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       ART.QT 101 – 102 
      NEŠIOJAMI ŠILDYTUVAI 

   Patvirtinta: „CERTIGAZ“ 
              

           1312AU3066 išbandyta 
 
 

Naudojimo instrukcija ir priežiūros vadovas 
Aprašymas 
Prietaisas yra praktiškas dujinis pučiamasis šildytuvas. Jis pasižymi bendru degimo 
panaudojimu vykstant tiesioginei šiluminei oro ir degių produktų apykaitai. 
Kad šildytuvas veiktų, jį reikia prijungti prie elektros sistemos, (220V – 50 Hz), suskystintų 
naftos dujų baliono (buitinio ar „skirto stovyklauti“), be to, jam reikalinga nuolatinė oro 
kaita. 
TODĖL JĮ REIKIA NAUDOTI VIETOSE, KUR GARANTUOJAMAS NUOLATINIS 
VĖDINIMAS, ARBA LAUKE. 
Rekomenduojamas patalpos tūris yra 189 m3, o minimalus garantuojamas vėdinimas –
472,5 cm2 QT101 modeliui. 
Rekomenduojamas patalpos tūris yra 417 m3, o minimalus garantuojamas vėdinimas –
1042,50 cm2 QT101 modeliui. 
 
Prietaisas yra patvirtintas CE Prancūzijoje      1312 laikantis griežčiausių europinių 
nuostatų. Jis pagamintas iš geriausios kokybės medžiagų ir komponentų ir atitinka visus 
CE nuostatų reikalavimus. 
 
PRIJUNGIMAS PRIE BALIONO 
Kartu su prietaisu pridedami lanksti žarna, slėgio reduktorius ir galingumo reguliatorius: 
prijunkite reduktorių (2) prie baliono (1), reduktorių prie galingumo reguliatoriaus, o žarną 
(3) – prie šildytuvo (4). Įsitikinkite, kad reduktoriaus veržlė yra su tarpikliu ir skystu muilu 
patikrinkite jungčių sandarumą (mūsų art. 1726). 
Įsidėmėkite: greito suspaudimo vožtuvo prijungimas: 
-    Į vožtuvą įdėkite nailoninį tarpiklį ir priveržkite jį prie šildytuvo jungties. 
- Veržiant rekomenduojame šildytuvo jungtį užblokuoti veržliarakčiu. 
- Specialiais nuotėkio detektoriais (pvz., „REVELGAS“ Italijoje) patikrinkite, ar vožtuvo ir 

šildytuvo jungtyje (12) nėra nuotėkio. 
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ORO SRAUTO NEGALIMA NUKREIPTI Į BALIONĄ. 
Kai šildytuvo nenaudojate, balionas turi būti uždarytas. 
Siūlome naudoti priedą – apsauginį vožtuvą art. 6199, kurį naudojant išvengiama dujų 
nuotėkio nutrūkus žarnai (3). 
 

PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS SISTEMOS 
Kartu su prietaisu pridedami elektros laidas ir apsauginis kištukas „SHUKO“:  
Įkiškite jį į tokiam kištukui tinkamą lizdą ir turėkite omenyje, kad ELEKTROS SAUGAI 
YPAČ SVARBI VEIKSMINGA ĮŽEMINIMO SISTEMA.  
Jei įžeminimo sistema neveiksminga, apsauginiai prietaisai gali prastai veikti. 
 
ŠILDYTUVO PADĖTIS 
Kadangi iš šildytuvo išeinantis oras yra labai karštas, šalia oro išleidimo angos nedėkite 
degių daiktų (audinio, popieriaus, medienos ir t. t.  
Be to, šildytuvo korpuso temperatūra yra mažesnė negu 40 °C net dalyse šalia degiklio, 
todėl atraminis paviršius ar tiesioginis kontaktas su išoriniu kūnu nekelia jokios rizikos.  
Elkitės atsargiai. Venkite smūgių. 
 
DEGIMAS 
Atidarykite balioną. Jei reikia, šildytuvą galima pristatyti su greito suspaudimo vožtuvu 
galingumui reguliuoti.). Jungikliu (13) įjunkite ventiliatorių. 
Iki galo nuspauskite dujų mygtuką (15) ir, laikydami jį nuspaustą, pakartotinai nustatykite 
piezo-elektrinį degiklį (11). 
Užsidegus liepsnai 20–30 sekundžių laikykite dujų mygtuką nuspaustą, kad įjungtumėte 
šiluminės saugos prietaisus. 
Atleiskite dujų mygtuką, liepsna turi likti degti. Jei ventiliatorius sustoja dėl elektros 
sistemos trikdžio (maitinimo tinklo gedimo), saugos prietaisai po kelių sekundžių 
automatiškai išjungia prietaisą. 
Tas pats nutinka ir dujų tiekimo pertrūkio atveju. Abiem atvejais pakartokite paleidimo 
veiksmą laikydamiesi pradžioje aprašyto eiliškumo. 
NEMĖGINKITE UŽDEGTI LIEPSNOS pakartotinai ilgą laiką – jei prietaisas neįsijungia iš 
karto, privalote nustatyti to priežastis. 
 
 
 

 
 

 

 

UŽGESINIMAS 
Sustabdykite ventiliatorių: dujų išleidimas sustabdomas tuo pačiu jungikliu (13). Ilgesnių 
sustabdymų atveju uždarykite balioną ir ištraukite kištuką iš maitinimo lizdo. 
 



 

3 

 

 
 

 
PRIEŽIŪRA 
Priežiūros darbai atliekami tik degiklio oro įsiurbimo angai. Svarbu: nepamirškite, kad oro 
įsiurbimo anga niekada neturi būti užblokuota. 
Montuojant ypač sudėtingomis sąlygomis (ūkininkystė, dulkėtos vietos) rekomenduojame 
gerai nuvalyti visą prietaisą, ypač saugos prietaisus. 
 

 

 

ART. QT101, QT102 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
1) „CERTIGAZ“ patvirtinimo lentelė 

        2) Ventiliatoriaus variklis 
        3) Vidiniai blokavimo varžtai 
        4) Ventiliatorius 
        5) Apskritas degiklis 
        6) Rankena transportavimui 
        7) Vidinis korpusas 
        8) Išorinis korpusas 
        9) Karšto oro išleidimo anga 

        10) Degiklio oro įsiurbimo anga 

        11) Piezo-elektrinis degiklis 
        12) Dujų įleidimo angos jungtis  
        13) Ventiliatoriaus jungiklis 
        14) Elektros laido pajungimo vieta 
        15) Dujų vožtuvo mygtukas 
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TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS IR MATMENYS: 
 

 
 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jei šildytuvai nuolat veikia visu pajėgumu, rekomenduojame naudoti balionų sistemą (žr. 
brėžinį) arba bent didelės talpos balioną (25 kg). Iš esmės dėl didelės dujų traukos 
atsiranda per didelis aušinimas, dėl to nukrenta slėgis ir šildytuvas gali normaliai neveikti. 
 
 
 

     

PROBLEMOS PRIEŽASTYS SPRENDIMAI 

 
Variklis neįsijungia 

 Elektros laidas su 
sugedusiu kištuku  

 Sugedęs ventiliatorius 

 Sugedęs jungiklis 

 Išimkite arba suremontuokite. 
 

 Išimkite arba suremontuokite. 

  Išimkite arba suremontuokite. 

 
Liepsna neužsidega 

 Per didelis elektrodo 
atstumas  

 Per mažai dujų 

 Sugedęs dujų vožtuvas 

 Pakoreguokite atstumą. 
 

 Pakeiskite balioną. 

 Susisiekite su techninės pagalbos tarnyba. 

Liepsna užgęsta po kelių 
sekundžių nuo 
užsidegimo 

 Per didelis temperatūros 
jutiklio atstumas 

 Sugedę saugos 
prietaisai 

 Pakoreguokite atstumą (prietaiso viduje). 

 Susisiekite su techninės pagalbos tarnyba. 

Liepsnos kraštai balti ir 
ryškūs 

 Degiklio oro defektas 

 Įleidžiama per daug dujų 

 Išvalykite galinę oro įsiurbimo angą. 

 Patikrinkite slėgio reduktorių. 

Generatorius triukšmingai 
veikia (švilpia) 

 Dujų slėgis per žemas  Pakeiskite dujų balioną arba naudokite 
daugiau balionų iš eilės. 

1312             „K INDUSTRIES“ 
Mod. QT101                PIN 1312AU3066 

Karšto oro generatorius  
Šildytuvas 

EN1596 
Kategorija: I3P 

Naudojama šiluminė galia: 18,9 kW 

Suskystintų naftos dujų sąnaudos: 1 300 g/h 

Dujos: propanas 

Darbinis slėgis: 1,5 bar 

Įtampa: 230 V  

Didžiausios energijos sąnaudos: 110 W 

Svoris: 9,5 kg 

Matmenys: 460x320x430 mm 

GB – IE  

1312             „K INDUSTRIES“ 
Mod. QT102                PIN 1312AU3066 

Karšto oro generatorius  
Šildytuvas 

EN1596 
Kategorija: I3P 

Naudojama šiluminė galia: 41,7 kW 

Suskystintų naftos dujų sąnaudos: 3 000 g/h 

Dujos: propanas 

Darbinis slėgis: 1,5 bar 

Įtampa: 230 V  

Didžiausios energijos sąnaudos: 110 W 

Svoris: 10 kg 

Matmenys: 560x320x430 mm 

GB – IE  


