un tīrīšanai. Zem katla un tā priekšā 50 cm platumā, bet uz pārējām pusēm – 30 cm platumā grīda ir jāierīko no ugunsdrošiem 
(nedegošiem) materiāliem. Katla pamatnē ieskrūvējiet kājiņas un izlīdziniet katlu, izmantojot līmeņrādi, tad pieslēdziet 
apkures sistēmas cirkulācijas sūkni.

Katla dūmu izvades atvere ir jāsavieno ar skursteni ar metāla cauruli. Metāla savienojuma caurules iekšējam diametram 
jābūt ne mazākam par katla dūmu izvades atveres ārējo diametru. Vilkmes uzlabošanai savienojamā caurule starp katlu un 
skursteni ir jāmontē slīpi uz leju uz katla pusi. Visiem savienojumiem ir jābūt hermetizētiem ar karstumizturīgu materiālu un 
izolētiem ar termoizolāciju.

 ja starp katlu un skursteni montējat papildus aizbīdni vilkmes regulēšanai, tad šis aizbīdnis aizvērtā 
stāvoklī nedrīkst aizvērt vairāk par 2/3 no atveres šķērsgriezuma.

• skurstEnis
Mūra skurstenī iesakām iemontēt skābjnoturīgu nerūsējošā tērauda oderi. Tas uzlabos skursteņa vilkmi un pasargās mūra 

skursteni no kondensāta izraisītās ķieģeļu drupšanas. Oderes iekšējais diametrs nedrīkst būt mazāks par katla dūmu izvades 
atveres ārējo diametru. Skursteņa odere var būt apaļa vai ovāla. Neiesakām izmantot taisnstūrveida formas oderes, jo temperatūras 
svārstību dēļ tās sieniņas deformējas, elementu savienojuma vietās rodas plaisas, pa kurām kondensāts un sodrēji nokļūst uz 
mūra skursteņa sieniņām. Caur šīm atverēm tad papildus ieplūst gaiss, kas mazina skursteņa vilkmi. Skursteņa vilkmei ir jāatbilst 
katram katlam noteiktajām minimālajām prasībām (skat. tabulu „Tehniskie parametri”). Oderei ir jābūt izgatavotai rūpnīcā. 
Minimālais pieļaujamais skursteņa augstums ir 6 m. Skursteņa augšējai malai ir jābūt augstāk par jumta kori ne mazāk kā par 0,5 
m. Ja skurstenis ir vairāk nekā 1 m attālumā no jumta kores, tad skursteņa augšējai malai ir jābūt vienā līnijā ar līniju, kas ir slīpi uz 

temperatūru 
starpība  

Δt, °c

katla jauda, kW
18 25 32 40

ūdens cirkulācija, l/min
11 24 33 43 53
12 22 31 39 49
13 20 28 36 45
14 19 26 33 42
15 18 24 31 39
16 16 23 29 37
17 16 22 28 34
18 15 20 26 33
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leju ne vairāk kā 10° leņķī no horizonta līnijas. Skursteņa vilkmi var negatīvi ietekmēt dažādi apkārt ēkai esoši šķēršļi: koki, kalns, 
citas ēkas. 8.att. redzami rekomendējamie maksimālie leņķi attiecībā pret skursteni, blakus esošajiem objektiem un horizontu. Ja 
leņķi ir lielāki nekā norādīts attēlā, tas var pasliktināt skursteņa vilkmi.

 pie katlam pieslēgtā skursteņa aizliegts pieslēgt citas ierīces.

 skurstenis jātīra vismaz vienu reizi gadā!

8.att. skursteņa stāvoklis attiecībā pret tuvumā esošajiem objektiem

6. KurINĀMaIS
Katls tiek kurināts ar malku un koksnes briketēm. Katlu var kurināt arī ar kūdras briketēm, taču tad katla ekspluatācija nav 

tik ērta, jo no šīm briketēm paliek daudz pelnu un tie ir jātīra pēc katras kurināmā devas izdegšanas. Katru dienu tīrot pelnus 
un izņemot apakšējās kameras keramiskos elementus, pēc kāda laika tos var netīšām sabojāt un to kalpošanas laiks būs īsāks. 
Tāpēc iesakām ar kūdras briketēm kurināt tikai retos atsevišķos gadījumos.

Rekomendējam kurināt ar sausu 12-20% mitruma malku. Jo sausāka malka, jo lielāka tās kaloritāte. Ja malkas mitrums ir 
20%, 1 kg siltumvērtība ir ap 4 kWh, bet pie 50% mitruma siltumvērtība samazinās uz pusi. 

Malkas pagaļu garumam ir jābūt vismaz par 5 cm īsākam par katla kurtuves dziļumu.

katla modelis astra G-18E astra G-25E astra G-32E astra G-40E
pagales garums, mm 310 500 500 550

Rekomendējamais malkas pagaļu resnums ir 100-150 mm. Resnākas pagales jāpārskalda vismaz uz pusēm. Vienai kurināmā 
devai var pievienot līdz 15% smalkus sausas koksnes skalus vai skaidas. Taču tos jāsaliek tā, lai neaizsprostotu katla augšējo un 
apakšējo kurtuvi savienojošās keramikas degļa (22) (1.att.) atveres.
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 nekuriniet ar tikko sagatavotu un pārāk mitru malku! kurinot ar šādu malku, katls darbojas neefektīvi, 
uz tā sieniņām veidojas darva un krājas kondensāts. ja kurināt ar tikko sagatavotu vai tikai pāris mēnešus 
laukā kaltētu malku, katla korozija paātrinās vairākas reizes!

Rekomendācijas malkas sagatavošanai:
• saskaldīto malku sakraujiet labi vēdināmā un, ja iespējams – saules labi apspīdētā vietā;
• malkai jābūt labi pasargātai no lietus un sniega;
• saskaldītā malka jāsakrauj ar pietiekamām atstarpēm, lai brīvi cirkulējošais gaiss varētu izvēdināt no malkas iztvaikojošo 

mitrumu;
• virs malkas kaudzes līdz malkas šķūņa jumtam ir jābūt pietiekami lielai atstarpei un tādai ventilācijai, lai mitrais gaiss 

varētu izvēdināties;
• nav ieteicams svaigi cirstu malku glabāt pagrabā, jo malkas žūšanai nepieciešama saule un brīva gaisa cirkulācija. Sausu 

malku var glabāt pagrabā, kurā ir garantēta pienācīga vēdināšana;
• saskaldītu malku ieteicams žāvēt laukā – pie augstāk minētajiem nosacījumiem. Atkarībā no koksnes veida, mīkstā koksne: 

melnalksnis, apse, egle, papele – jāžāvē vismaz 8 mēnešus, cietā koksne: ozols, osis, bērzs – jāžāvē vismaz 20 mēnešus.

 katlu aizliegts kurināt ar oglēm, gumiju, plastmasu, taču atļauts katlā kurināšanai izmantot koksnes 
briketes kopā ar to iepakojumam izmantotajiem plastmasas maisiņiem.

7. EKSPLuatĀCIJa

• priEkšējais VaDības panElis

Priekšējā vadības panelī ir iemontēts elektroniskais katla regulators (1), katla 
elektrības ieslēgšanas/izslēgšanas zaļais slēdzis (2) un ventilatora ieslēgšanas 
sarkanais slēdzis (3). Ieslēgtā pozīcijā šie slēdži spīd. Vairāk par priekšējā paneļa 
elementu vadību skatieties nodaļās „Katla elektroniskais regulētājs KR-4.3“ un „Katla 
iekurināšana“.

• aizmuGurējais VaDības panElis
Katla aizmugurējā vadības panelī ir iemontēti drošības elementi: termodrošinātājs 

(1) un elektrības drošinātājs (2) (10.att.). Termodrošinātāja (jeb kā to citādi dēvē - 

9.att. priekšējais vadības panelis
1.Elektroniskais katla regulators. 2.Katla ieslēgšanas/izslēgšanas zaļais slēdzis. 3.Ventilatora ieslēgšanas sarkanais slēdzis.

1 2 3

1 2

10.att. aizmugurējais vadības panelis
1..Termodrošinātājs. 2.Elektrības drošinātājs.
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katla ūdens maksimālās temperatūras avārijas termostata) mērķis ir izslēgt katla ventilatoru, ja neparedzētu apstākļu dēļ 
ūdens temperatūra katlā pārsniedz pieļaujamo maksimālo temperatūru 95°C. Termostata temperatūras sensors ir samontēts 
tam paredzētajā patronā (17) (1.att.). Izslēdzot ventilatoru, degšanas intensitāte samazinās un katla ūdens temperatūra 
krītas. Ja ieslēdzas avārijas termostats, nespīd ventilatora slēdža (3) indikators uz priekšējā vadības paneļa (9.att.) un iedegas 
elektroniskā regulētāja indikators (4) „Izdzisis” (11.att.). Tādā gadījumā nepieciešams noteikt tā ieslēgšanās iemeslus un tos 
novērst. Avārijas termostats tiek atgriezts darba pozīcijā, kad katls ir atdzisis līdz darba temperatūrai, atskrūvējot tā vāciņu 
un iespiežot sarkano slēdzi.

 noteikti jānosaka iemesli, kuru dēļ katls ir pārkarsis un ir ieslēdzies avārijas termostats, un tie jānovērš. 
ja to neizdara, tas var izraisīt ne tikai nopietnus katla bojājumus, bet arī apdraudēt cilvēku veselību un dzīvību. 
ja lietotājs pats nevar noteikt un novērst avārijas termostata ieslēgšanās iemeslus, jāvēršas profesionālā 
apkalpojošajā uzņēmumā!

Elektrības drošinātāja mērķis ir pasargāt katla elektriskos elementus tādā gadījumā, ja strāva tīklā palielinās virs 2 A. 
Ja drošinātājs pārdeg, katls neieslēdzas un nedeg tā indikatori. Tādā gadījumā drošinātāju izņemiet un nomainiet. Katla 
aizmugurējais vadības panelis ir iezemēts.

• katla ElEktroniskais rEGulators 
Kr-4.3D

Elektroniskais regulators KR-4.3D ir paredzēts cietā 
kurināmā katla kontrolei. Tas kontrolē ventilatoru 
pēc PID regulatora principa, bet sistēmas cirkulācijas 
sūkni – pēc pozīcijas „ieslēgts-izslēgts”. Regulators 
maina ventilatora apgriezienus ar impulsu metodi, 
tādā veidā intensificējot vai bremzējot degšanas 
procesu. Ventilatora ātrums ir proporcionāls 
temperatūras novirzei, novirzes ilgumam un katla 
temperatūras maiņas ātrumam. Regulators reaģē 
uz ūdens temperatūru katlā un dūmu temperatūru 
dūmvadā. Katla ūdens temperatūras mērīšanai tiek 
izmantots NTC tipa sensors, kas iemontēts speciālā 
iemavā (18) (1.att.), kuras ārējā puse ir ielaista ūdenī. Dūmu temperatūras mērīšanai tiek izmantots PT tipa sensors, kas ir 
ievietots tam paredzētā iemavā (16) (1.att.), kas ir iemontēta katla dūmvadā.

Digitālais temperatūras indikators (1) (11.att.) rāda gan izmērīto, gan uzstādīto ūdens temperatūru katlā. Vēlamā temperatūra 
tiek uzstādīta ar pogām (2). Uz brīdi nospiežot "+" vai "-", digitālais indikators (1) sāk rādīt uzstādīto katla ūdens temperatūru. 
Ja vēlaties to mainīt, jānospiež attiecīga poga: palielināšanai - "+", samazināšanai - "-". Pāris sekundes pēc pogas pēdējās 
nospiešanas, uzstādītā temperatūra tiek saglabāta un indikators atkal sāk rādīt izmērīto katla ūdens temperatūru. Kad tas 
rāda uzstādīto temperatūru, blakus skaitļiem spīd punktiņš. Kad indikators rāda reālo izmērīto temperatūru, šis punktiņš 
nespīd. Regulators ļauj uzstādīt temperatūru 65-85°C intervālā.

Indikators (3) „Apkure” norāda uz katla aktīvo stāvokli. Šis indikators iedegas, kad ar slēdzi (3) (9.att.), kas atrodas uz priekšējā 
vadības paneļa, tiek ieslēgts ventilators un sākas tā regulēšana. Ventilators var darboties tikai tad, kad deg indikators (3) (11.att.).

Indikators (4) iedegas tad, kad katls pāriet stāvoklī „Izdzisis”. Šāds stāvoklis tiek fiksēts pie šādiem nosacījumiem: 
- ja katla darbības laikā dūmu temperatūra nokrīt zem 75°C un kādu brīdi nepalielinās.

11.att. regulatora kr-4.3 priekšējais panelis
1.Digitālais temperatūras indikators. 2.Temperatūras uzstādīšanas pogas. 
3.Indikators „Apkure”. 4.Indikators „Izdzisis”. 5.Indikators „Sūknis darbojas”. 
6.Indikators „Ventilators darbojas”. 7.Programmējamas izejas vadības slēdzis. 
8.Indikators „Programmējama izeja”.

1 2

7

3 4 5 6 8
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Indikators (5) ieslēdzas tad, kad regulators ieslēdz 
sistēmas cirkulācijas sūkni. Ražotājs ir uzstādījis, ka tas 
notiek gadījumā, kad ūdens temperatūra katlā pārsniedz 
60°C. Sūknis tiek izslēgts, kad beidzoties degšanas 
procesam dūmu temperatūra nokrīt zemāk par 75°C. Tad 
indikators (5) izdziest. Servisa programmēšanas ceļā var 
uzstādīt citu cirkulācijas sūkņa ieslēgšanās temperatūru 
55-73°C intervālā. Šādā gadījumā jāvēršas attiecīgā 
servisa uzņēmumā.

Indikators (6) ieslēdzas, kad darbojas katla ventilators. 
Jo biežāk tas mirgo, jo ar lielāku jaudu darbojas ventilators 
– indikatora iedegšanās biežums atspoguļo ventilatoru 
barojošās strāvas impulsu biežumu. Ja šis indikators deg 
nepārtraukti, tas nozīmē, ka katla ventilators darbojas ar 
100% jaudu.

Indikators (7) rāda, kad ir ieslēgts programmējamās 
izejas kanāls.

Pogai (8) ir plašs pielietojums, tā paredzēta programmēšanai un dažādām palīgfunkcijām.
Katla regulators ir pieslēgts saskaņā ar 12.att. redzamo shēmu.
Ventilatora barošanas spriegums (L2) no katla priekšējā vadības paneļa uz regulatoru tiek pieslēgts, kad katlam jākuras, 

kad ir ievietots kurināmais un nav iedarbojies avārijas termostats. Ventilatoru regulējošais impulsu komutators savieno (L2) 
ar (L3). Kad katls pāriet stāvoklī „Izdzisis”, (L3) nepadod barošanas strāvu ventilatoram un iedegas indikators (4) (11.att.). 
No šī stāvokļa var iziet, izslēdzot spriegumu (L2) (ventilatora slēdzis (3), 9.att.), vai arī katla elektrības slēdzi (ieslēgšanas/
izslēgšanas slēdzis (2), 9.att.). Sūkņa vadības relejs savieno (L4) ar (L1). Programmējamās izejas relejs savieno (P) ar (L1).

Pieslēdzamā ventilatora jauda ir 20VI00 VA. Vislielākā vadāmā cirkulācijas sūkņa jauda ir 250 VA. Programmējamās izejas 
releja lielākā komutējamā jauda ir 250 VA. 

• saGataVošanās kurināšanai
Pirms iekurināt katlu, apakšējā degšanas kamerā pārbaudiet keramikas skaldņa (2) stāvokli: skaldņa malai ir jābūt piespiestai 

pie katla aizmugurējās sienas (2.att.). Divus keramiskos segmentus (3) (2.att.) novietojiet uz skaldņa priekšpuses tā, lai tie 
piespiestu pie katla kameras sieniņām.

Apkures sistēmu piepildiet ar ūdeni. Piepildīšanas spiedienam jābūt par 0,2 bar lielākam par hidrostatisko spiedienu un tas 
nedrīkst pārsniegt katla darba spiedienu. Kad sistēma ir piepildīta ar ūdeni, vizuāli pārbaudiet visas sistēmas hermētiskumu. 
To noteikti izdariet pirms katla iekurināšanas un arī pēc tam, kad to iekurināsiet un sasniegsiet normālu darba režīmu.

Pārbaudiet, vai apkures sistēma ir pienācīgi atgaisota.

• katla iEkurināšanas kārtība
Pirms iekurināt katlu, pārbaudiet, vai ir izpildīti visi drošības noteikumi, norādīti lietošanas instrukcijas 1.nodaļā.
Atveriet augšējā dūmvada aizbīdni (19), rokturi (3) (1.att.) pavelkot uz sevi. Atveriet augšējās degšanas kameras durtiņas, uz 

karstumizturīgā ieliktņa salieciet sausu iekuru un iekuram paredzēto papīru tā, lai papīrs caur ieliktņa taisnstūraino caurumu 
būtu izlīdis apakšējā degšanas kamerā – tā būs ērti caur apakšējo degšanas kameru iekurināt katlu. Virsū uzlieciet nelielu 
daudzumu viegli uzliesmojošu materiālu, bet uz tiem virsū – lielāku iekuru un malku. Malku lieciet bez lielākām atstarpēm 

KR-4.3D

X-2 X-3 X-1

U
L1 N L2 L3 L4 P

L1, N- reguliatoriaus maitinimas;
L2     - ventiliatoriaus maitinimas;
L3     - įtampa į  ventiliatorių;
L4     - įtampa į siurblį;
P       - įtampa į programuojamą išėjimą;
U      - vandens temperatūros jutiklis;
U      - dūmų temperatūros jutiklis.

U

1

2

1 2

Aizmugurējais regulēšanas panelis

12.att. regulatora pieslēgšanas shēma
L1, N – regulatora barošanas avots; L2 - ventilatora barošanas avots; L3 – 
ventilatora spriegums; L4 – sūkņa spriegums; P – programmējamās izejas 
spriegums; U1 – ūdens temperatūras sensors; U2 – dūmu temperatūras sensors.
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līdz pat kameras augšpusei. Lielākas pagales lieciet vidū, smalkākas – sānos, jo degšanas kameras vēsās sieniņas palēnina 
lielu pagaļu degšanu.

 neaizkraujiet ar malku augšējā dūmvada aizbīdņa atveri (19) (1.att.), jo būs grūti iekurināt katlu.

 pirmo reizi katlu iekuriniet tikai ar papīru un sīkiem koksnes atgriezumiem, lai droši atbrīvotos no 
keramiskajos elementos atlikušā mitruma.

Katla priekšējā vadības panelī ar slēdzi (2) ieslēdziet elektrību – elektroniskajā regulatorā (1) iedegsies katlā esošā ūdens 
temperatūras rādītājs (9.att.). Ar temperatūras uzstādīšanas pogām uzstādiet no katla izplūstošā ūdens temperatūru – 
rekomendējam ne mazāku par 75°C, bet labāk lielāku. Aizveriet augšējās degšanas kameras durtiņas, atveriet apakšējās 
durtiņas, uzlieciet iekuru. Regulatora ekrānā sekojiet līdzi, kā ceļas katla ūdens temperatūra. Apakšējās durtiņas turiet 
pavērtas tik ilgi, kamēr ūdens katlā iesils līdz 40°C. Tad aizveriet apakšējās durtiņas, aizveriet augšējā dūmvada aizbīdni (19), 
tā rokturi (3) (1.att.) pastumjot no sevis līdz galam. Pēc tam vadības panelī ieslēdziet ventilatora slēdzi (3) (9.att.). Tālāk katls 
darbosies automātiskā režīmā: centīsies sasniegt un uzturēt uzstādīto no katla izplūstošā ūdens temperatūru.

Pirmo reizi iekurot katlu, notiek atlikušā mitruma kondensācija un kondensāts iztek apakšējā degšanas kamerā – tas nav 
trūkums. Kad katls būs iekurināts vairākas reizes, šī parādība izzudīs.

 katla degšanas kameru durtiņām ir jāaizveras hermētiski, nekādi degšanas produkti nedrīkst izkļūt 
ārā. Durtiņu hermētiskumu var regulēt, pievelkot vai palaižot vaļīgāk durtiņu eņģu un aizvērtņa skrūves.

• kVēlojošo oGļu „spilVEns” un paDomi kurināšanai
Kvēlojošo ogļu „spilvens” – tās ir kvēlojošas kokogles. No tām izdalās viegli aizdedzināmas gāzes, kas vēlāk tiek sadedzinātas 

apakšējā kamerā. Optimālais kvēlojošo ogļu „spilvena” augstums katla kurēšanās laikā ir ap 4-5 cm no kurināmā kameras dibena. 
Katla ventilatora jauda ir izvēlēta tāda, lai kvēlojošo ogļu „spilvens” būtu pilnībā apgādāts ar skābekli, tad notiek efektīva izdalošos 
gāzu sadedzināšana katla apakšējā kamerā. Izvairieties no situācijas, kad kvēlojošo ogļu „spilvens” palielinās vairākas reizes. Tā 
var notikt, ja iekrausiet daudz smalka un ļoti sausa kurināmā. Tad var sākt pietrūkt gaisa efektīvai degšanai un izdalošās gāzes var 
sākt caur dūmvadu izdalīties atmosfērā nesadegušas. Signāls, ka tā notiek, ir parādījušies biezāki dūmi no skursteņa.

Vislabāk katlu kurināt divās fāzēs. Pirmajā fāzē katlu kurinām ar nelielu daudzumu kurināmā. Šīs fāzes mērķis – sasildīt 
katlu un izveidot optimālu kvēlojošo ogļu „spilvenu”. Otrajā fāzē ieliekam pilnu kurināmā devu un turpinām kurināšanu.

I fāze. Sagatavojiet sīki saskaldītas pagales, papīru. Iekuram rekomendējamais malkas daudzums – ap 15-20% no visa 
kurināmā kameras tilpuma. Atveriet aizbīdni, apakšējās un augšējās durtiņas. Salieciet sagatavoto papīru un malku. 
Aizdedziniet papīru, pārliecinieties, ka tas ir aizdedzies un aizveriet augšējās durtiņas. Kad katls sasniegs 45°C, ieslēdziet 
ventilatoru. Pēc tam kuriniet katlu aptuveni 30 minūtes.

II fāze. Iekraujiet pilnu kurināmā devu. Ja kurināt ar briketēm, aizpildiet apmēram 70% no kameras tilpuma. Pirms atverat 
katla durtiņas, vadības panelī nospiediet „+" un „-„ podziņas reizē (pozīcija (2), 11.att.). Ekrānā iedegsies burts „L" un izslēgsies 
ventilators. Atveriet aizbīdni (3) (1.att.) un ļoti lēni atveriet augšējās durtiņas. Tā izvairīsieties no dūmu iekļūšanas telpā. 
Papildiniet kurtuvi ar vēlamo malkas vai brikešu daudzumu. Aizveriet durtiņas, aizbīdni un nospiediet slēdzi „P" ( pozīcija (8), 
11.att.). Ieslēgsies ventilators un katls turpinās darboties saskaņā ar uzstādīto programmu.

Ja Jums nav laika kurināt katlu divās fāzēs, kā tas ir aprakstīts augstāk, kuriniet vienā. Katls darbosies parastā režīmā. Taču 
ja vien rodas iespēja, izmantojiet divu fāzu kurināšanu, jo tā katls darbosies daudz efektīvāk.

• katla tEmpEratūras rEGulēšana
Skat. elektroniskā regulatora KR-4.3D tehnisko aprakstu.
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• kurināmā papilDināšana

 ja vēlaties papildināt kurināmo katlā, kurš jau darbojas, ir svarīgi apturēt regulatora programmu 
(skat. zemāk).

Kamēr katls ir aktīvs un deg indikators (3) (11.att.), kurināmā papildināšanas kārtība ir šāda:
1. Vienlaicīgi nospiediet regulatora pogas "+" un "-". Displejā parādīsies simbols "L", kas norāda uz programmas pauzi. 

Ventilators automātiski izslēgsies.
2. Kad malka iekrauta, atjaunojiet katla regulatora programmas darbību, nospiežot jebkuru regulatora pogu. Simbolam 

"L" no ekrāna jāpazūd, bet ventilatoram ir jāieslēdzas automātiski un jāturpina darboties.
Iekraujot malku degšanas kamerā, kad katls ir stāvoklī „Izdzisis”, ievērojiet ierasto kārtību:
1. Atveriet augšējā dūmvada aizbīdni (19), pavelkot uz sevi rokturi (3) (1.att.).
2. Izslēdziet ventilatora slēdzi (3) (9.att.).
3. Pagaidiet 20 sekundes un pamazām atveriet augšējās durtiņas.
4. Ielieciet malku un cieši aizveriet durtiņas.
5. Ieslēdziet ventilatora slēdzi.
6. Aizveriet augšējā dūmvada aizbīdni.
Veicot darbības šādā kārtībā, telpā neiekļūs dūmi un tvana gāze. Ūdens temperatūra un spiediens sistēmā tiek pārbaudīti, 

nolasot apkures sistēmā iemontētā termometra-manometra rādījumus.

• DEGšanas kontrolE
Katla degšanas procesa statusu varat noteikt pēc regulatora indikatora „Apkure” vai „Izdzisis” (skat. regulatora KR-4.3 

aprakstu). Liesmas kvalitāti katlā var pārbaudīt, pie ieslēgta ventilatora paverot apakšējās degšanas kameras durtiņas. 
Redzamajai liesmas mēlei jābūt dzeltenā krāsā un tai jāsniedzas līdz keramiskajam elementam, tādā gadījumā degšana norit 
optimālā režīmā.

 Degšanas procesa laikā neturiet ilgi pavērtas apakšējās katla durtiņas: apakšējā katla kamerā ir gāzes, 
kuras nokļūstot katlu telpā lielākā daudzumā var izraisīt veselības traucējumus.

• Dūmu tEmpEratūras sEnsora funkcijas apraksts
Astra katlos ir iemontēts dūmu temperatūras sensors, kuram ir trīs mērķi: 1) palīdzēt vadības blokam nodrošināt optimālu 

dūmu temperatūru, 2) izslēgt ventilatoru, kad katlā beidzas degšana, 3) izslēgt cirkulācijas sūkni, kad katlā beidzas degšana.
Optimālā dūmu temperatūra tiek ieprogrammēta rūpnīcā, tomēr rekomendējam pēc katla samontēšanas pašiem uzstādīt 

optimālo dūmu temperatūru uz vietas, lai varētu precīzāk ņemt vērā jūsu lietojamā kurināmā veidu, vilkmi un uzstādīšanas 
īpatnības. Lai to izdarītu, katlu jāsāk darbināt optimālā un stabilā darba režīmā, jāpārbauda tobrīd esošā dūmu temperatūra 
un tā jāfiksē. Tas tiek darīts šādi: uzstādiet katla temperatūru (rekomendējamā ir 85°C vai cita, bet ne zemāka par 75°C), kādu 
jūs gatavojaties uzturēt. Iekuriniet katlu ar divu fāzu paņēmienu (skat. nodaļu „Kvēlojošo ogļu „spilvens” un kurināšanas 
ieteikumi”). 45-60 min. pēc pirmās malkas iekraušanas, kad katls jau ir sasniedzis uzstādīto temperatūru, paverot durtiņas 
pārbaudiet, vai apakšējā kamerā notiek normāla degšana, proti, vai liesmas mēle ir dzeltenā krāsā un vai sniedzas līdz 
apakšējam keramiskajam elementam. Tad pārbaudiet dūmu sensora rādāmo temperatūru, vienlaicīgi nospiežot uz vadības 
paneļa podziņas „P" un „+". Ekrānā iedegsies divi cipari, kas rādīs aktuālo dūmu temperatūru. Redzamie skaitļi jāpareizina 
ar 10. Piemēram, ja displejā redzams skaitlis 16, tas nozīmē, ka temperatūra ir 160°C. Skaitļi būs redzami 3 sekundes. Pa 
šo laiku vajag vēlreiz nospiest pogu „P". Displejā skaitļi sāks mirgot un kad apstāsies, tiks rādīta no jauna uzstādītā dūmu 
temperatūra. Vēl pēc 3 sekundēm vadības pults pati automātiski izies no programmēšanas režīma. Līdz ar to jaunā optimālā 
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dūmu temperatūra būs uzstādīta. Kad beidzas degšana, dūmu temperatūras sensors palīdzēs izslēgt katla ventilatoru un 
cirkulācijas sūkni. Dūmu temperatūrai nokrītot zemāk par 75°C, ventilatora apgriezieni tiks samazināti līdz minimumam, bet 
vēl pēc kāda laika ventilators un sūknis tiks pilnībā izslēgti.

Ja domājat, ka dūmu temperatūras sensora funkcija Jums nav nepieciešama, varat to atslēgt. Lai to izdarītu, noņemiet katla 
augšējo vāku (7.att.) un izvelciet sensora kontaktdakšu no kontaktligzdas vadības pultī. Vadības pults automātiski pārslēgsies 
uz katla vadības režīmu pēc citas programmas, kas darbojas bez dūmu temperatūras sensora.

• katla tīrīšana
Pelni no katla jāiztīra katras 4 - 7 dienas. Lai to izdarītu, atveriet katla augšējās durtiņas, pelnus saberiet apakšējā kamerā. 

Atveriet apakšējās kameras durtiņas, izņemiet tikai keramiskos segmentus (3) (2.att.), pelnus saberiet metāla kastē. 
Trīsstūraino keramikas skaldni (2) (2.att.) tīrīšanas laikā nav nepieciešams izņemt, pelnus no tā apakšas var izgrābt ar kasīkli.

 atverot augšējās durtiņas, vienmēr stingri ievērojiet noteikto darbību kārtību: atveriet augšējā  
dūmvada aizbīdni, pēc 20 sekundēm varat atvērt katla durtiņas.

Vienu vai divas reizes mēnesī katla tilpnes notīriet no sodrējiem un darvas aplikumiem. Katlu tīriet tikai tad, kad pilnībā ir 
izdedzis kurināmais un katls ir atdzisis vismaz līdz +40°C temperatūrai.

Turbulences plāksnes izceliet no dūmvada, aizķerot tās ar kruķi, un notīriet ar kasīkli. Sodrējus un aplikumus no degšanas kameru 
un dūmvadu sieniņām tīriet ar kasīkli vai metāla suku. Strādājiet pie atvērtām degšanas kameru durtiņām. Dūmvadu tīriet, noņemot 
augšējo dūmvada tīrīšanas vāciņu (15) (1.att.) un ar kruķi no dūmvada izņemot dūmu plūsmas novirzītājas plāksnes. Nokritušie sodrēji 
tiek iztīrīti caur apakšējās degšanas kameras atveri (25) (1.att.). Beidzot tīrīšanu, salieciet atpakaļ turbulences plāksnes.

 ne retāk kā reizi divās nedēļās kontrolējiet ūdens spiedienu apkures sistēmā. ja nepieciešams, papildiniet. 
ja katls netiek kurināts, kad gaisa temperatūra ir zemāka par 0°c, no apkures sistēmas izlaidiet ūdeni!

• katla aVārijas Dzēšana
Ja kādu iemeslu dēļ nepieciešams ātri nodzēst kurošos katlu, nekādā gadījumā nelejiet kurtuvē ūdeni! Katls var sprāgt!
Avārijas dzēšanas gadījumā ļoti ērti izmantot sausas smiltis. Katlu telpā jābūt ap 50 kg sausu smilšu. Smiltis ne tikai efektīvi 

pārtrauc skābekļa padevi degošai malkai, bet arī atdzesē degšanas zonu. Pēc tam, kad katls ir atdzisis, smiltis ir viegli iztīrīt 
un izmest.

8. IESPĒJaMIE BOJĀJuMI
bojājums iemesls novēršanas veidi
1.netiek 
sasniegta 
uzstādītā 
temperatūra

Maz ūdens apkures sistēmā Papildināt
Pārāk auksts atplūdes ūdens no apkures sistēmas Pacelt atplūdes ūdens temperatūru
Sabojājies elektroniskais regulators vai ventilators Saremontēt vai nomainīt
Nekvalitatīvs kurināmais: liels mitrums vai pārāk 
lielas pagales

Lietot sausu kurināmo, lielos bluķus saskaldīt

Ļoti netīras katla sildvirsmas Iztīrīt
Skurstenī nav vilkmes, jo tas ir netīrs Iztīrīt
Aizsērējis augšējais keramiskais deglis Iztīrīt
Iesprūdis ventilatora vārsts Izkustināt vai iztīrīt
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2.cauri durtiņām 
nāk ārā dūmi

Bojāta durtiņu hermetizācijas aukla Nomainīt pret jaunu
Durtiņas nav hermētiskas visā perimetrā Noregulēt eņģu stiprinājumus un durvju slēdzi 

(regulēšana notiek, pievelkot vai palaižot vaļīgāk 
durtiņu eņģu un aizvērtņa skrūves (skat. 13.att.)

13.att. Durvju un aizvērtņa mehānisma regulēšana

Skurstenī nav vilkmes, jo tas ir netīrs Iztīrīt
3. nedarbojas 
ventilators

Ir ieslēdzies avārijas termostats, nedeg ventilatora 
slēdža indikators

Aizmugurējā panelī esošajam termostatam atskrūvēt 
vāciņu un ieslēgt tajā esošo slēdzi. Noteikti noskaidrot 
un novērst iemeslus, kāpēc drošinātājs ir ieslēdzies!

Sabojājies elektroniskais regulators vai ventilators Nomainīt
Pārtraukta elektroenerģijas padeve Pārbaudīt ēkas elektrības paneļa drošinātājus, 

izsaukt elektriķi
Deg indikators (4) (11.att., skat. regulatora KR- 4.3 
tehnisko aprakstu)

Sadegusi malka. Ielikt malku, iekurināt katlu

9. GaraNtIJa uN tĀS DErĪGuMa NOtEIKuMI
Ražotājs katliem dod garantiju, kuras galvenie noteikumi ir šādi:
• Katla pieslēgšanu pie apkures sistēmas, pirmo iekurināšanu, noregulēšanu un remontu veic atestēts uzņēmums;
• Katls ir pieslēgts pie apkures sistēmas un tiek ekspluatēts, ievērojot šīs lietošanas instrukcijas prasības;
• Katla garantijas laiks – 24 mēneši no pārdošanas dienas;
• Garantijas remonts tiek veikts tikai tad, ja bojājumi radušies ražotāja vainas dēļ;
• Novēršot garantijas laikā radušos katla bojājumus, garantijas laiks netiek pagarināts;
• Katla tīrīšanas un katla un apkures sistēmas regulēšanas darbi netiek iekļauti garantijas remonta darbu apjomā;
• Bojājumu radītie zaudējumi telpām un tajās esošajam īpašumam atlīdzināti netiks;
• Garantijas remonta darbi un detaļu nomaiņa garantijas darbības laikā ir bezmaksas;
• Garantija darbojas no katla pārdošanas dienas;
• Garantija ir spēkā, ja katls ir samontēts, pieslēgts pie apkures sistēmas un tiek ekspluatēts saskaņā ar šīs instrukcijas 

noteikumiem.
Garantija netiek piemērota šādos gadījumos:
• Aizkaļķojies siltummainis;
• Sasalis ūdens katlā;
• Katls sabojājies nepareizas tā ekspluatācijas dēļ;
• Katls sabojājies nepareiza elektrības ievades pieslēguma dēļ;
• Mehāniski bojātas katla detaļas;
• Ja katls apkures sistēmai pieslēgts neatbilstoši šīs lietošanas instrukcijas shēmām un prasībām. Pēcgarantijas remonta 

darbus apmaksā katla īpašnieks.

 pircējam ir jāpilda visas šajā lietošanas instrukcijā noteiktās prasības transportēšanas, uzglabāšanas 
un lietošanas laikā, pretējā gadījumā viņš zaudē ražotāja garantiju.
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10. PIEŅEMŠaNaS aPLIECĪBa
Apkures katls Astra G- ....................... , rūpnīcas Nr. ......................................., atbilst tehniskajai dokumentācijai, standarta EN 

303-5 prasībām un ir atzīts par derīgu lietošanai.

Z. V.

Ražošanas datums 201 .....................................................................................................

Kvalitātes dienesta vadītājs .............................................................................................

atZĪME Par PĀrDOŠaNu
katlu pārdeva:
Uzņēmums: ............................................................................................................................................................................................
Adrese: ...................................................................................................................................................................................................
Tālrunis: ..................................................................................................................................................................................................
Pārdošanas datums: ..............................................................................................................................................................................
Paraksts: .................................................................................................................................................................................................

KatLa MONtĀŽaS PrOtOKOLS
katlu samontēja:
Uzņēmums (meistars): ..........................................................................................................................................................................
Adrese: ...................................................................................................................................................................................................
Tālrunis: ..................................................................................................................................................................................................
Montāžas datums: .................................................................................................................................................................................

montāžas dati:
Skursteņa augstums: .............................................................................................................................................................................
Dūmvada diametrs: ...............................................................................................................................................................................
Skursteņa vilkme: ..................................................................................................................................................................................
Cita informācija par montāžu: ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................

Katls ir pārbaudīts montāžas vietā, vadības un drošības elementi ir pārbaudīti un darbojas pareizi.

Par montāžu un pārbaudi atbildīgā persona: .....................................................................................................................................
(Montiera vārds, uzvārds, paraksts)

Montāžas darbus pieņēmu: ..................................................................................................................................................................
(Pasūtītāja vārds, uzvārds, paraksts)
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atZĪMES Par GaraNtIJaS uN PĒCGaraNtIJaS rEMONtu
katlu remontēja:
Uzņēmums (meistars): ..........................................................................................................................................................................
Adrese: ...................................................................................................................................................................................................
Tālrunis: ..................................................................................................................................................................................................
Remonta datums: ..................................................................................................................................................................................
Informācija par bojājumu, veiktajiem darbiem: ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Meistara paraksts: .................................................................................................................................................................................

katlu remontēja:
Uzņēmums (meistars): ..........................................................................................................................................................................
Adrese: ...................................................................................................................................................................................................
Tālrunis: ..................................................................................................................................................................................................
Remonta datums: ..................................................................................................................................................................................
Informācija par bojājumu, veiktajiem darbiem: ..................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Meistara paraksts: .................................................................................................................................................................................



atBILStĪBaS DEKLarĀCIJa
ražotājs: Akciju sabiedrība mašīnbūves rūpnīca “Astra”
adrese: Ulonų iela 33, 62161 Alīta, Lietuvas Republika
produkts: Apkures katli Astra G-18E, Astra G-25E, Astra G-32E, Astra G-40E

Apstiprinām, ka augstāk minētie izstrādājumi atbilst direktīvu 97/23/EEB p. 2.3. un 2006/95 EEB prasībām.

Augstāk minētajiem izstrādājumiem tiek piemēroti šie standarti:
LST EN 303-5
lST EN 12828
LST EN 60335-1
lST EN 60529

Atbilstības novērtēšanas procedūru saskaņā ar 97/23/EEB 2.3.punktu ir veikusi „Inspecta‘‘, www.inspecta.com. Sertifikāta Nr. 
2-4.2.1/619/2012

Alīta , 201 ..............................................................................
     (datums)

Gražvīds Eimanavičs, projektu vadītājs

 LT 


