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Aptarnavimo ir montavimo instrukcija  
 

1. Įvadas 
Dėkojame už pasitikėjimą ir NIBE-BIAWAR markės 
įrenginio pasirinkimą. Kad galėtumėte pilnai panaudoti 
įrenginio galimybes, prieš naudojimą perskaitykite šią 
instrukciją, o ypač skyrius apie montavimą, aptarnavimą ir 
garantiją. Prašome laikyti instrukciją saugioje ir lengvai 
pasiekiamoje vietoje, kadprireikus galėtumėte ja 
pasinaudoti. 
 
DĖMESIO 

Gamintojas neatsako už nuostolius, patirtus dėl šios 
instrukcijos nesilaikymo. 

 
DĖMESIO 

Šioje instrukcijoje pateikta informacija apie įrengimą, 
naudojimą ir priežiūrą skirta tik kvalifikuotam 

montuotojui. 
 

1.1 Naudojimas pagal paskirtį  
 
Karšto vandens talpyklos LINDO (W-E 120.61 bei  
W-E 150.61) naudojamos tik karšto, buityje naudojamo 
vandens, ruošimui, laikymui ir naudojimui namų ūkiuose, 
viešose įstaigose, pramonės įmonėse ir t.t. Talpyklos W-E 
120/150.61 konkrečiai pritaikytos darbui su dujiniais 
katilais, tačiau galima prijungti ir prie kitų šilumos šaltinių, 
pvz.: kieto kuro katilų, skysto kuro katilų, ir t.t.   
Montuojant ir eksploatuojant visada reikia laikytis šioje 
instrukcijoje esančių rekomendacijų. Talpyklą lengva 
sumontuoti, saugu ir paprasta valdyti.  Paruoštą karštą 
vandenį galima nuvesti iki keleto toliau esančių 
naudojimo vietų, pavyzdžiui, vonios, praustuvų, kriauklės 
ir t.t. 
 
DĖMESIO 
Talpyklos W-E  120/150.61 naudojamos tik karšto, buityje 
naudojamo, vandens ruošimui, laikymui ir naudojimui. Jas 
draudžiama naudoti ne pagal paskirtį. 
 
Naudojimas kitiems tikslams laikomas naudojimu ne pagal 
paskirtį. Atsakomybės dėl su tuo susijusios žalos 
neprisiima nei gamintojas, nei tiekėjas.  
 
 

 
 

1 pav.  Talpykla W-E 120/150.61. 
 
1.2 Kontaktas 
Jei iškilo kokių nors klausimų, mielai prašome kreiptis į 
mūsų servisą: 

UAB“Jaukurai“ servisas: 
servisas@gilda.lt 
Tel.: 8690 92999 

 
„NIBE-BIAWAR” sp. z o.o. pasilieka teisę daryti pakeitimus 
savo gaminamuose produktuose.  
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Aptarnavimo ir montavimo instrukcija  
 
2. Konstrukcijos aprašymas 
 
LINDO įrenginiai gaminami 120  (W-E 120.61)  ir  150  l  
(W-E  150.61) tūrio. Tai yra slėginiai įrenginiai, t. y., slėgis 
talpykloje ir spiralėje yra toks, koks juos atitinkančiuose 
sistemose. Pagrindinis tokių įrenginių elementas yra 
talpykla, pagaminta iš aukštos kokybės plieno lakšto, kuris 
nuo korozijos apsaugotas keraminės emalės sluoksniu ir 
izoliuotu apsauginiu magnio anodu.   
Šiose talpyklose įrengtos didelio efektyvumo sraigtinės 
spiralės, prijungtos prie šildymo sistemos. Šių talpyklų 
šilumos izoliacija pagaminta iš EPS poliestireno, kuris 
užtikrina labai geras įrenginių šilumos izoliacijos savybes.  

 
2 pav. Talpyklos W-E 120/150.61 pjūvis. 

APRAŠYMAS: 
1.  Apsauginis magnio anodas. 
2.  Šildymo spiralė. 
3.  Emaliuota talpykla. 
4.  Šalto vandens padavimas. 
5.  Karšto vandens cirkuliacija. 
6.  Šoninė izoliacija. 
7.  Apatinė talpyklos  izoliacija. 
8.  Išleidimo anga. 
 
 
 
 
 

 
 

3 pav. Vaizdas iš viršaus - talpykla W-E 120/150.61. 
 
APRAŠYMAS: 
1.  Vandens tiekimas į spiralę. 
2.  Vandens išėjimas iš spiralės. 
3.  Šalto vandens įėjimas. 
4.  Karšto vandens išėjimas. 
5.  Karšto vandens cirkuliacijos prijungimas. 
6.  Vandens temperatūros jutiklio montavimo lizdas. 
7.  Išleidimo anga. 
8.  Korpuso dangtis. 
9.  Gamyklinė lentelė. 
 
DĖMESIO 
Paprastai talpyklose W-E 120/150.61 yra įrengiami 
temperatūros jutiklių gilzės formos lizdai bei galimybė 
prijungti karšto vandens cirkuliavimo sistemą.  
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3. Montavimas 
 
3.1 Montavimo vieta 
 
Talpyklos W-E 120/150.61 gali būti montuojamos bet 
kurioje patalpoje, kurioje temperatūra nenukrenta 
žemiau 0°C ir yra patogi naudotojui (pvz., rūsyje, katilinėje 
ir t.t.) tokiu būdu, kad ateityje būtų galima jas prižiūrėti ir 
aptarnauti. Dėl savo konstrukcijos talpyklos W-E  
120/150.61 gali būti tik pastatomos.    
Jas rekomenduojama įrengti kuo arčiau šilumos šaltinio, 
kad būtų mažesni šiluminės energijos nuostoliai. 
Montavimo vietą reikia parinkti taip, kad būtų galima 
racionaliai atvesti ir prijungti tiek vandens tiekimo 
sistemos, tiek šildymo sistemos vamzdžius. Siekiant 
išvengti energijos nuostolių, vamzdynus reikia gerai 
izoliuoti. (punktas 4.2.2). 
 
DĖMESIO 
Parenkant montavimo vietą, reikia atsižvelgti į erdvę virš 

talpyklos, kuri reikalinga izoliuoto magnio anodo keitimui,  
ir grindų tvirtumą, atsižvelgiant į užpildyto įrenginio masę.   
Atsižvelgiant, kad užpildytas įrenginys yra tikrai sunkus, jį 

statyti galima tik ant pakankamai tvirto pagrindo. 
 
DĖMESIO 

Gamintojas neatsako už žalą, padarytą dėl netinkamo 
įrenginio naudojimo. 

 
Pastatomas talpyklas W-E 120/150.61 reikia pastatyti ant 
plokštumos, po to suniveliuoti vertikaliai, naudojant 
reguliuojamas atramines kojeles.  Siekiant, kad ateityje 
būtų lengva pakeisti anodą,  rekomenduojame palikti 
pakankamai erdvės virš įrenginio. Mažiausias atstumas iki 
lubų magnio anodo keitimui parodytas 6 pav. (Padėtis 1, 
Padėtis 2). 

 
5 pav.  Įrenginio niveliavimas. 

 
 

6 pav. Talpyklos pastatymas 2 galimose padėtyse 
 
DĖMESIO 

Komplekte yra išleidimo vožtuvas, kurį reikia įrengti 
išleidimo angoje. 

 
3.2 Gaubto nuėmimas 
Siekiant palengvinti galimybes įnešti ir pastatyti įrenginį, 
galima nuimti išorinį gaubtą kartu su šilumos izoliacija. Tai 
reikia atlikti tokia seka (žr. 7 pav.): 
1.  Nuimkite apsauginius kamščius nuo vamzdžių įvadų bei 
juodas įvores (7 pav. 1 poz.). 
2.  Nuimkite korpuso dangtį kartu su šilumos izoliacija, o 
po to atsukite varžtus ir nuimkite juostą, kuri laiko išorinį 
plastikinį gaubtą (7 pav. 2 poz.). 
3.  Nuimkite talpyklos šilumos izoliaciją iš keturių dalių, 
pagamintą iš EPS poliestireno. (7 pav. 3 poz.) 
Kai talpykla pastatoma numatytoje vietoje, nuimtus 
elementus reikia surinkti atgaline seka.  

 
 
 
 
 
 

Padėtis 1 
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Įrengtas išleidimo 
vožtuvas 

Padėtis 2 

Įrengtas išleidimo 
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7 pav. Gaubto nuėmimas. 

3.3 Reikalavimai montavimo darbams 
3.3.1 Hidraulinė sistema  
 
DĖMESIO 
Šildytuvą sumontuoti ir pirmą kartą pradėti eksploatuoti 

gali tik asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją. 
Montuotojas turi informuoti naudotoją apie įrenginio 

funkcijas ir suteikti naudotojui būtiną naudojimo saugos 
informaciją.  

 
Talpyklą reikia prijungti vandentiekio sistemoje, kurios 
slėgis nuo 1 bar iki maks. 6 bar, ir šildymo sistemoje, 
kurioje nėra viršijamos leistinos darbo vertės (žr. 
techninių duomenų lentelę). Jei šalto vandens įvado slėgis 
talpyklos įvade yra didesnis kaip 6 bar, reikia įrengti slėgio 
reduktorių. Apsauga nuo viršslėgio turi būti įrengta pagal 
privalomus reikalavimus. Šildymo sistemos ir vandentiekio 
sistemas būtina prijungti pagal montavimo schemą (žr. 8 
pav.).  
Kiekvieną kartą talpykloje šylant vandeniui išauga slėgis,  
todėl prie tiekiamo vandens įvado privalomai turi būti 
įrengtas apsauginis 6 bar suveikimo slėgio (apsauginis) 
vožtuvas, kuris saugos nuo viršslėgio.  
  
DĖMESIO 
Šylant vandeniui galimi nedideli momentiniai nuotėkiai iš 

apsauginio vožtuvo, o tai reiškia slėgio padidėjimą virš 
leidžiamos vožtuvo suveikimo ribos. Jokiu būdu to 

negalima stabdyti, nes, užblokavus vožtuvą, gali įvykti 
įrenginio avarija. 

Nutekėjęs pro apsauginį vožtuvą, vanduo turi būti 
nukreiptas į kanalizaciją ar nuotekų duobę. Apsauginio 
vožtuvo nutekėjimo kanalas turi būti laisvo tekėjimo, 
apsaugotas nuo užšalimo ir atviras.  Gamintojas neatsako 
už patalpos užliejimą suveikus vožtuvui. 
 
DĖMESIO 
Norint sumažinti vandens ištekėjimą pro apsauginį 
vožtuvą, kylantį dėl dalių šiluminio išsiplėtimo, reikia prie 
šalto vandens jungties prijungti išsiplėtimo indą (8 pav., 8 
poz.). 
 
INFORMACIJA 

Įrenginio išėjime rekomenduojama įrengti apsauginį 
vožtuvą. 

 
INFORMACIJA 

Talpyklos įvadus rekomenduojama sujungti su 
atitinkamais vamzdyno vamzdžiais tokiomis jungtimis, 

kad, esant reikalui, jas būtų lengva atjungti. 
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Aptarnavimo ir montavimo instrukcija  
 
DĖMESIO 
Draudžiama tarp talpyklos ir apsauginio vožtuvo įrengti 
kokius nors tėkmės mažinimo įtaisus (pvz., reduktorius,  
filtrus ir t.t.) bei sklendes. Galima įrengti tik trišakį su prie 

jo prijungtu išsiplėtimo indu. 
 
DĖMESIO 

Negalima uždaryti apsauginio vožtuvo ir išleidimo 
sklendės, kad šildytuve neatsirastų slėgio pertekliaus. 

 
DĖMESIO 

Šalto vandens įvade privalo būti įrengtas apsauginis 
daugiausiai 6 bar vožtuvas. 

 
DĖMESIO 

Įrenginio negalima eksploatuoti, jei sugenda apsauginis 
vožtuvas. 

 
 
8 pav. Talpyklos prijungimo schema. 
 
Hidraulinės sistemos elementai: 
1.  Talpykla W-E 120/150.61 
2.  Uždarymo sklendė 
3.  C.Š. cirkuliacinis siurblys 
4.  Grįžimo vožtuvas 
5.  Apsauginis vožtuvas 
6.  K.V. cirkuliacinis siurblys 
7.  Slėgio reduktorius 
8.  K.V. išsiplėtimo indas 
CWU- K.V. išėjimas 
ZWU- šalto vandens įėjimas 
ZCO- įėjimas į spiralę 
PCO – išėjimas iš spiralės 
IC – cirkuliacijos prijungimas 

4. Prijungimas, pirmas įvedimas į eksploataciją, 
aptarnavimas 
4.1 Prijungimas 
Pastačius ir išlyginus talpyklą, toliau viską reikia atlikti 
pagal žemiau pateiktą instrukciją (įvadai sunumeruoti 
pagal 3 pav.): 
1. Nuo įvadų nuimkite apsauginius kamščius; 
2. Prijunkite karšto vandens išėjimus prie 4 įvado; 
3. Prijunkite šalto vandens tiekimą prie 3 įvado;  
4. Jei sistema yra su cirkuliacija, ją prijunkite prie 5 įvado, 
jei jos nėra – įvadą uždenkite akle; 
5. Prie 1 įvado prijunkite tiekimą iš šilumos šaltinio, prie 2 
- grįžimą atgal į šilumos šaltinį.  
 
DĖMESIO 

Talpyklos jungtys neturėtų būti iš medžiagų, brangesnių 
už anglinį plieną, atsižvelgiant į tai, kad gali sukelti 

elektrocheminę koroziją. Tai galioja jungtims (fitingams), 
kurie turi tiesioginį kontaktą su talpyklos įvado sriegiu. 

Rekomenduojama, kad jungtys (fitingai) būtų cinkuoti. 
 
Prieš pradėdami talpyklos eksploataciją įsitikinkite, kad 
visi įvadai tikrai prijungti teisingai, po to užpildykite 
talpyklą vandeniu, nuorinkite sistemą ir sumontuokite 
temperatūros jutiklį jam skirtame lizde (žr. punktą 4.2.3), 
po to patikrinkite sistemos sandarumą.   
 
4.2.1 Įrenginio užpildymas ir nuorinimas 
1.  Atsukite šalto vandens tiekimo sklendę, esančią ant 
tiekimo iš vandentiekio vamzdžio ir atidarykite vieną iš 
karšto vandens išleidimo taškų.  
2.  Į talpyklą vandenį leiskite tol, kol jis pradės tolygiai 
tekėti iš išleidimo taško.   
3.  Užpildykite spiralę šilumnešiu, stebėkite jos nuorinimą.   
4.  Uždarykite išleidimo tašką ir patikrinkite  sistemos 
sandarumą.  
 
4.2 Pirmas įvedimas į eksploataciją 
4.2.2 Sistemos šiluminė izoliacija  
Siekiant sumažinti šilumos energijos nuostolius, po 
įrenginio sumontavimo ir sandarumo patikrinimo reikia 
gerai izoliuoti visus prijungimo įvadus, vamzdynus bei 
temperatūros jutiklio lizdą. Tam reikia naudoti atitinkamai 
parinkto storio ir šiluminių  charakteristikų izoliaciją. 
 
DĖMESIO 

Jei nėra šilumos izoliacijos, netinkamas jos storis ar 
izoliacija pagaminta iš netinkamų medžiagų, pablogės 

įrenginio ir sistemos šilumos izoliacijos charakteristikos. 
 

 
 
 
 

Į kanalizaciją 
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4.2.3 Temperatūros jutiklio sumontavimas  
 

Talpyklose W-E 120/150.61 po gaubtu yra įrengtas gilzės 
formos temperatūros jutiklio lizdas. Norint sumontuoti 
temperatūros jutiklį, reikia nuimti viršutinį dangtį bei 
šilumos izoliaciją, po to įstatyti temperatūros jutiklį į lizdą 
(žr. 9 pav.). 

 
 

9 pav. Temperatūros jutiklio montavimas.  
 

4.3 Praktiniai įspėjimai ir rekomendacijos 
 

Praktinės rekomendacijos: 
•  Reikia tikrinti, ar saugos vožtuvas veikia, kaip nurodo 
gamintojas, ar nėra užstrigęs.   
•  Reikia kas 18 mėnesių, skaičiuojant nuo pirkimo datos, 
pakeisti apsauginį magnio anodą. Tai yra garantijos 
išsaugojimo sąlyga. Galima magnio anodą keisti titano 
anodu su sąlyga, kad titano anodas bus teisingai 
prijungtas pagal anodo gamintojo instrukciją.  
•  Siekiant pašalinti galimą sieros kvapą  (kurį sukelia 
bakterijos, gyvenančios vandenyje, kuriame mažai 
deguonies), rekomenduojame periodiškai valyti talpyklą ir 
pakeisti magnio anodą, taip pat papildomai kartais 
įkaitinti vandenį talpykloje virš 70°C. 
•  Dėl visų talpyklos darbo sutrikimų reikia kreiptis į 
autorizuotą aptarnavimo įmonę.  
•  Galima naudoti tik originalias atsargines dalis.  
Įspėjimai: 
•  Draudžiama įjungti šildymo kontūrą, jei talpykla 
neužpildyta vandeniu.  
•  Draudžiama naudoti talpyklą, jei nustatyta, kad blogai 
veikia apsauginis vožtuvas.  
•  Draudžiama įrengti kokius nors įrenginius (pvz., 
uždarymo sklendę, grįžimo vožtuvą ir t.t.) tarp talpyklos ir 
apsauginio vožtuvo (išskyrus trišakį).  
•  Draudžiama savarankiškai remontuoti įrangą ar virinti 
talpyklą.  
•  Draudžiama užblokuoti vandens ištekėjimą iš 
apsauginio vožtuvo.  

5. Priežiūra 
 

Ilgaamžės eksploatacijos, nepriekaištingo darbo, ilgo 
naudojimo įrenginiu sąlyga yra jo periodinė patikra ir 
priežiūros darbai. Rekomenduojama, kad priežiūros 
darbus atliktų autorizuota įmonė.   
Periodinės priežiūros darbai yra: 
•  Periodinė patikra ir apsauginio magnio anodo keitimas 
(žr. punktus 5.1, 5.2, 5.3).  
•  Periodinė apsauginio vožtuvo veikimo patikra (pagal 
vožtuvo gamintojo instrukciją). 
•  Periodinis susikaupusių nešvarumų valymas iš talpyklos.  
Talpyklos valymo periodiškumas priklauso nuo toje 
teritorijoje esančio vandens kietumo. Valymo darbams 
rekomenduojame išsikviesti autorizuotą aptarnavimo 
įmonę. Autorizuotų įmonių sąrašą rasite internetiniame 
puslapyje www.biawar.com.pl 
 

DĖMESIO 
Vandenyje gali pradėti daugintis legioneliozės bakterijos. 

Norint to išvengti, rekomenduojama kartą per savaitę 
bent 5 minutėms vandenį įkaitinti iki 70°C. 

 

5.1 Izoliuotas apsauginis magnio anodas 
Siekiant karšto vandens talpyklas apsaugoti nuo korozijos,  
jų vidus padengtas keramine emale ir papildomai 
apsaugotas izoliuotu apsauginiu magnio anodu. Įprastinės 
eksploatacijos metu pirmiausia apsaugos nuo korozijos 
priemonė yra anodas, todėl jį reikia periodiškai tikrinti.  
Apsauginio anodo irimo greitis priklauso nuo toje 
teritorijoje esančio vandens kokybės. Siekiant užtikrinti 
maksimalią apsaugą nuo korozijos, kasmet 
rekomenduojama patikrinti anodo susidėvėjimą. 
Sumontavus izoliuotą anodą galima nustatyti anodo 
sunaudojimo lygį išmatavus apsauginės srovės įtampą 
nenutraukiant įrenginio darbo. Toks sprendimas 
palengvina įrenginio eksploataciją bei turi papildomos 
įtakos patikimumui ir naudojimo ilgaamžiškumui. 
 

5.2 Anodo sunaudojimo lygio matavimas 
Norint patikrinti anodo sunaudojimo lygį, reikia:  
1.  Atsukti varžtus ir nuimti korpuso dangtį.   
2.  Nuimti šilumos izoliaciją.  
3.  Atjungti laidus (masę, 10 pav.) nuo jungties arba 
anodo.  
4.  Tarp jungties ir masės prijungti elektros srovės 
matuoklį (matavimo intervalas mA) ir nuolatinės 
apsauginės srovės įtampą (10 pav.).  

 
 
 
 
 

Temperatūros 
jutiklio lizdas 
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Aptarnavimo ir montavimo instrukcija  
 
Nuolatinė apsauginė srovė, kurią sukuria apsauginis 
magnio anodas, negali būti mažesnė kaip 0,3 mA, kai 
talpykla užpildyta. Jei nuolatinė srovė mažesnė kaip 0,3 
mA, reikia nedelsiant išsukti anodą ir vizualiai patikrinti jo 
susidėvėjimo būklę. Jei  anodas  stipriai suiręs  (daugiau 
kaip 50%), jį būtina pakeisti. 

 
 

10 pav. Apsauginio magnio anodo nuolatinės srovės 
matavimas.  
 

5.3 Izoliuoto magnio anodo keitimas 
 
DĖMESIO 

Apsauginį magnio anodą reikia keisti kas 18 mėnesių 
(neatsižvelgiant į matavimo rezultatus). 

 
INFORMACIJA 

Vietoje magnio anodo galima naudoti titano anodą. Jį 
reikia sumontuoti pagal jo gamintojo montavimo 

instrukciją. 
 
Keičiant apsauginį anodą reikia laikytis žemiau pateiktos 
instrukcijos (žr. 11 pav.):  
1.  Išjunkite šildymo įrenginį, kuris kaitina spiralę ir 
palaukite, kol talpykloje atvės vanduo.  
2.  Atjunkite šalto vandens tiekimą į talpyklą ir atidarykite 
žemiausiai esantį karšto vandens išleidimo tašką.  
3.  Ištuštinkite talpyklą per išleidimo vožtuvą.  
4.  Atsukite gaubto dangčio varžtus (11 pav., poz. 1). 
5.  Nuimkite gaubto dangtį (11 pav., poz. 1). 
6.  Nuimkite šilumos izoliaciją (11 pav., poz. 1). 
7.  Atsukite talpyklos flanšinio dangtelio varžtus (11 pav., 
poz. 2). 
8.  Nuo apsauginio anodo atjunkite masės laidą (11 pav., 
poz. 2). 
9.  Atsukite prispaudimo veržlę, kuri yra ant anodo 
elektrodo ir išimkite  poveržlę su kaiščiu (11 pav., poz. 2).  
10. Atsargiai išimkite flanšinį dangtelį su pritvirtintu 
anodu ir temperatūros jutiklio lizdu (11 pav., poz. 3). 

13.  Išsukite susidėvėjusį magnio anodą iš talpyklos 
flanšinio dangtelio (11 pav., poz. 4).  
12.  Pakeiskite susidėvėjusį apsauginį magnio anodą 
nauju. (11 pav., poz. 4). 
13.  Įsukite naują magnio anodą į dangtelį (užveržimo 
momentas 25 Nm).  
14.  Prijunkite masės laidą prie apsauginio anodo.  
15.  Užpildykite talpyklą ir patikrinkite sumontuoto anodo 
sandarumą.   
16.  Uždėkite šilumos izoliaciją ir gaubto dangtį.  
Po aukščiau išvardintų veiksmų talpykla yra paruošta 
naudojimui.  
   
DĖMESIO 

Sumontavus naują apsauginį magnio anodą reikia 
įsitikinti, ar tikrai masės laidas pritvirtintas prie talpyklos 

(tam skirta jungtimi). 
 

6. Priedai ir atsarginės dalys 
 
Bendrovė NIBE-BIAWAR siūlo įsigyti papildomus priedus ir 
specialias atsargines dalis, skirtas šiems įrenginiams, pvz.:   
• Apsauginius magnio anodus,  
• Aktyvius titano anodus, ir t.t.   
  
Papildomus priedus ir atsargines dalis galima įsigyti 
pardavimo punktuose arba  autorizuotuose aptarnavimo 
punktuose. Pardavimo ir autorizuotų aptarnavimo punktų 
sąrašas yra pateiktas internetiniame puslapyje 
www.biawar.com.pl. 
 

7. Aptarnavimas 
Dėl visų įrenginio darbo sutrikimų reikia kreiptis į 
autorizuotą aptarnavimo įmonę. Autorizuotų aptarnavimo 
įmonių sąrašas yra pateiktas internetiniame puslapyje 
www.biawar.com.pl. 
 
DĖMESIO 

Įrenginį remontuoti ir aptarnauti gali tik autorizuota 
aptarnavimo įmonė, nes dėl netinkamai atlikto remonto 

gali kilti pavojus naudotojams. 
 
 
 

 
 
 

Magnio 
anodas 

Masės 
laidas 
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Aptarnavimo ir montavimo instrukcija  
 

 
 

11 pav. Izoliuoto apsauginio magnio anodo pakeitimas. 
 

8. Perdirbimas ir utilizavimas 
 
Remiantis bendrovės NIBE-BIAWAR nuostatomis šie 
produktai yra pagaminti naudojant naujausias 
technologijas ir sprendimus, kurie nekelia grėsmės 
aplinkai. Parenkant medžiagas taip pat atsižvelgta į 
galimybes jas pakartotinai perdirbti, galimybę išardyti ir 
išrūšiuoti medžiagas, kurios netinka perdirbimui, taip pat į 
grėsmes, kurios kyla dėl antriniam perdirbimui 
netinkančių medžiagų. Jūsų įsigytame įrenginyje yra virš   
90% dalių, kurios tinka perdirbimui ir pakartotiniam 
panaudojimui, dėl ko jos nekelia pavojaus aplinkai ir 
žmonėms. Informaciją apie sudėvėtos elektrinės ir 
elektroninės technikos surinkimo punktus galima gauti iš 
vietos valdžios įstaigų arba pardavėjo ar platintojo.   

DĖMESIO 
Siekiant apsaugoti sistemas nuo pažeidimų bei aplinkos 

užteršimo, produktą turi išmontuoti ir pašalinti iš 
eksploatacijos asmuo, turintis atitinkamą kvalifikaciją. 

 
DĖMESIO 

Pašalinus įrenginį iš eksploatacijos, reikia prižiūrėti, kad 
produktas ir visa įranga būtų pristatyti utilizavimui pagal 

privalomus reikalavimus. 
 
INFORMACIJA 
Pakuotė, kurioje buvo pristatytas šis produktas, paprastai 
yra pagaminta iš perdirbamų ir pakartotinai panaudojamų 
medžiagų. Po įrenginio sumontavimo reikia prižiūrėti, kad 

pakuotė būtų pristatyta utilizavimui pagal privalomus 
reikalavimus. 
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Aptarnavimo ir montavimo instrukcija  
 

9. Techniniai duomenys 
 
1 lentelė. Talpyklos techniniai duomenys 

 
Parametras  

Mat. 
vnt. 

Talpykla  

W-E 120.61 W-E 150.61 

Energetinio efektyvumo klasė1 - C C 

Saugomas tūris (V)1 l 111 139 

Šilumos nuostoliai nenaudojant (S)1 W 59 70 

Nominalus talpyklos tūris l 120 150 

Spiralės tūris l 4,1 5,2 

Spiralės šildymo plotas m2 0,9 1,1 

Didžiausias darbo slėgis Talpykla bar 6 

Spiralė  10 

Didžiausia darbo temperatūra Talpykla oC 85 

Spiralė  110 

Spiralės galia (70/10/45 °C)2   kW 19,1 23,1 

(80/10/45 °C)2   24,0 28,9 

Nuolatinė karšto vandens išeiga (70/10/45 °C)2   l/h 469 568 

(80/10/45 °C)2   590 712,5 

Jutiklis NL
2 -   1,2 1,6 

Antikorozinė apsauga Keraminė emalė + magnio anodas 

Anodo tipas Izoliuotas anodas 

Anodo matmenys  mm Ø 33 x 330, M8 Ø 33 x 330, M8 

Talpyklos masė  kg 53 62 

 
1 – pagal Europos Komisijos potvarkį (ES) 812/2013, 814/2013 
2 -  šilumnešio temperatūra/kaitinimo vandens temperatūra/karšto buitinio vandens temperatūra, kai pratekančio 
šilumnešio debitas 2,5 m3 /h. 
3 - pagal DIN 4708. 
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9.1 Įrenginių matmenys 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Išleidimo vamzdis ½“ 

Simbolis 

Įvado skersmuo Matmenys 

Simbolis Mat.vnt. 

P
R
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K
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G
A
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Garantija  
 
GARANTIJOS SĄLYGOS 
 
1. Nibe – Biawar Sp. z o.o. , įsikūrusi Bialystoke, suteikia garantiją gaminiui ir jo geram veikimui 24 mėnesiams nuo jo pardavimo 
datos su sąlyga, kad:  
•  jis sumontuotas pagal Lenkijoje privalomus reglamentus ir normas bei gamintojo rekomendacijas, kurios pateiktos šioje 
instrukcijoje.  
• jei yra naudojamas pagal paskirtį, pagal naudojimo ir priežiūros nuostatas, nurodytas aptarnavimo instrukcijoje, bei 60 mėnesių 
garantiją nuo pardavimo datos dėl talpyklos kiauro prarūdijimo, su sąlyga, kad kas 18 mėnesių nuo pirkimo datos bus keičiamas   
magnio anodas. Kaip anodo keitimo įrodymas yra jo pirkimo dokumentas, kurio data turi atitikti anodo keitimo terminą.   
2.  Magnio anodą galima pakeisti titano anodu. Garantijos sąlyga yra titano anodo pirkimo dokumento pateikimas.  
3.  Privaloma garantijos galiojimo sąlyga yra: 
• įrenginio pirkimo įrodymai, 
• tinkamai pardavėjo užpildyta garantinė kortelė, 
• anodo pirkimo įrodymas. 
4. Garantijos metu atsiradę gedimai bus šalinami nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 14 darbo dienų nuo reklamacijos pateikimo 
autorizuotam servisui, bet laiko gali prireikti daugiau, kol bus gautos atsarginės detalės iš gamintojo (galiojantis remonto įmonių 
sąrašas yra pateiktas internetiniame puslapyje www.biawar.com.pl). 
5. Garantija negalioja: 

- Pažeidimams, atsiradusiems dėl netinkamo tokio tipo įrenginio naudojimo pagal visuotinai priimtas normas, nesilaikant 
gamintojo naudojimo instrukcijoje pateiktų taisyklių.    

- Kitiems pažeidimams dėl naudotojo kaltės. 
- Gaminiams, kuriuos neįgalioti asmenys perdirbo, savarankiškai taisė ir keitė konstrukciją. 
- Pažeidimams, atsiradusiems dėl įtampos šuolių, audrų, potvynių, gaisro ir panašių stichinių nelaimių. 
- Pažeidimams, atsiradusiems dėl neteisingo montavimo ir netinkamos sistemos. 
- Naudojimo metu natūraliai susidėvėjusiems elementams (pvz., magnio anodams). 
- Įrenginio aptarnavimui, patikrai, matavimams ir reguliavimui, jam atliekant nesant avarijos. Tai gali būti papildomos 

paslaugos, apmokamos pagal galiojančius kainoraščius. 
6. Garantija neatsako už žalą ir nuostolius, atsiradusius naudojant sugedusį įrenginį. 
7. Garantijos suteikėjas gali atsisakyti remontuoti įrenginį, jei trūksta vietos laisvai prieiti prie įrenginio. 
8. Jei remonto ir aptarnavimo įmonė iškviečiama nepagrįstai, išlaidas apmoka klientas. 
9. Tais atvejais, kurie nepateikti šioje garantijoje, remiamasi Civiliniu Kodekso nuostatomis.  
10. Ši garantija skirta, kai įrenginys pirktas ir įrengtas Lietuvos Respublikos teritorijoje. 
11. Ši vartojimo prekės pardavimo garantija neišskiria, neriboja ir nestabdo pirkėjo teisių, atsirandančių dėl gaminio neatitikimo 
pateiktoms sąlygoms. 
 
 
 
 
 
Anodo pakeitimo patvirtinimas: 

A
N

O
D

O
 K

EI
TI

M
A

S 

KEITIMAS PO: ANTSPAUDAS PARAŠAS 

18 MĖNESIŲ NUO PIRKIMO 
DATOS 

 
................................................ 

  

36 MĖNESIŲ NUO PIRKIMO 
DATOS 

 
................................................ 

  

54 MĖNESIAI NUO PIRKIMO 
DATOS 

 
................................................. 
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APTARNAVIMĄ ATLIKUSIO TECHNIKO SPAUDAS IR PARAŠAS 

REMONTO 
ATLIKIMO DATA 

EIL.
NR. 

SĄSKAITOS NR. 

REMONTO DATA 

KUPONAS YRA SĄSKAITOS PRIEDAS 

KUPONAS YRA SĄSKAITOS PRIEDAS KUPONAS YRA SĄSKAITOS PRIEDAS 

APTARNAVIMĄ ATLIKUSIO TECHNIKO SPAUDAS IR PARAŠAS 

APTARNAVIMĄ ATLIKUSIO TECHNIKO SPAUDAS IR PARAŠAS 

REMONTO DATA 

REMONTO DATA 

SĄSKAITOS NR. 

SĄSKAITOS NR. 

REMONTO SRITIS REMONTĄ ATLIKUSIO TECHNIKO 
SPAUDAS IR PARAŠAS 



 
 

KOKYBĖS 
KONTROLĖ 

GAMYBOS DATA 

ĮSKAITOMAS KLIENTO PARAŠAS 

PARDAVĖJO SPAUDAS IR PARAŠAS 

PARDAVIMO DATA 

PARDAVIMO DATA PARDAVIMO DATA 

PARDAVIMO DATA 

ĮSKAITOMAS KLIENTO PARAŠAS 

ĮSKAITOMAS KLIENTO PARAŠAS 

PARDAVĖJO SPAUDAS 
IR PARAŠAS 

PARDAVĖJO SPAUDAS 
IR PARAŠAS 

PARDAVĖJO SPAUDAS 
IR PARAŠAS 

UŽPILDO PARDAVĖJAS KARTU SU GARANTINĖS KORTELĖS KUPONAIS 


