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Cienījamais klient, paldies, ka izvēlējāties SENKO 

granulu krāsni! 

Šis produkts tika izstrādāts un ražots, lai pat sīkākās 

detaļas apmierinātu visas jūsu vajadzības pēc 

funkcionalitātes un drošības. 

Šī lietošanas instrukcija iemācīs pareizi darboties ar krāsni, 

tāpēc, pirms iekārtas lietošanas, lūdzu, uzmanīgi izlasiet 

rokasgrāmatu. 

SENKO vadība 

 

Šī granulu krāns ir projektēta saskaņā ar šādām direktīvām: 

➢ EU 305/2011     Būvizstrādājumu regula  

➢ EU 2015/1186   Regula par vietējo telpu sildītāju enerģijas 

marķēšanu 

➢ 2004/108 EEC   Elektromagnētiskās savietojamības direktīva 

➢ 2006/95 EEC     Zema sprieguma direktīva 

 

Un saskaņā ar šādiem standartiem: 

➢ EN 14785            Telpu sildītāji, kas izmanto koka granulas 

➢ EN 60335 

➢ EN 62233 

➢ EN 61000 

➢ EN 55014 

 

    

 

 Mājsaimniecības un līdzīgu elektrisko 

ierīču drošība 

 Elektromagnētiskā savietojamība 

Simboli kas izmantoti šajā lietošanas instrukcijā:  

• UZMANĪBU                     •     BRĪDINĀJUMS      

 

• DROŠĪBA                             •     PADOMI UN IETEIKUMI 
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VISPĀRĪGI 

o E 2804 granulu krāsns centrālapkurei P 12 WATER+AIR MODERN 

o E 2805 granulu krāsns centrālapkurei P 20 WATER+AIR MODERN 

o E 2806 granulu krāsns centrālapkurei P 12 SLIM WATER+AIR MODERN 

o E 2807 granulu krāsns centrālapkurei P 12 WATER+AIR BOX 

ir modeļi no SENKO granulu krāsniņu paletes, kas vislabāk atbilst jūsu 

telpas apsildīšanas vajadzībām. Tādēļ, mēs lūdzam jūs RŪPĪGI IZLASĪT 

ŠO INSTRUKCIJU, kas palīdzēs jums sasniegt labākos iespējamos 

rezultātus jau sākotnējās lietošanas laikā. Ražotājs nav atbildīgs par 

sekām (cilvēku vai dzīvnieku ievainojumiem vai īpašuma bojājumiem), kas 

rodas šīs rokasgrāmatas neievērošanas gadījumā.  

Krāsns darbības laikā ir karsta, un izmantošanas laikā, obligāti 

jāizmanto aizsargājoši siltumizolēti cimdi.  

Bērniem un cilvēkiem ar invaliditāti nav atļauts rīkoties ar krāsni. 

Krāsns ārējais izskats ir parādīts šīs rokasgrāmatas pirmajā lappusē. 

Pasūtot krāsni vai rezerves daļas, jānorāda tās pilnais apzīmējums, 

piemēram: E 2805 P 20 WATER + AIR MODERN, krāsa PC-2. 

SĀNU SIENU KRĀSU PALETE: 

• BORDO → PC-2 

• KRĒMKRĀSA → PC-3 

• ANTRACĪTA PELĒKA → PC-7 

      Granulu krāsnis ražo saskaņā ar EN 14785: 2006 normu un tās atbilst 

visām normas noteiktajām prasībām. 

Krāsns ir iepakota uz EURO paletes. Lai nepieļautu apgāšanos, vai citus 

bojājumus, pie pārvietošanas krāsnij jābūt pareizi nostiprinātai. 

UZMANĪBU! Krāsns sver vairāk nekā 250 kg. Lai izvairītos no 

fiziskiem ievainojumiem, krāsns izkraušanai, pārvietošanai, un 

uzstādīšanai ir nepieciešama īpaša piesardzība. 

Standarta krāsns komplektācija: 
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A) Galvenais slēdzis 0/1 ;  
B) Istabas temperatūras mērītājs ; 
C) Granulu padevēja motors ;  
D) Slēgta izplešanās tvertne (6L-krāsns P12, 8L-krāsns P20) ; 
E) Pieslēgvieta savienošanai ar datoru / istabas termostatu ; 
F) Pieslēgvieta WI-FI moduļa savienošanai ;  
G) Mātesplate; 
H) Augstas efektivitātes cirkulācijas sūknis („ErP ready“) ; 

I) Primārā gaisa ieplūdes caurule  50 mm ; 
J) Dūmgāzu iesūkšanas ventilators; 
K) Drošības vārsts R1 / 2 "(2,5 bar);  
L) Vārsts R1 / 2 "katla uzpildīšanai / iztukšošanai;  
M) Siltā gaisa sadales ventilators (zem granulu tvertnes, aiz labā paneļa  
N) Degļa katls; 
O) Pelnu kaste; 
P) Instrukcija ;  
Q) Regulēšanas kājas ar skrūvi (nav pievienotas modeļiem 2806 un 2807);  
R) Tālvadības pults + barošanas kabelis; 
S) Automātiskais ventilācijas vārsts (augstākajā punktā, aiz kreisā paneļa) 
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1.  BRĪDINĀJUMI UN DROŠĪBA 
 
 
SENKO granulu krāsnis ir konstruētas saskaņā ar visiem drošības 

pasākumiem, kas noteikti EN 14785 normā. Uzmanība, kas tiek pievērsta 

katrai krāsns sastāvdaļai, nodrošina drošību un izvairīšanos negadījumu 

gan lietotājam, gan montierim. 

Mūsu ieteikumi: 

a) Pirms jebkādu darbību veikšanas, lietotājam IR PIENĀKUMS 

LASĪT UN IZPRAST šo rokasgrāmatu. 

b) Pirms jebkādas darbības ar krāsni, ir nepieciešams to izslēgt 

(slēdzim jābūt 0 pozīcijā) un jābūt atvienotam elektrības kabelim. 

c) Veicot jebkuru darbību ar krāsni, īpaša uzmanība jāpievērš 

elektriskajiem savienojumiem, jo īpaši atklātajiem vadu posmiem, 

vadiem jābūt nostiprinātiem fiksatoros, tādējādi izvairoties no tieša 

kontakta ar vadu. 

d) Krāsni nedrīkst uzstādīt telpās ar gāzes plītīm vai plītīm, 

vannas istabās, veļas mazgāšanas telpās vai tamlīdzīgi. Tas 

pats attiecas uz istabām un dzīvokļiem, kuros atrodas gaisa 

kontroles iekārtas vai karstā gaisa sildīšanas iekārtas ar 

ventilatoriem (gaisa kondicionētājs, virtuves tvaika nosūcēji 

un tamlīdzīgi). Ja vien šādās telpās nav drošības ierīču, kas 

neapšaubāmi novērš pazemināta spiediena rašanos telpā, kurā ir 

uzstādīta krāsns, tas ir, telpas, kas savienotas ar āru. 

e) Krāsni var uzstādīt dzīvojamā telpā un pagrabā ar normālu 

gaisa mitrumu un temperatūru no +5°C līdz +25°C (apkārtējās 

teritorijas temperatūra pie plīts, kas darbojas). 

f) Granulu krāsns nav izturīga pret mitrumu, un to NEDRĪKST 

uzstādīt mitrās telpās! 

g)  Telpās, kur temperatūra ir mazāka par 5°C (brīvdienu māja) ir 

jānodrošina, lai krāsns darbotos ar minimālu jaudu vai ECO 
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režīmā (skat. 5.7.3. nodaļu). Centrālās apkures sistēmās ir 

nepieciešams sistēmā ievadīt antifrīzu. 

h)  Telpas temperatūrā virs 25°C var aktivizēt plīts drošības sistēmas. 

i)  Krāsns darbības un liesmas skaņas dēļ krāsni nav ieteicams 

uzstādīt guļamistabās un atpūtas telpās. 

j) Savas drošības labad NEATSTĀJIET KRĀSNI PA NAKTI 

IESLĒGTU BEZ UZRAUDZĪBAS 

k) Telpai, kurā tiks uzstādīta granulu krāsns, jābūt pietiekami lielai, lai 

novērstu plīts pārkaršanu → minimālajam telpas tilpumam, kurā 

tiks uzstādīta granulu krāsns, jābūt 4 m3 uz kW plīts 

nominālās jaudas! 

l)  Telpā, kurā atrodas krāsns, vienmēr vajadzētu uzstādīt papildus 

apkures ierīces (piemēram, radiatorus, grīdas apsildi utt.). Tas ir 

īpaši svarīgi pārejas periodā (rudens / pavasaris), kad krāsns netiek 

lietota, bet jūs izmantojat siltumu no citiem enerģijas avotiem 

(saules, biomasas utt.) Kopā ar ūdens uzglabāšanas tvertni 

(buferi). Šāda apkure ir pietiekama, bet jums ir nepieciešama 

apkures ierīce, kas sildīs telpu. 

m) Ir jāievēro visi Eiropas, valsts un vietējie noteikumi (normas), 

kas piemērojami produkta uzstādīšanas valstī. 

n) Ražotājs nav atbildīgs par sekām (cilvēku vai dzīvnieku 

ievainojumiem vai īpašuma bojājumiem), kas rodas šīs 

rokasgrāmatas neievērošanas gadījumā. 

o) Šī rokasgrāmata ir svarīga izstrādājuma sastāvdaļa, lai 

nodrošinātu, ka tā tiek turēta blakus produktam, īpaši gadījumos, 

kad izstrādājums tiek nodots citam īpašniekam vai tiek pārvietots. 

p)  Šī krāsns ir paredzēta centrālai apkurei, un to nedrīkst izmantot 

citiem mērķiem. Noņemot aizsargplēvi no plīts, pārbaudiet, vai tajā  
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nav bojājumu un trūkstošu daļu. Ja kaut kas pietrūkst, sazinieties ar 

pārdevēju, no kura iegādājāties krāsni. 

q) Pirms dedzināšanas procedūras sākšanas krāsns OBLIGĀTI 

jāpievieno skurstenim un centrālajai apkures sistēmai! 

r)  Krāsns pievienošanu centrālajai apkures sistēmai drīkst veikt 

tikai pilnvarots servisa personāls. Apkalpotājs, kas savieno 

plīti ar centrālo apkures sistēmu, garantē sistēmas pareizību. 

s) Nekad nelietojiet degošus šķidrumus granulu aizdedzināšanai!  

t) Neatstājiet granulu maisu saskarē ar karstu krāsni! 

u) Visas krāsns daļas nodrošina labu un pareizu krāsns darbību, un, 

ja nepieciešams, tās jāaizstāj ar oriģinālām rezerves daļām, kuras 

izgatavojis tikai ražotājs (oriģinālo daļu neuzstādīšana nozīmē 

garantijas zaudēšanu!) 

v)  Lai saglabātu produkta funkcionalitāti un to aizsargātu, regulāra 

krāsns apkope (serviss) jāveic saskaņā ar rokasgrāmatu (uz 

lietotāja rēķina) atkarībā no izmantotajām granulām -  pēc 2000 

darba stundām VAI reizi gadā (parasti pirms apkures sezonas) - 

A1 kvalitātes granulām. A2 kvalitātes granulām un tām, kurām nav 

sertifikāta, pilns krāsns serviss jāveic ātrāk. Brīdinājumu: A01, 

A02, A03, A04 un A07 sekas nav iekļautas garantijā. KRĀSNS 

LIETOTĀJS  KRĀSNI TĪRA REGULĀRI Sevišķi saskaņā ar 6.7-

6.10. 

 
        Ir arī jāpiemin: 

 

•  Visas krāsnis pirms nosūtīšanas ir ieslēgtas un pārbaudītas.  

• Ir AIZLIEGTS žāvēt veļu uz dekoratīvā, priekšējā režģa! 

• Pārliecinieties, ka krāsns vienmēr ir pievienota pareizi nozemētai 

kontaktligzdai, un nepieskarieties plītij ar slapjām vai mitrām ķermeņa 

daļām. 
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• Krāsns ekspluatācijas laikā ir karsta, un strādājot (kurtuves durvju 

atvēršana un aizvēršana, pelnu trauka noņemšana un tamlīdzīgi) 

ir obligāti jāizmanto aizsargājoši, siltumizolēti cimdi. 

• Ir aizliegts mainīt drošības noteikumus bez ražotāja atļaujas vai 

norādījumiem. 

• Nevelciet, nenoņemiet un nelociet krāsns elektriskos kabeļus, pat ja 

tā ir atvienota no elektrotīkla. 

• Izvairieties no gaisa padeves atveres aizsērēšnas vai 

samazināšanas telpā, kurā uzstādīta krāsns. Pareizai sadegšanai ir 

nepieciešamas gaisa padeves atveres. Minimālā degšanas gaisa 

atvere ir 10 cm x 10 cm (vai caurums ar aptuveno diametru 12 cm). 

• Regulāras krāsns darbības laikā tās durvīm vienmēr jābūt 

aizvērtām. 

• Pirms krāsns ieslēgšanas pēc ilgākas tās nelietošanas pārbaudiet 

primārā gaisa padeves un dūmgāzu kanālu iespējamos 

aizsērējumus. 

• Pēc atkārtota mēģinājuma ieslēgt krāsni, no kurtuves jāizņem 

uzkrātās nedegošās granulas, tad mēģiniet atkal. 

• Granulu tvertnes vākam vienmēr jābūt aizvērtam. 

•  Dūmvada ugunsgrēka gadījumā, izslēdziet plīti, atvienojiet 

strāvas padeves kabeli, aizveriet primāro gaisa ieplūdi, 

neatveriet kurtuves durvis. Dzēsiet uguni, izmantojot piemērotus 

ugunsdzēšamos aparātus. NEKAD NEDZĒSIET UGUNI AR 

ŪDENI! Ugunsgrēka gadījumā sazinieties arī ar vietējo 

ugunsdzēsības dienestu. Ievērojiet vietējos ugunsdrošības 

noteikumus! 

• Ja jūs pazaudējat šo rokasgrāmatu, kopiju varat saņemt no SENKO 

Company vai tās pilnvarotā pārstāvja.  
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1.1. DROŠĪBAS IERĪCES 
 

SENKO granulu krāsns sastāv no šādām drošības ierīcēm: 

➢ Mātesplate  tieši iejaucas un aktivizē trauksmi, līdz krāsns 

pilnībā atdziest līdz darba temperatūrai, kas atšķiras no iepriekš 

iestatītajiem drošības apstākļiem; 

➢ Drošinātājs  pasargā krāsni no pēkšņām elektrības sprieguma 

izmaiņām (maks. 6,3 A un 250 V) - skat. 47. attēlu; 

➢ Granulu tvertnes temperatūras drošības zonde  pārāk 

augstas granulu tvertnes temperatūras (maks. 110°C) gadījumā 

zonde automātiski bloķē granulu padevi un iedarbina trauksmi A03; 

➢ Ūdens tvertnes temperatūras drošības zonde  pārāk augstas 

katla ūdens temperatūras (maks. 95°C) gadījumā zonde 

automātiski bloķē granulu padevi un iedarbina trauksmi A18; 

➢ Dūmgāzu temperatūras mērīšanas zonde  pārmērīgas 

dūmgāzu temperatūras (maks. 180°C) gadījumā zonde automātiski 

atiestata krāsni uz normālām temperatūras vērtībām (minimālais 

jaudas līmenis 1, ti, fire 1 uz vadības paneļa) VAI aktivizē trauksmi 

A04; 

➢ Telpas temperatūras mērīšanas zonde  ja telpas temperatūra ir 

augstāka no iestatītā punkta, zonde automātiski atiestata krāsni uz 

normālām temperatūras vērtībām (minimālais jaudas līmenis - 1., ti, 

fire uz vadības paneļa) - skatīt 33.a attēlu; 

➢ Ūdens temperatūras mērīšanas zonde  ja ūdens temperatūra 

paaugstinās virs 85°C, zonde automātiski atiestata krāsni uz 

normālām temperatūras vērtībām (minimālais jaudas līmenis - 1, ti, 

fire 1 uz vadības paneļa); 

➢ Primārā degšanas gaisa plūsmas mērīšanas zonde  

nepietiekama (vai pārmērīga) skursteņa diametra gadījumā šī 

zonde automātiski (līdz noteiktam līmenim) regulē dūmgāzu 

ventilatora ātrumu, ti, primāro gaisa plūsmu, lai panāktu optimālu 

granulu sadegšanu kurtuvē. 
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2.  GRANULAS 

 

Granulas ir presēti koka atkritumi (zāģu 

skaidas un tamlīdzīgi), ko iegūst, mehāniski 

presējot īpašās mašīnās. Papildus tam, ka 

granulas ir ekoloģiska degviela, tām ir arī 

tehniskas priekšrocības salīdzinājumā ar citu 

koka biomasu - tām ir visaugstākā siltumspēja 

un ļoti zems mitruma līmenis (maksimums 

10%). 

Jūsu izmantotajām granulām jābūt 

sertificētām saskaņā EN 14961-2, Ö-

Norm M 7135, DIN 51731 vai ENplus-

A1 normu.  

 
Kā noteikt granulu kvalitāti?  

➢ Tām jābūt cilindriskām ar nemainīgu diametru, un ar spīdīgu 
virsmu!  

➢ To diametram jābūt 5 - 6 mm, bet garumam - 10 - 40 mm! 
➢ Iepakojumā nedrīkst būt pārāk daudz zāģu skaidas vai putekļu! 

➢ Iepakojumam jābūt hermētiski noslēgtam (iespējamas mitruma 

iedarbības dēļ)! 

➢ Granulām jāsaplīst, bet ne jāsadrūp! 

➢ Ievietojiet sauju granulu ūdens traukā. Ja granulas ir labas 

kvalitātes, tās nogrims, pretējā gadījumā tās peldēs! 
 

•  Granulas jāuzglabā sausos apstākļos! 

• Zemas kvalitātes granulu vai jebkuras citas 

degvielas izmantošana negatīvi ietekmē jūsu 

krāsns funkcionalitāti un var izraisīt 

garantijas un ražotāja atbildības anulēšanu! 
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3. TEHNISKĀS ĪPAŠĪBAS 
 

SENKO granulu krāsns WATER ir veidota dzīvojamo telpu apsildīšanai 

un centrālai apkurei, kā arī kalpo kā dekoratīvs elements katrā telpā. 

Ventilators izpūš siltu gaisu no plīts uz istabu caur režģiem krāsns 

priekšpusē. Otrais ventilators noved primāro gaisu uz kurtuvi, un tajā pašā 

laikā dūmgāzes tiek novadītas no kurtuves līdz skurstenim. 

 
Krāsns centrs un nesošās konstrukcijas ir izgatavotas no tērauda 

loksnēm. Kurtuves (katla) iekšējā daļa ir izgatavota no ļoti izturīgas 

kvalitātes katla loksnes saskaņā ar EN 14785. Kurtuvei ir durvis, kas 

aprīkotas ar ugunsizturīgu stiklu. Šis risinājums nodrošina estētiski 

pievilcīgu liesmas vizuālo efektu kurtuvē, vienlaikus novēršot pelnu un 

dūmu izkļūšanu apsildāmajā zonā. 

 

ATSLĒGA: 

 

① Pieslēgvieta WI-FI moduļa savienojumam 

② Pieslēgvieta savienojumam ar datoru / istabas termostatu (sk. 33.a  

attēlu) 

③ Telpas temperatūras mērīšanas zonde (sk. “P” 33.a attēlā) 

④ Galvenais slēdzis 0/1 

Ⓐ  50 mm - primārā gaisa ieplūde 

Ⓑ  80 mm - dūmgāzu izvads 

Ⓒ R1 / 2 "F - vārsts priekš katla uzpildīšana / iztukšošana 

Ⓓ R3 / 4 "M (P 12) / R1" M (P 20) - auksts ūdens 

Ⓔ R1 '' M - silts ūdens 

Ⓕ R3 / 4 "F - drošības vārsts (2,5 bar) 

Ⓟ Cirkulācijas sūknis (aiz sānu paneļa) 
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1.attēls 

③ 

② 

④ 

① 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓓ 

Ⓔ 

P 12 ŪDENS+GAISS 

Ⓒ 

Ⓕ 
Ⓟ 

P 12 ŪDENS+GAISS 

① 

② 

④ 

③ 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓕ 

Ⓓ 

Ⓒ 
Ⓔ 

Ⓟ 
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P 12 SLIM ŪDENS+GAISS 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  P 20 ŪDENS+GAISS 
                                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.attēls 

① 

② 

③ 

④ 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓓ Ⓔ 

Ⓓ 

Ⓔ 

③ 

④ 

① 

② 

Ⓐ 

Ⓑ 

Ⓒ 

Ⓕ 

Ⓟ Ⓒ 

Ⓕ 

Ⓟ 
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2.attēls 
ATSLĒGA: 

1. Kontroles panelis 
2. Tīrīšanas lūkas vāks 
3. Dūmeņa vāks 
4. Dekoratīvā virsma 
5. Kurtuves virsma 
6. Kurtuves kaste 
7. Kurtuves stikla durvis 
8. Kurtuve 
 

9. Apakšējā aizsarg plāksne 
10. Granulu aizdedzinātājs 
11. Pamatne ar regulācijas kājām 
12. Dūmgāzu ventilators 
13. Skursteņa savienojums 80mm  
14. Savienojums 50mm āra gaisa 
ievadei 
 

 

15. Gaisa plūsmas sensors 
16. Granulu padeves motors 
17. Granulu padevējs 
18. Siltā gaisa ventilators 
19. Granulu kaste 
20. Granulu kastes režģis 
21. Granulu kastes starplika 
 

 
AB – Pelnu kaste (skat. Nodaļu 6.2.) 

CFGC – Centrālais dūmgāzu 
kanāls (skat. Nodaļu 6.7.) 

1 2 

4 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

11 

10 12 

13 

14 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

15 

AB 

CFGC 

CFGC 
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4. UZSTĀDĪŠANA 

4.1. IETEIKUMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3. attēls 
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Pirms instalēšanas ieteicams pārbaudīt šādus elementus: 

• Atbilstošs minimālais vietas apjoms, kur tiks uzstādīta krāsns 

(izvairieties no krāsns ievietošanas nišās vai šaurās telpās, kuru 

tilpums nepārsniedz 40m3); 

• Nodrošināt piemērotu un pareizu sadedzināšanai nepieciešamā 

primārā gaisa apmaiņu, savienojot to ar ārējo gaisu;  

• Pareizs skursteņa un dūmu ventilācijas cauruļu novietojums 

Pirms uzstādīšanas jākontrolē krāsns un skursteņa pareiza novietošana, 

kam jāatbilst: 

• Uzstādīšanas noteikumiem; 

• Drošiem attālumiem; 

• Ierobežojumi, kas noteikti vietējos administratīvajos noteikumos vai 

īpašos drošības noteikumos, ko noteikusi iestāde; 

• Krāsni nav atļauts uzstādīt telpās, kur jau pastāv cita apkures ierīce 

bez autonomas gaisa apmaiņas; 

• Ir aizliegts krāsni uzstādīt telpā ar sprādzienbīstamu atmosfēru 

 

 

 

GRANULU 

KRĀSNS 

 

 

 

 

A 200 mm no aizmugures sienas  

B 200 mm no sānu sienas 

C 800 mm no priekšējā režģa 

D 500 mm grīdas aizardzība 

E 
300 mm (mēra no maksimālā  
leņķa kurtuves durvju atvēršana) 

AIZMUGURE 

S
Ā

N
U

 S
IE

N
A

 S
Ā

N
U

 S
IE

N
A

 

GRĪDAS PĀRKLĀJUMS 

SILTUMA ZONA 

2.Tabula 

 4. attēls  
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Blakus esošajām sienām jābūt izgatavotām no ķieģeļiem, betona vai 

citiem neuzliesmojošiem materiāliem, ti, aizsargātām ar izolāciju. Krāsns 

izstaro siltumu, it īpaši kurtuves līmenī, tāpēc tuvumā nedrīkst novietot 

viegli uzliesmojošus vai karstumam jutīgus priekšmetus (piemēram, 

spirtu, papīru, plastmasas priekšmetus).  

Krāsns jāuzstāda, ievērojot minimālos noteiktos pasākumus un 

pastāvīgi kontrolējot drošības attālumu no sienām un mēbelēm (4. 

attēls). Ja grīda ir izgatavota no viegli uzliesmojoša materiāla (piemēram, 

koka parketa), tā jāaizsargā ar vienu plāksni, kas izgatavota no 

neuzliesmojoša materiāla un kas jānovieto zem plīts un ap to, lai novērstu 

grīdas pārkaršanas problēmas (3. un 4. attēls - grīdas aizsardzība)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Mēs iesakām krāsni uzstādīt pēc iespējas tuvāk dūmu atgaisošanas 

caurulei, ierobežojot līdz minimumam noapaļojumu skaitu (maks. 3 + T-

veida pārbaudei un tīrīšanai) un skursteņa horizontālās daļas (kopā 3 m 

ar 3-5 ° slīpums) skatīt 4.5. Savienojums ar skursteni. 

 Uzliesmojošs 

objekts 

Nav viegli uzliesmojošs 

objekts 

A 200 mm 100 mm 

B 1500 mm 800 mm 

C 300 mm 200 mm 

3.Tabula 

5. attēls 
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4.2. PAREIZA UZSTĀDĪŠANA 

      Vienā telpā ar krāsni drīkst atrasties tikai iekārtas kas darbojās slēgtā 

sistēmā vai kas neveido pārspiedienu (vilkmi) salīdzinājumā ar 

apkārtējo telpu.  

Pārtikas apstrādes ierīču un tvaika nosūcēju uzstādīšana ir atļauta tikai 

telpās, kuras izmanto kā virtuves. 

 

4.3. NEPAREIZA UZSTĀDĪŠANA 
 

    Ierīces, kuras nedrīkst būt un kuras nedrīkst uzstādīt telpās, kurās tiks 

uzstādīta krāsns, ir: 

• tvaika nosūcējs, gaisa kondicionēšanas ierīces; 

• kolektīvā tipa ventilācijas caurules .  

 

    Kad iepriekš minētās ierīces atrodas blakus esošajās telpās, kas 

saskaras ar telpu, kurā uzstādīta SENKO granulu krāsns, ir aizliegts šīs 

ierīces izmantot vienlaicīgi gadījumos, kad pastāv risks, ka vienā no diviem 

rodas spiediens istabas attiecībā pret otru. 

 

4.4. SAVIENOJUMS AR ĀRA GAISU 
 

Lai krāsns darbotos pareizi un labi sadalītu siltumu, krāsns jānovieto 

vietā, kur ir atvērums granulu sadedzināšanai nepieciešamā ārējā (primārā) 

gaisa ieplūdei vai kur to var uzbūvēt. Minimālajai atveres virsmai jābūt 

100 cm2 (6.a, 7. attēls). Atvere ir jākonstruē tā, lai novērstu jebkāda veida 

aizsērēšanu (aizsargāta ar režģi, metāla sietu vai atbilstošu 

aizsardzību). 
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Gaiss var tikt piegādāts arī no blakus esošām telpām (6.b attēls). Ir svarīgi, 

lai šajās telpās pastāvīgi būtu ārējā gaisa padeve. Blakus esošajai telpai 

jāatbilst visiem iepriekš uzskaitītajiem kritērijiem attiecībā uz uzstādīšanas 

telpu, un to nedrīkst izmantot guļamistabās, vannas istabās vai jebkurā citā 

vietā, kur var notikt ugunsgrēks (piemēram, garāža, malkas šķūnis, viegli 

uzliesmojošu materiālu uzglabāšanas telpa un tamlīdzīgi)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja degšanai 

nepieciešamo gaisu caur 

caurulēm iesūc tieši no 

ārējās vides, apaļa 

caurule 90 ° leņķī uz leju 

putnu, peles un iespējamas 

nejaušas aizsērēšanas dēļ  

jāaprīko ar aizsargrežģi. 

 

 

 

6.attēls 

vismaz 

100 cm2 

Svaiga gaisa  

Ieplūde no āra 

a b 

gaisa eja  

zem durvīms 

7.attēls 
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Gaisu var piegādāt no ārējās vides, izmantojot ārēju gaisa 

pieslēgumu (Ø50 uz krāsns aizmugures) caur cauruli, maksimums 

līdz 3 m garumā (jāņem vērā, ka katrs 90 ° elkonis sakrīt ar 1 lineāru 

metru). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5. SAVIENOJUMS AR SKURSTENI 
 

4.5.1. DŪMGĀZU CAURULES 

 

Uzstādot skursteni, jāizmanto no nedegošiem materiāliem izgatavoti 

elementi, kas ir piemēroti un izturīgi pret sadegšanas produktiem un to 

iespējamo kondensāciju. Savienojot krāsni ar skursteni, ir aizliegts 

izmantot elastīgas caurules, kas nav izgatavotas no skābes izturīga 

materiāla, pat ja kanāli jau pastāv. 

savienojums 

(caurums) pie sienas 

svaiga gaisa ieplūdei 

8.attēls 
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A 

B 

C 

D 

E 

F 

G 

H 

J 

G 

J 
G 

J 
J 

J 

K 

L 

M 

1 

2 

3 

4 

1 – - Ø100mm diametra skursteņa 

uzstādīšana ar atstarpi ap cauruli (B): 

• min 100 mm, ja caurule atrodas 

netālu no neuzliesmojošiem 

materiāliem, piemēram, betona, 

ķieģeļiem un tamlīdzīgiem. 

• min. 300 mm, ja caurule atrodas 

netālu no viegli uzliesmojošiem 

materiāliem, piemēram, koka un 

tamlīdzīgiem. 

Abos gadījumos ir nepieciešama 

atbilstoša izolācija starp skursteni un 

griestiem  

2 – esošais skurstenis; minimālais 

dūmu novadīšanas caurules diametrs 

Ø 80mm ar ārējo skursteņa pārbaudi 

un tīrīšanas lūku 

3 – Ārējais skurstenis izgatavots no 

izolētām nerūsējošā tērauda caurulēm, 

minimālais diametrs Ø80mm. Visai 

konstrukcijai jābūt droši piestiprinātai 

pie sienas, un tās augšpusē jābūt 

aizsargvāciņam (skat. 4.5.4. Nodaļu). 

4 – Dūmu novadīšanas sistēma ar T 

veida elementiem, kas nodrošina 

vieglāku piekļuvi, iztīrot skursteni, bez 

nepieciešamības dekonstruēt caurules. 

A – skatīt 15. attēlu un 4.5.4. nodaļu. 

B – vieta ap skursteņa cauruli 

C – vismaz 500 mm 

D – maksimums 3 m 

E – vismaz 50 mm 

F – vismaz 3° 

G – izolācija 

H – samazinājums no Ø80 līdz Ø100 

mm 

J – apkopes un tīrīšanas atvere 

K – apkopes un tīrīšanas lūka  

L – T- veida gabals ar apkopes un 

tīrīšanas atveri 

M – fresh external air supply grid 

  

 

9.attēls 

M 

M 
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Dūmu izvadīšanas caurules nedrīkst vadīt caur telpām, kurās ir aizliegta 

degšanas ierīču uzstādīšana. Cauruļu uzstādīšana jāveic tā, lai nodrošinātu 

dūmu necaurlaidību krāsns darbības laikā, ierobežotu kondensātu un 

atspējotu kondensāta pārnešanu atpakaļ uz ierīci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10.attēls 

Dūmvada vāciņš 

ar lietus un vēja 

aizsardzību 

 

 

Dūmvada vāciņš 

ar lietus un vēja 

aizsardzību 

 
Izolēts 

skurstenis 

 

 

Izolēts 

skurstenis 

 

 

T savienojums 

ar pārbaudes 

lūku 

 

Izolēts T 

savienojums 

ar pārbaudes 

lūku 

 

Uzstādīšana ar 

iekšējo dūmu 

cauruļvadu 

 

 

Uzstādīšana ar 

iekšējo – ārējo 

dūmu cauruļvadu 

 

Pelni 

nogulsnējas 

90 ° caurules 

liekumā 

 

Pelni 

nogulsnēj

as 90 ° 

caurules 

liekumā 

 

Pareizs krāsns 

savienojums ar 

skursteni 

Nepareizs krāsns 

savienojums ar 

skursteni 

 

NAV IETEIKTS LIETOT 90 ° CAURULI, KĀ PIRMO PELNU UZTVERES ELEMENTU, JO PELNI ĀTRI 

AIZSĒRĒ DŪMU VADĪŠANAS TELPU UN VEIDO PROBLĒMAS KRĀSNS UN DŪMEŅA FUNKCIJAI.  
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Jāizvairās no horizontālo daļu uzstādīšanas cik vien iespējams. Ja 

attiecīgās daļas ir tās, kurām jānonāk pie griestiem vai sienām, kas ir 

nesimetriskas ar plīts dūmu noplūdi, savienojums jāveic caur caurulēm, 

kuru slīpums nepārsniedz 45 ° (11. attēls). 

 
Uzstādot dūmvada caurules, lūdzu, izpildiet tālāk sniegtos 

norādījumus: 

• horizontālajām daļām jābūt ar vismaz ar 3 ° slīpumu uz augšu, 

• horizontālās daļas garumam jābūt minimālam un tas nedrīkst 

pārsniegt 3 m, 

• 90° cauruļu skaits nedrīkst pārsniegt 4 (ieskaitot T veida daļu) – ja 

jums nepieciešams vairāk par 4 līkumiem, izmantojiet cauruli ar 

iekšējo diametru ( 120 mm), 

• skursteņa diametrs, kas pārsniedz 120 mm, nav piemērots tiešam 

savienojumam ar krāsni. Piemērotu, min. 80 mm diametra, elastīgu 

dūmu novadīšanas cauruli jāievada skurstenī (izgatavota no skābes 

izturīga nerūsējoša materiāla), un skurstenis ir jāizolē, lai novērstu 

aukstā gaisa iekļūšanu dūmgāzu caurulē! 

 pieslēdzot krāsni pie skursteņa ar lielāku diametru, palielināsies 

krāsns siltuma zudumi, līdz ar to palielināsies arī degvielas patēriņš! 

 
 Krāsns ir savienota ar skursteni caur dūmgāzu caurulēm ar minimālo 

diameteru  80 mm (caurules garums līdz 3 m) VAI  100 mm (ja 

caurules garums, pārsniedz 3 m). Šo garumu iegūst, pievienojot 

horizontālo un vertikālo cauruļu daļas, paturot prātā, ka katrs 90 ° locījums 

atbilst 1 lineāram metram. 

 
UZMANĪBU! NESAVIENOJIET dūmgāzu cauruli pie kopējās 

dūmvadu sistēmas, ko izmanto citi siltuma ģeneratori (ūdens sildītāji, 
kamīni, plītis un tamlīdzīgi)→ skatīt 12.attēlu 
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11.attēls 

NĒ JĀ 

12.attēls 

Dūmvada vāciņš 

ar lietus un vēja 

aizsardzību 

 

Dūmvada vāciņš 

ar lietus un vēja 

aizsardzību 

 

 

Tērauda 

loksne ar 

slēgtu telpu 

 

T savienojums 

ar pārbaudes 

lūku 

 

 

T savienojums 

ar pārbaudes 

lūku 

 

Izolēts T 

savienojums 

ar pārbaudes 

lūku 

 

Pareizs krāsns 

savienojums ar 

skursteni 

max 3 mt 

3-5° 
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SVARĪGI :    

 aizliegts izmantot elementus ar citu slīpumu! 

 dūmu novadīšanas caurulei jānodrošina kvēpu savākšana un 

tīrīšana! 

 dūmu izvadīšanas caurulei jābūt ar nemainīgu diametru! 

 potenciāla diametra maiņa ir atļauta tikai savienojuma vietā ar 

skursteni! 

 Citus kanālus vai caurules ir aizliegts vadīt caur dūmu ventilācijas 

cauruli! 

 nav atļauts uzstādīt papildus ierīces manuālai sūkšanas jaudas 

palielināšanai 

 

4.5.2. DŪMENIS 
 

Dūmvadam jāatbilst šādām prasībām : 

• Degšanas produktu necaurlaidīgam, ūdensizturīgam un atbilstoši 

izolētam; 

• Jābūt izgatavotam no materiāliem, kas spēj izturēt regulāru 

mehānisko berzi, karstumu, sadegšanas produktu ietekmi un 

iespējamo kondensāciju;  

• Jābūt savienotam vertikāli un ar kritumu no ass līdz 45°; 

• Jābūt atbilstoši fiziski izolētam no viegli uzliesmojošiem 

materiāliem ar gaisu piepildītām telpām, vai atbilstošiem 

materiāliem;  

 

 

 

 

 

•  

         kvēpu nogulsnes 

 

       kvēpu nogulsnes 

 

13.attēls 

26 



      
 

SENKO ŪDENS+GAISA krāsnis – Instrukcija                                                                          27 

 

• Jābūt apļveida iekšējam šķērsgriezumam (šķērsgriezums var būt 

arī kvadrātveida vai taisnstūrveida ar noapaļotiem leņķiem un 

rādiusu ne mazāku par 20 mm) → skatīt 13. attēlu; 

• Jābūt vienmērīgam, brīvam un neatkarīgam iekšējam 

šķērsgriezumam; 

• Tam var būt taisnstūrveida šķērsgriezums ar maksimālo attiecību 

starp pusēm 1:5 → skatīt 13.attēlu 

Mēs iesakām aprīkot skursteni ar cieto materiālu un iespējamo 

kondensācijas produktu savākšanas kameru un uzstādīt to zem ieejas 

vietas dūmu ventilācijas kanālā, tādējādi ļaujot to viegli atvērt un pārbaudīt 

caur necaurlaidīgo lūku. 

 
SVARĪGI 

• PIRMS pieslēgšanās skurstenim, vienmēr jāveic aprēķini (saskaņā 

ar EN 13384 un visiem citiem skursteņa izmēru standartiem)! 

• Dūmvadam ir ļoti svarīga dūmu izplūdes funkcija strāvas padeves 

pārtraukuma gadījumā, un tāpēc TAM JĀBŪT labi un atbilstoši 

izmērītam! 

 

4.5.3. DŪMEŅA SAGATAVOŠANA UN KONTROLE 
 
Pirms krāsns uzstādīšanas ir jāpārbauda skurstenis - diametrs, 

augstums, iespējamie aizsērējumi un bojājumi. Dūmvadam jābūt pilnvarota 

skursteņslauķa sertificētam un pārbaudītam.  

Faktiskajam skursteņa augstumam jābūt vismaz 5 metriem no 

skursteņa un krāsns savienojuma vietas (14.b attēls). 

Dūmvadam jābūt vismaz 50 cm virs jumta kores (sk. 15. attēlu). 

Dūmvadam iekšpusē jābūt gludam, labi izolētam un labi 

nostiprinātam. Visām tīrīšanas lūkām jābūt labi nostiprinātām. Visas blīves 

regulāri jāpārbauda un vajadzības gadījumā jānomaina. 
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Pievienojot krāsni pie 

skursteņa, jāievēro vietējie, 

nacionālie un Eiropas 

noteikumi (normas) – DIN 

4705. 

Ir jānodrošina, lai savienojumi 

starp krāsni un skursteni būtu 

cieši un gaisa necaurlaidīgi. 

Dūmu ventilācijas caurule 

nedrīkst iekļūt skursteņa 

caurspīdīgajā atverē (14.c 

attēls). 

Atšķirības starp pareizu un 

nepareizu krāsns 

savienojumu ar skursteni ir 

parādītas 14. attēlā. 

 

4.5.4. SKURSTEŅA VĀKS 

Dūmvada vāciņam jāatbilst 

šādām prasībām:  

• Identisks iekšējā skursteņa 

šķērsgriezumam, 

• darbības izejas  šķērsgriezums, 

kas nav mazāks par skursteņa 

dubulto iekšējo šķērsgriezumu, 

• konstruēti, lai novērstu lietus, 

sniega, lapu un citu svešķermeņu 

iekļūšanu skurstenī, 

14.attēls 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

g) 
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• konstruēts tā, lai novērstu lietus, sniega, lapu un citu 

svešķermeņu iekļūšanu skurstenī, 

• konstruēti tā, lai vēja gadījumā no jebkura virziena un slīpuma 

varētu izvadīt sadegšanas produktus, 

• uzstādīts, lai nodrošinātu sadegšanas produktu pareizu 

izkliedēšanu un izkliedēšanu ārpus dūmu zonas (pretplūsma), 

jo šeit notiek pretspiediens. Tāpēc ir jāievēro 15. attēlā uzskaitītie 

ierobežojumi, 

• nav atļauts izvietot ventilatorus skurstenī. 

 

Jumta 
slīpums 

Attālums starp jumta 
kori un skursteni 

Minimālais skursteņa augstums 
(mērot no jumta virsmas) 

 A, m Hmin, m 

15° 
< 1,85 0,5 m virs jumta kores 

> 1,85 1 m no jumta 

30° 
< 1,5 0,5 m virs jumta kores 

> 1,5 1,3 m no jumta 

45° 
< 1,3 0,5 m virs jumta kores 

> 1,3 2 m no jumta 

60° 
< 1,2 0,5 m virs jumta kores 

> 1,2 2,6 m no jumta 

15.attēls 

4.tabula 

PLAKANS JUMTS SLĪPS JUMTS 

Z=REFLUKSA ZONA 
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4.5.5.  DŪMEŅA FUNKCIJA 

 

Starp visiem meteoroloģiskajiem un ģeogrāfiskajiem faktoriem, kas 

ietekmē skursteņa darbību (lietus, migla, sniegs, saules radiācijas periods 

utt.), vējš noteikti ir galvenais. Bez spiediena, ko rada dūmgāzu un ārējā 

skursteņa gaisa temperatūras starpība, pastāv vēl viens spiediena veids - 

vēja dinamiskais spiediens. 

 Augšupejošs vējš VIENMĒR palielina gaisa spiedienu, tas rada zemu 

spiedienu (dūmvada vilkmi), ja skurstenis ir pareizi uzstādīts. Lejup ejoša 

vēja dēļ VIENMĒR samazinās vilkme  rodas pārspiediens. Papildus 

vēja virzienam un ātrumam svarīga ir arī skursteņa pozīcija attiecībā pret 

mājas jumtu un apkārtējo teritoriju (16. attēls).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vējš netieši ietekmē arī skursteņa darbību, radot augsta (pārspiediena) 

un zema (zemspiediena) spiediena zonas gan dzīvojamās platības 

iekšpusē, gan ārpusē (17. attēls). 

Vējš 

 

Nevēlama 

pozīcija 

Vēlama 

pozīcija 

 

 
Horizontāls vējš 

8 m/s  zema 

spiediena no 30 

Pa 

 

 

Lejupejošs vējš zem 45 

lenķa un 8 m/s  

pārspiediens no 17 Pa 

 

 

Augsta (pozitīva) 

spiediena zona  

PĀRSPIEDIENS 

 

 

Zema (negatīva) 

spiediena zona  

ZEMSPIEDIENA 

 

Dūmgāzes 

no krāsns 

16.attēls 
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Telpās, kas tieši pakļautas vēja iedarbībai var rasties spiediens, kas 

atvieglo skursteņa darbību, (B), bet ārējais spiediens var arī nelabvēlīgi 

ietekmēt skursteni, ja skurstenis atrodas vēja pusē (A). Pretēji tam, zemais 

spiediens var rasties aizvēja telpās (C), kas nelabvēlīgi ietekmē skursteņa 

funkcijas, kas atrodas pretējā pusē (D) no vēja virziena. 

 

 

 

 

 

 

4.6. SAVIENOŠANA AR CENTRĀLO APKURES SISTĒMU 
 

Pirms aizdedzināšanas procedūras uzsākšanas, krāsnij jābūt 

savienotai ar centrālo apkures sistēmu, un katlam jābūt piepildītam ar 

ūdeni.   
 

① SAVIENOJUMI AR SISTĒMU 

Cauruļu uzstādīšana jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem 

tehniskajiem noteikumiem un DIN 4751 normu - 1. daļa atvērtām 

sistēmām un DIN 4751 - 2. daļu slēgtām sistēmām, ievērojot profesionālos 

standartus, un to drīkst veikt tikai pilnvarots eksperts. 

Nav atļauts  samazinātu cauruļu diametru, kas savieno katlu ar apkures 

uzstādīšanas pieslēguma punktu. Pretējā gadījumā garantija nebūs 

spēkā. 

Pirms katla pievienošanas apkures iekārtai cauruļvadi ir rūpīgi jāiztīra 

no iespējamiem netīrumiem. Tas novērš katla pārkaršanu, sistēmas 

troksni, sūkņa darbības traucējumus un sajaukšanas vārstu darbības 

traucējumus. 

Lejupejoš 

vējš 

Vējš 

A 

B C 

D 

A-B zona pārspiedienā 

C-D zona zemā spiedienā 

 

 

17.atttēls 
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PIRMS PIEVIENOŠANAS IR IETEIKUMS IZTĪRĪT VISU SISTĒMU, LAI 

ATBRĪVOTOS NO IESPĒJAMIE NETĪRUMIEM UN NOGULSNĒM. 

 

Pie apkures sistēmas katls tiek savienots ar plakanu savienojumu, 

ar vai bez sajaukšanas vārsta uz slēgtu vai atvērtu sistēmu. 

 

Pievienojiet krāsni, izmantojat elastīgās caurules, lai krāsns nebūtu 

pārāk stingri savienota ar sistēmu, un lai pieļautu nelielas  kustības. 

 
 
KRĀSNS IR RŪPNĪCAS SAGATAVOTA UN PAREDZĒTA 
SAVIENOŠANAI AR SLĒGTU CENTRĀLO SILTUMA SISTĒMU (slēgta 
izplešanās tvertne) 
 

Neatkarīgi no izplešanās tvertnes kas ir  iebūvēta granulu krāsnī, 

centrālajai apkures sistēmai jābūt arī savai izplešanās tvertnei, kas 

pielāgota krāsns izplešanās tvertnei. 

 

Krāsns standarta aprīkojumā ir ar 2,5 bāru drošības vārstu (sk. “F” 1. 

attēlā vai “K” attēlu IEKĀRTAS). Drošības vārsta izvadi OBLIGĀTI 

jāievada kanalizācijā. Ūdens notekas caurulei jābūt pietiekamai, lai 

uzturētu ūdens augsto temperatūru un spiedienu. 

 
Augatākajā uzstādīšanas vietā ir nepieciešams uzstādīt spiediena 

vārstu (neatkarīgi no vārsta kas iebūvēts krāsnī). Piepildot katlu un 

radiatora sistēmu, ir jāatver maisīšanas vārsts, ja tāds bija uzstādīts; 

pietiekami atgaisojiet katlu un apkures sistēmu. 

 
Vietās, kur ir kādi pieslēguma punkti krāsnij (ūdens, skurstenis, 

gaisa ieplūde u.c.), jāuzstāda pārbaudes lūkas sistēmas apkopes 

vajadzībām. TĀPAT JUMS JĀIEVĒRO DROŠĪBAS ATTĀLUMI (skat. 4. 

attēlu). 
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② SISTĒMAS UZPILDĪŠANA 

Katls tiek piepildīts ar ūdeni, izmantojot vārstu R1 / 2 "plīts aizmugurē (sk. 

“C” 1. attēls VAI “L” attēls IEKĀRTAS). Jānodrošina nepārtraukta ūdens 

cirkulācija caur katlu. Pirms darbības uzsākšanas katlam jābūt labi 

atgaisotam. Piepildīšanas laikā jebkurš sistēmā esošais gaiss tiek atbrīvots 

caur automātisko ventilācijas vārstu, kas atrodas katla augstākajā 

punktā, zem kreisā paneļa (skat. 4. attēlu 18. VAI “S” attēlu IEKĀRTAS). 

    Uzpildes spiediens kad katls ir AUKSTS jābūt 1 bārs.  

Lai krāsns pareizi darbotos kad KARSTA, spiedienam katlā jābūt 1,5 bāri. 

Lai uzraudzītu sistēmas spiedienu (un temperatūru), centrālajai 

apkures sistēmai jābūt aprīkotai ar termo-manometru. 

 
4.6.1. PALAIŠANAS TESTS 
 
Pirms sākotnējās iedegšanas: 

1.  Ir jāpārbauda, vai apkures katls un visa apkures sistēma ir 

piepildīta ar ūdeni un labi atgaisotam. Pārbaudiet arī, vai dūmu 

ieplūdes caurule ir pareizi nostiprināta, 

2. Aktivizējiet drošības vārstu un pārbaudiet tā pareizo funkcionalitāti, 

3. Pārbaudiet sūkņa darbību(to var izdarīt tikai tad, ja krāsns ir 

IESLĒGTA). Sūknis ir jāieslēdz, izmantojot šādas vadības paneļa 

darbības: Menu → Settings → Set → Start Pump → Set → Ok. 

Ja sūknis nedarbojas, rotors tiek bloķēts. Izslēdziet strāvu, noņemiet labo 
sānu sienu, noņemiet sūkņa galvu (atskrūvējiet 4 skrūves), notīriet rotoru, 
pagrieziet vārpstu ar skrūvgriezi, pārbaudiet sūkņa elektriskos 
savienojumus un atdzesējiet visu sistēmu. Vēlreiz pārbaudiet sūkņa 
darbību.  

 
Pēc uzsākšanas pārliecinies: 

• nav nekāda veida noplūdes, 

• ka visas sistēma ir atgaisota, 

• ka ūdens temperatūra katlā palielinās, 

• ka katla darbības rezultātā, skurstenī nav kondensēta. 

 
Pēc vairāku dienu patstāvīgas lietošanas pārbaudes atkārtojiet! 
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4.6.2.  IEKĀRTAS SAŅEMŠANA UN UZTURĒŠANA 

 
     Veiciet saņemto iekārtu uzstādīšanu kopā ar meistaru, pārbaudiet visu 

sistēmu kopumā. Meistaram  ir pienākums sniegt pamatinformāciju par 

uzstādīšanas darbībām un norādīt iekārtas galveno sastāvdaļu 

atrašanās vietu un funkcijas. Meistaram ir jāaizpilda arī uzstādīšanas 

ziņojums, kas atrodams šīs rokasgrāmatas beigās. 
 

PIEZĪME: Pirms sistēmas nodošanas ekspluatācijā, lūdzu, kopā ar 

meistaru izlasiet sūkņa uzstādīšanas un lietošanas instrukciju! 

Sūknis atrodas aiz labās sānu sienas (sk. “P” 1. attēlā VAI “H” attēlā 

IEKĀRTAS)!! 
 
Pēc dažām dienām atgaisojiet visu apkures sistēmu un, ja 

nepieciešams, uzpildiet to ar ūdeni. 
 
Instalācijas pārbaude jāveic vismaz reizi gadā to veic pilnvarots 

tehniskās apkopes speciālists. Tas nodrošinās katla drošu darbības 

rādītājus, kā arī ekonomisku un nevainojamu apkuri. 

 

 Kļūdainas uzstādīšanas gadījumā sazinieties tikai ar savu 

centrālās apkures iekārtas meistaru! 

 

5.  RĪCĪBA AR KRĀSNI 
 
5.1. BRĪDINĀJUMI PIRMS AIZDEDZES 

 
Pirmajās reizēs, kad krāsns tiek darbināta, iesakām ievērot šādus 

ieteikumus: 

• Vairākas reizes vēdiniet istabu 

• Pastāv iespēja, ka krāsns izstaro vieglu smaku, kas veidojas  

no izmantotajiem aizsargpārklājumiem. Šī smaka izzūd pēc 

dažu stundu krāsns darbības; 

• Šo krāsni NEKAD nedrīkst izmantot atkritumu sadedzināšanai! 
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Uzsilstot un atdziestot krāsns materiāls tiek pakļauts izplešanās un 

saraušanās procesiem, kas var izraisīt vieglas klikšķošas skaņas. Šī 

parādība ir pilnīgi normāla, jo krāsns ir izgatavota no tērauda loksnēm, un 

tāpēc to nevajadzētu uzskatīt par darbības traucējumu.  

Lai aizdedzinātu granulas, nelietojiet nekādus viegli uzliesmojošus 

šķidrumus!  
 

Pirms plīts aktivizēšanas pārbaudiet sekojošo : 

• Granulu tvertnei jābūt piekrautai ar granulām, 

• kurtuvei jābūt tīrai, 

• kurtuves katlam jābūt tīram un tukšam, 

• pārliecinieties, ka esat pareizi ievietojis to atpakaļ korpusā - 39.a attēls, 

• pārliecinieties, ka kurtuves durvis ir hermētiski noslēgtas, 

• pārliecinieties, vai strāvas kabelis ir pareizi pievienots, 

• aizmugures slēdzim jābūt iestatītam uz 1. 
 
Ir ārkārtīgi svarīgi sākumā nepaaugstināt apkures jaudu; tā vietā 

palieliniet jaudu pakāpeniski. Manuālajā režīmā izmantojiet zemāku 

apkures līmeni (piemēram, fire 1-2-3). Pēc vairākām minūtēm jūs varat 

izmantot atlikušos pieejamos apkures līmeņus (4-5. fire ), BET paturiet 

prātā, ka krāsns var darboties ar maksimālo (nominālo) jaudu ne ilgāk 

kā 3 h. Tādā veidā tiek novērsti bojājumi, kas var rasties krāsns 

sastāvdaļām. 

Pēc ilgāka neaktivitātes perioda visi granulu atlikumi jāiztīra no tvertnes, 

jo tie var absorbēt mitrumu, kas maina to sākotnējās īpašības, padarot tos 

nederīgus degšanai. 

OBLIGĀTI pirms pirmās aidedzes jāveic kalibrēšana vai granulu  

padeves korekcija, saskaņā ar 5.9.2 nodaļu, 12.tabulu 

 
Elektrībai atgriežoties pēc padeves pārtraukuma, dūmgāzu ventilators 

darbosies ar savu maksimālo ātrumu, lai izvadītu atlikušos dūmus no 

kurtuves. Displejā būs redzams paziņojums "SHUT DOWN". Kad šis 

process ir pabeigts un plīts sasniedz OFF stāvokli, plīts manuāli 

jāieslēdz, nospiežot ON / OFF taustiņu (2 sek.). 
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5.2. GRANULU IEKRAUŠANA 

 
Paceliet granulu tvertnes vāku. Ieberiet 

granulas tvertnē. Maksimālā tvertnes 

ietilpība ir atkarīga no krāsns veida.  

• Nemēģiniet no tvertnes noņemt 

aizsargrežģi!  

• Ielādējot granulas, liekšķere (vai 

maiss) nedrīkst nonākt saskarē 

ar karsto krāsni! 

• Nelietojiet tvertnē citu degvielu, 

izņemot 2. nodaļā minētajām 

normām atbilstošas granulas! 

 
5.3. VADĪBAS PANELIS 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
KEY:  1 – - parametru izvēle un mainīšana (Mode, Esc, MANU / AUTO) 
          2 – - parametru izvēle un mainīšana (-)     
          3 – - parametru izvēle un mainīšana (Menu, Set, OK) 
          4 – - parametru izvēle un mainīšana (+)     
          5 – ON/OFF ( ieslēgšana/izslēgšana)       
 

 1 

 2  4 

 3 
 5 

DISPLEJS 

INFRASARKANAIS 

UZTVĒRĒJS 

Režīms:AUTO        Izvēlne 

Temp:23°C     Ventilators: A 

20.attēls 

19.attēls 

PIEZĪME: Visi turpmāk sniegtie 

paskaidrojumi attiecas uz 

pogām šajā 20. attēlā.. 
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Noderīga informācija lai saprastu vadības paneļa darbību: 
 

• Vadības paneļa ekrāna apgaismojums izslēdzas pēc aptuveni 30 

sekundēm, ja netiek nospiests kāds taustiņš. Lai atkal ieslēgtu fona 

apgaismojumu, nospiediet jebkuru vadības paneļa taustiņu. 

• Displejā vienmēr tiek parādīts krāsns darbības statuss (ON, OFF, 

aizdedze, SHUT DOWN), kas norāda pašreizējos iestatījumus 

(CHRONO, SLEEP, AUTO, ECO). 

• Nospiežot jebkuru no 4 taustiņiem ap ekrānu (1 2 3 4), jūs 

piekļūstat izvēlnei, kurā varat mainīt plīts darbības parametrus 

(apkures jauda - FIRE, ventilatora ātrums - FAN, telpas apkures 

temperatūra - TEMP, rokasgrāmata vai automātiskais režīms - 

MENU / AUTO ). Katram no šiem 4 taustiņiem ir piešķirta funkcija, 

tie tieši attiecas uz vārdiem, kas redzami ekrānā katra no šiem 

taustiņiem (piemēram, vārds apakšējā kreisajā stūrī attiecas uz 2. 

taustiņu). 

 
•  Mainot apkures jaudu, ir svarīgi ņemt vērā, ka augšupejošā 

jauda mainās ar 1 minūtes kavēšanos, savukārt lejupejošā 

jauda - ar 2 minūšu aizkavēšanos. 

 

• Ja, mainot parametru kādā no izvēlnēm, netiek apstiprinātas 

izmaiņas, nospiežot taustiņu 3 (OK), un atstājat taustiņu neaktīvu 

10 sekundes, parādās sākuma displejs un izmaiņas NAV 

saglabātas. 

 

• Ja kādā no izvēlnēm īsi nospiedīsit taustiņu 5 (ON/OFF), ekrānā 

automātiski parādīsies Sākuma displejs (plīts darbības stāvokļa 

rādījums), nesaglabājot izmaiņas, kuras nav apstiprinātas ar 

taustiņu „OK” 3. 
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5.4. TĀLVADĪBA 
 
 

Tālvadības pults ļauj regulēt apkures jaudu, siltā gaisa ventilatora 

ātrumu un plīts ieslēgšanu un deaktivizēšanu. Izmantojot tālvadības pulti, tā 

VIENMĒR ir jāvirza uz infrasarkano staru uztvērēju vadības panelī (20. 

attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Turiet tālvadības pulti prom no tiešiem siltuma un ūdens avotiem! 

• Turiet tālvadības pulti bērniem nepieejamā vietā! 

• Var gadīties, ka citas ierīces (TV, radio) tālvadības pults ir tādā pašā 

frekvencē kā jūsu krāsns tālvadības pults. Šajā gadijumā krāsns 

tālvadības pults funkcija ir jāizslēdz!  

 Pirms sākat lietot tālvadības pulti, no 

aizmugures  ir jānoņem aizsargplēve. 

(skat. 21.b attēlu) Ja vēlaties nomainīt 

tukšo bateriju, tālvadības pults aizmugurē 

ir jāizvelk bateriju turētājs (kā parādīts 22. 

attēlā) un jānomaina baterija atbilstoši uz 

tā redzamajiem simboliem. Tālvadības 

pultī tiek izmantota 3V Lithium CR2025 baterija. 

Siltā gais ventilatora 

ātrums (1-5) 

 
Apkures jaudas 

kontrole (1-5) 

 
Siltā gaisa ventilatora 

(nav darba režīma!) 

Iestatīšana uz 

automātisko režīmu 

(atkarībā no apkures 

jaudas) 

Krāsns ieslēgšana 

Krāsns izslēgšana 

 

 21.a attēls  

21.b Attēls 
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Nomainot bateriju, pārliecinieties, vai to esat pareizi ievietojis saskaņā ar 

tālvadības pults iekšpusē norādīto (+/-)! 

Ja tālvadības pults nedarbojas vai jūs pašlaik nevarat nomainīt bateriju, 

ierīci jāvada no vadības paneļa. 

     Neizmetiet tukšās baterijas vidē; izmantojiet īpašo konteineru! 

 

 
5.5. PIRMS PIRMĀS IESLĒGŠANAS 
 
 

Pievienojiet barošanas kabeļa vienu galu kontaktligzdai 

(kontaktligzdai jābūt sazemētai!) Un otru galu 

pievienojiet slēdzim plīts aizmugurē. Pēc barošanas 

kabeļa pievienošanas krāsns aizmugurē iestatiet slēdzi 

pozīcijā (I). Tiklīdz slēdzis ieslēdz barošanas bloku, 

vadības panelim jāsniedz skaņas signāls. 

Kad vadības panelis ir ieslēgts, displeja otrajā rindā uz ekrāna parādās 

ražotāja logotips, savukārt pirmā rinda norāda pašreizējo telpas 

temperatūru un laiku (23. attēls). Ik pēc 4 sekundēm sākotnējais ekrāns tiek 

pārslēgts uz citu ekrānu, kas apakšējā rindā norāda krāsns veidu, kas 

pašlaik ir saglabāts galvenajā atmiņā (P12WATER vai P20WATER). 

Pārslēdzoties starp šiem diviem displejiem, fona apgaismojums tiek 

maksimāli uzturēts, un jebkura taustiņa nospiešana neietekmēs. 

Noņemot akumulatora 

turētāju, viegli 

piespiediet uz iekšu 

22.Attēls  
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 Pēc aptuveni 12 sekundēm 

parādās ekrāns „START” (24. 

attēls) tas norāda, ka sistēma ir 

gatava. 

 
Displeja pirmā rinda pa kreisi 

norāda pašreizējo telpas un ūdens 

temperatūru (ar 0,5°C precizitāti), 

pa labi ir pašreizējais laiks. 

Displeja apakšējā rinda ik pēc 2 

sekundēm pārslēdzas starp 

opcijām, kas apraksta pašreizējo plīts statusu ar aktīvajām funkcijām (5. 

tabula), un aktīvajiem brīdinājumiem, ja tāda ir. 

 

 
Funkcija Parādītās opcijas 

 

 

Pašreizējais krāsns statuss 

Current stove status 

 

 

IGNITION aizdedze 

ON ieslēgts 

SHUT DOWN izslēgt 

OFF izslēgts 

SHUT DOWN AFTER BLACKOUT 

IGNITION AFTER BLACKOUT 

Timer is active Chrono Prog.  

Shut down at 12:30 Sleep 12:30 AM  

„Eco“ active Eco is active* eko ir aktīvs 

Alarm conditions active Warnings** brīdinājumi 

 
 

 22°C             10:23 
         SENKO 

 20°C H20      10:23 
       P12WATER 

 22°C             10:24 
            OFF 

23.attēls 

24.attēls 

5. Tabula 

* Šis paziņojum ir aktīvs  tikai ja ECO režīms ir ieslēgts 

** Šis paziņojums ir redzams ja ir aktīvs kaut viens brīdinājums. 
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 esc   █ █ █ █ █     Ok 

 -            Fire             + 

Visiem turpmāk aprakstītajiem displejiem ekrāna apgaismojums paliks 

maksimāli ilgi.  Ja 10 sekunžu laikā netiek nospiests neviens taustiņš, 

displejs atgriežas sākuma ekrānā (24. attēls) un ekrāna apgaismojums tiek 

samazināts (pēc 30 sekundēm); pēc papildu 20 sekundēm apgaismojums 

tiek izslēgts. 

 Kad ekrāna apgaismojums ir 

izslēgts, to var atkal aktivizēt, 

nospiežot jebkuru taustiņu, pēc tam 

parādīsies displejs ar sākuma 

izvēlni (menu) (25. attēls). 

Kā parādīts iepriekšējā attēlā, ekrānā parādās funkciju apraksti: 

1. Darbības režīma izvēles taustiņš (Mode) – maina darbības 

režīmu no manuāla uz automātisku (MANU / AUTO) ; 

2. Temperatūras maiņas (5-35°C) / sildīšanas jaudas (1-5) 

taustiņš (Temp / Fire) atkarībā no iepriekš izvēlētā darbības 

režīma; 

➔ Nospiediet un turiet pogu 2 sekundes! 

3. Nospiežot izvēlnes taustiņu (Menu) iespēja izvēlēties 

papildu funkcijas (skatīt tabulu 5.8.); 

4. Siltā gaisa ventilatora ātruma regulēšana (Fan) – 5 ātrumi 

5. Ieslēgt / izslēgt taustiņs (ON/OFF) displejs atgriežas 

sākuma ekrānā.  

 
 
 
 

 Mode:AUTO     Menu 

 Temp:23°C      Fan:A 

 25.attēls 

1 3 

2 4 

5 

 Mode:AUTO     Menu 

 Temp:23°C      Fan:A 

 esc         23°C       Ok 

 -     Temperature    + 

 Mode:MANU     Menu 

 Fire:5                Fan:5 2 sec 

26.attēls 

2 sec 
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5.5.1. DATUMS UN LAIKS 

 
Nospiežot taustiņu 3 izvēlne (Menu), parādīsies izvēlne < Day and 

Time >. Pieejamās funkcijas redzamas tabulā un attēlā.  

 

 

 

Šajā izvēlnē, ekrānā sāk mirgot 

parametrs, kuru vēlaties mainīt (3. 

taustiņš - SET). Nospiežot 2. un 4. 

taustiņu, jūs samaziniet vai 

palieliniet attiecīgo parametru. 

Visas veiktās izmaiņas ir 

jāapstiprina, nospiežot taustiņu 3 

(OK), pretējā gadījumā izmaiņas 

netiks saglabātas. Nospiežot 

taustiņu 1 (Esc), jūs varat 

atgriezties iepriekšējā izvēlnē,  

nesaglabājot izmaiņas. 

 Ja 10 sekunžu laikā 

nenospiežat nevienu taustiņu, 

displejs atgriežas sākuma 

ekrānā, nesaglabājot izmaiņas.  

Funkcija Vērtība 

Time 00 - 23 

Minutes 00 - 59 

Day Week Mo – Su  

Day Number 00 - 31 

Month 01 - 12 

Year 2014 - 2113 

6.tabula  23.0°C                10:17 

               OFF 

 Mode:AUTO      Menu 

 Temp:23°C      Fan:A 

 esc                       Set 

 <    Day and Time    > 

27.attēls 

 esc       2019        Set 

              Year           > 

 

 esc          8          Set 

 <          Month          > 

 

 esc          23          Set 

 <     Day Number     > 

 

 esc          Mo         Set 

 <        Day Week     > 

0 

esc          10          Set 

 <           Time          > 

 

 esc          18          Set 

 <          Minutes        

1x 

1x 

 esc         2019       Set 

                Year          > 

 esc           5          Set 

 <           Month         > 

esc          14          Set 

 <    Day Number      > 

 

 esc          Su          Set 

 <       Day Week      > 
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5.5.2. ŪDENS TEMPERATŪRAS IZVĒLNE 

 

Nospiežot taustiņu 3 (Menu), parādīsies < Water Temperature >.ūdens 

temperatūra. Pieejamās funkcijas ir uzskaitītas šajā tabulā un attēlā. 

 

 

 

 

                                     
 
                                    * noklusējums 65°C 
                                    ** šī funkcija netiek izmantota 

 

 

 Šajā izvēlnes ekrānā sāk 

mirgot parametrs, kuru vēlaties 

mainīt (3. taustiņš - SET). 

Nospiežot 2. un 4. taustiņu, jūs 

samaziniet vai palieliniet attiecīgo 

parametru. Visas veiktās 

izmaiņas ir jāapstiprina, 

nospiežot taustiņu 3 (OK), 

pretējā gadījumā izmaiņas netiks 

saglabātas. Nospiežot taustiņu 1 

(Esc), jūs varat atgriezties 

iepriekšējā izvēlnē, nesaglabājot 

izmaiņas. 

Ja 10 sekunžu laikā 

nenospiežat nevienu taustiņu, 

displejs atgriežas sākuma 

ekrānā (START), nesaglabājot izmaiņas. 

Funkcija Vērtība 

Set Heating Temperature* 
Iestatīt apkures temperatūru 

40 – 85°C 

Set Sanitary Temperature** 
Iestatīt sanitāro temperatūru 

35 – 60°C 

7.tabula 

 28.attēls 

 23.0°C H20       10:17 

               OFF 

 Mode:AUTO      Menu 

 Temp:23°C      Fan:A 

 esc                        Set 

     Water Temperat   > 

 esc         65°C       Set 

  Set Heating Temper. 

 esc         72°C       Ok 

  - Set Heating Tem + 

+ 
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5.6. AIZDEDZE / IZSLĒGT 
 

 
Krāsns tiek ieslēgta uz 2 sekundēm nospiežot ON/OFF taustiņu 

vadības panelī. (5.taustiņs-20.attēls) vai nospiežot tālvadības pults taustiņu 

1 (ON) Vadības panelis signālizēs, un ekrānā tiks parādīta opcija 

IGNITION. 

Pēc sākotnējās aizdedzināšanas, kas var ilgt līdz 20 minūtēm ( # - 

skatīt nākamo lapu) (katra nākamā aizdegšanās ilgst 5 - 10 minūtes), plīts 

pakāpeniski sasniedz normālu darbība temperatūru. 

 

 

 
VAI   
 
 
 

 Pirmais mēģinājums 

aktivizēt krāsni var nebūt 

veiksmīgs, jo granulu padevējs 

(spirāle) sākumā ir pilnīgi tukšs 

un katru reizi neizdala 

pietiekamu daudzumu granulu 

kurtuvē. Tādā gadījumā vadības panelis rāda un ekrānā parādās audio 

signāls un brīdinājums A01 (sk. 15. tabulu un 38. attēlu)!   

Atcelt brīdinājumu var vadības panelī (turiet ON / OFF pogu ilgāk par 

2 sekundēm), pagaidiet, līdz plīts ir atdzisusi līdz izslēgtam stāvoklim, 

iztīriet kurtuvi un atkārtojiet krāsns aizdedzes secību! 

Ja pēc reaktivācijas (apmēram 20 minūtes) granulas vēl nav 

aizdedzinātas, pārbaudiet, vai kurtuves katls ir pareizi uzstādīts. Kurtuves 

katlam pilnībā jāpieguļ  korpusam, un tajā nedrīkst būt pelnu. 

Ja brīdinājums A01 atkārtojas, skatiet Informāciju 15.tabulā 

 23.0°C               10:23 

             OFF 

1 - ON 

2 - OFF 

 23.5°C               10:38 

              ON 

2 sec 

29.Attēls 

 23.0°C               10:23 

         IGNITION 



      
 

SENKO ŪDENS+GAISA krāsnis – Instrukcija                                                                          46 

 

 Ja aizdedzes darbības traucējumi parādās arī pēc šīs pārbaudes, kādā 

krāsns sastāvdaļā ir problēma VAI krāsns nav pareizi uzstādīta →  iztīriet 

kurtuvi un sazinieties ar pilnvaroto apkopes tehniķi! 

 

# jūs varat izvairīties no 

sākotnējās aizdedzes 

problēmām, pirms plīts 

iedarbināšanas aktivēzjot 

granulu dozēšanas funkciju 

# šo funkciju var atrast zem 

izvēlnes SETTINGS sadaļā < 

Charge Pellet > 

# pēc granulu dozēšanas 

aktivizēšanas vairākas minūtes 

jāgaida, līdz granulu padeves 

spirāle ir piepildīta un granulas 

sāk pastāvīgi krist degļa 

katlā 

# pēc tam pagrieziet opciju 

uzlādēt granulu, nospiežot 

taustiņu 1(esc), un atgriezieties 

sākuma ekrānā 

 

 

 23.0°C            10:23 

             OFF 

ModeAUTO     Menu 

Temp:23˙C     Fan:A 

 esc                     Set 

   Water temperat    > 

30.Attēls 

 esc                    Set 

 <      Settings       > 

 esc       EN       Set 

        Language     > 

 esc      ----->       Set 

 <   Charge Pellet   > 

esc      Abilitation 

   Charge Pellet       

 

  23.0°C              10:23 

              OFF 
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Krāsni izslēdz 2 sekundes nospiežot taustiņu 5 (vadības panelī) vai 

nospiežot taustiņu 2 (tālvadības 

pultī). Pēc viena no šiem diviem 

taustiņiem nospiešanas tiek uzsākta 

dzesēšana. Šajā posmā tiek 

pārtraukta granulu padeve uz kurtuvi 

un tiek uzsākta kurtuves tīrīšana (tiek 

izpūsti pelni → ventilators darbojas 

ar maksimālo ātrumu) un tiek 

uzsākta nepārtraukta krāsns 

dzesēšana. Dzesēšanas posms var 

ilgt 20 līdz 60 minūtes, atkarībā no 

tā, cik ilgi krāsns darbojas ar 

maksimālo jaudu un tās atrašanās vietu.  

Pēc atdzesēšanas displejā parādās OFF (krāsns izslēgta). 
 Ja vēlaties samazināt krāsns izslēgšanās laiku kas līdz izslēgšanai 

strādāja pie strāvas 1 (FIRE:1), pirms plīts izslēgšanas ir jāiestata 

apkures jauda 5 (VAI siltā gaisa ventilatora iestatījums uz FAN: 5) un pēc 

apmēram 5 minūtes jāizslēdz krāsns. 

• NEKAD neatvienojiet strāvas padeves kabeli no kontaktligdzas, lai izslēgtu 
krāsni! 

• NEKAD nepārslēdziet slēdzi pozīcijā “0”, lai izslēgtu krāsni! 

• Lūdzu, uzgaidiet, kamēr automātiskā izslēgšanās un krāsns dzesēšana ir 
pabeigta. 
 

 

5.7. DARBĪBAS REŽĪMS 
 

5.7.1. MANUĀLAIS REŽĪMS (MANU) 
 

 Šajā režīmā jūs varat pielāgot apkures jaudu (FIRE: 1 - 5) un siltā 

gaisa ventilatora ātrumu (FAN: 1 - 5). Nospiežot jebkuru vadības paneļa 

taustiņu, displejā parādīsies 

izvēles ekrāns (32. attēls). Ja 

sistēma ir automātiskā režīmā, 

 23.0°C            10:23 

              ON 

 23.0°C            10:23 

       SHUT DOWN 

 21.5°C            10:50 

              OFF 

2 sec 

31.Attēls 

32.attēls 

Mode:MANU   Menu 

Fire:2              Fan:3 
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nospiežot augšējo kreiso taustiņu (Mode), režīms tiek mainīts uz manuālo 

(MANU). 

5.7.2.  AUTOMĀTISKAIS REŽĪMS (AUTO) 

 
 Atšķirībā no manuālā režīma, kur jūs varat pielāgot apkures jaudu, 

automātiskajā režīmā jūs varat pielāgot istabas temperatūru (Temp: 5 – 

35°C). Telpas temperatūru mēra ar zondi (P 33.a attēls) - melnu vadu, kas 

atrodas uz krāsns aizmugures, blakus iedarbināšanas slēdzim. Lai reālāk 

mērītu istabas temperatūru, jānodrošina, lai zonde 

atrastos prom no jebkādas siltuma ietekmes. 

 Jūs varat pievienot krāsni arī istabas termostatam. 

Termostata vadi jāpiestiprina pie 

"THERM"savienojuma plīts aizmugurē. 

Šajā gadījumā zondei (P) krāsns  

aizmugurē vairs nebūs savas funkcijas. Pilnvarotajai 

personai jāaktivizē termostats tehniskajā izvēlnē.  

Lūdzu, ņemiet vērā, ka režīmā AUTO vai, ja ir pievienots istabas 

termostats, elektronika samazina krāsns sildīšanas jaudu līdz 

temperatūrai (telpā vai ūdenī), kas pirmo reizi tika sasniegta. 

Krāsns automātiski mainīs apkures jaudu, lai iestatītā temperatūra būtu 

nemainīga. Siltā gaisa ventilatora ātrums automātiski mainās (FAN: A), 

lai pielāgotos pašreizējai apkures jaudai.  
Nospiežot jebkuru vadības paneļa taustiņu, displejā parādīsies izvēles 

ekrāns (33.b attēls). Ja sistēma ir manuālajā režīmā, nospiežot augšējo 

kreiso taustiņu (Mode), režīms tiek mainīts uz automātisko (AUTO). 

Krāsns darbosies ar maksimālo 

jaudu, līdz tiks sasniegta iestatītā 

temperatūra. Kad sasniegta iestatītā 

temperatūra, krāsns pakāpeniski 

samazinās apkures jaudu (ar 2 minūšu kavēšanos starp 2 jaudām) līdz 

minimumam. Kad temperatūra nokrītas zem iestatītās vērtības, plīts pakāpeniski 

atgriežas pie maksimālās apkures jaudas (ar 1 minūtes kavēšanos starp 2 jaudām), 

lai sasniegtu iestatīto temperatūru. Pēc katras aizdedzes plīts atgriežas 

darbības režīmā, kas izvēlēts pirms pēdējās izslēgšanas ! 

P 

Mode:AUTO    Menu 

Temp:20°C     Fan:A 

   3a.attēls 

3b Attēls 
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5.7.3. EKO REŽĪMS (ECO)  
 
     Šis režīms ir līdzīgs 

automātiskajam režīmam. Atšķirībā 

no automātiskā režīma, kas samazina 

siltuma jaudu līdz minimumam, kad 

tiek sasniegta iestatītā temperatūra.  

ECO režīms kad ir sasniegta 

iestatītā istabas temperatūra, 

krāsns tiek izslēgta. Telpas 

temperatūrai pazeminoties zem 

rūpnīcā iestatītās, 3°C temperatūras, 

un pēc tam, kad ir pagājis iepriekš 

noteikts krāsns atdzesēšanas  

periods, KRĀSNS AUTOMĀTISKI  

IESLĒDZAS. 

 Piem.: Ja pašreizējā istabas 

temperatūra ir 18°C un temp. vadības 

panelī iestatīta uz 23°C, krāsns 

darbosies maks. apkures jaudā (Fire 

5). Kad iestatītā temp. ir sasniegta 

(23°C + 1 = 24°C), krāsns darbojas ar 

min. jaudu (Fire 1). Tad (no 24°C 

noteikšanas) elektronika sāk skaitīt 

laiku (factory set) 20 min. Ja šajā 

laikā temperatūra joprojām pārsniedz 

23°C, krāsns automātiski izslēdzas 

(SHUT DOWN).  

 Kad krāsns sāk izslēgšanu, 

elektronika sāk skaitīt laiku (factory 

set) 40 min. Šī laika beigās 

elektronika pārbauda istabas temperatūru. Ja istabas temperatūra pastāvīgi 

pārsniedz 23°C (set) MINUS 3°C (factory set) → tādēļ, ja temperatūra 

pārsniedz 20°C, krāsns neieslēgsies. Krāsns sāks darboties (IGNITION 

 23.0°C            10:35 

              ON 

 Mode:AUTO   Menu 

 Temp:23°C    Fan:A 

 esc                     Set 

  Water Temperat   > 

 

 esc                     Set 

 <        Settings       > 

 esc        Off       Set 

 <           Eco          > 

 esc        On        Ok 

 -            Eco          + 

 Mode:ECO      Menu 

 Temp:23°C    Fan:A 

 23.5°C            10:37 

      Eco is active 

 34.attēls 
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→ ON) tikai kad: Pagājušas 40 minūtes UN istabas temperatūra ir 

MAZĀKA par 20°C (piemēram, 19°C). 

 Sākuma ekrānā nospiediet augšējo labo taustiņu, un parādīsies izvēles 

ekrāns (34. attēls). Nospiežot to pašu taustiņu (Menu) un pārvietojot 

displeju (izmantojot apakšējo labo taustiņu), jūs nokļūsiet iestatījumu 

displejā. Vēlreiz nospiediet augšējo labo taustiņu (Set) un pārvietojiet 

ekrānu, līdz sasniedzat Eco. Vēlreiz nospiediet Set un atlasiet On un 

apstipriniet ar Ok. Displejā parādīsies ECO is active. Lai izslēgtu Eco 

režīmu, rīkojieties tāpat. 
 

• ECO režīms paliek aktīvs, līdz tas tiek izslēgts no izvēlnes Settings 
menu! 

• Šis darba režīms ir ieteicams tikai krāsnīm, kas uzstādītas labi 
izolētās telpās ar nenozīmīgiem siltuma zudumiem! 

• Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc vairākām atkārtotām aizdedzēm, degļu 
katlā nesadegušo granulu (pelnu) dēļ slikti varētu aizdegties jaunas 
ievietotās granulas → iespējama dūmu ieplūšana telpā! Tādēļ, ja 
nepieciešams, lūdzu, iztīriet pelnu trauku. 

• Manuālajā režīmā (MANU), ECO iespējot ir iespējams tikai tad, ja 
istabas termostats ir aktīvs – pretējā gadijumā AUTO vienmēr jābūt 
ieslēgtam! 

 
5.7.4. SILTĀ GAISA VENTILATORS (FAN) 
 

 Kā jau iepriekš minēts, krāsns ir aprīkota ar siltā gaisa ventilatoru, kas 

silda telpu caur režģi krāsns priekšpusē. Jūs varat iestatīt 5 dažādus 

pūšanas ātrumus atkarībā no krāns darbības režīma (AUTO or MANU).  

AUTO režīmā, ventilatora ātrums ir 

saistīts ar krāsns sildīšanas jaudu. 

Piemēram, ja apkures jauda ir 3 (Fire: 3), 

ventilators tiek automātiski iestatīts uz 

ātrumu 3; ja apkures jauda ir 5 (Fire: 5), 

ventilatora ātrums ir 5 utt. Vadības panelī 

tiek parādīts Fan:A. 

Ātruma regulēšana tiek panākta vienkārši, 

uz vadības paneļa nospiežot apakšējo labo 

taustiņu. 
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• nav ieteicams iestatīt ventilatora ātrumu, kas mazāks par 

iestatīto apkures jaudu. 

• pretējā gadījumā tas var izraisīt krāns pārkaršanu un parādīties 

brīdinājumi A04 vai A03. Sekas ir krāsns un elektronikas 

bojājumi!  

5.8.  PAPILDUS FUNKCIJAS 
 

5.8.1. AUTOMĀTISKĀ IESLĒGŠANA SLEEP)  

 
 Šo funkciju izmanto, lai 

iestatītu laiku, kad vēlaties, lai 

krāsns izslēgtos. Funkcija Sleep 

tiek parādīta vadības panelī tikai 

tad, ja krāsns ir aktivizēta vai 

aizdedzes procesā. 

 

Režīmi ir pieejami, sākot ar 

desmit minūšu intervālu no 

pašreizējā laika (piemēram, ja 

pašreizējais laiks ir 15:43, pirmā 

iestatītā vērtība ir 15:50), un 

maksimālā ir 23 stundas un 50 

minūtes pēc pašreizējā laika. 

 

 Šī funkcija ir iestatīta līdzīgi 

iepriekš aprakstītajam plīts Eco 

darbības režīmam. Kad šī funkcija 

ir iestatīta, tā parādās sākuma 

ekrānā, piemēram, Sleep 15:50. 

(miega režīms) 

 

 23.0°C            10:35 

              ON 

 Mode:AUTO   Menu 

 Temp:23°C    Fan:A 

 

 esc                     Set 

   Water Temperat  > 

 

 

 esc        Off        Set 

             Sleep        

 esc       15:50      Ok 

 <        Gasenje       > 

 35.attēls 

 esc                    Set 

 <         Sleep         > 

 esc      15:50       Ok 

 -           Sleep        + 

 23.0°C            10:37 

         Sleep 15:50       
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5.8.2. TAIMERIS (CHRONO)  
 

Šī funkcija ļauj iestatīt 6 dažādus ieslēgšanas / izslēgšanas dienas 

grafikus. Katru grafiku var piešķirt vienai vai vairākām nedēļas dienām, kas 

nodrošina ļoti elastīgu un viegli pielāgojamu nedēļas grafiku, kas 

atbilst visām jūsu vajadzībām. 

Pieejamās Chrono funkcijas ir uzskaitītas 8. tabulā tādā pašā secībā, kādā 
tās parādās displejā. 
Funkcija  Apraksts 

Iespējot Ieslēgt On/Off izslēgt 

Ielādēt 

profilu 

Ielādēt iepriekš iestatītās nedēļas plānu;         P01 – P10 

(skatīt nodaļu 5.8.2.1.) 

Attiestatīt 

Visu pašreizējo iestatījumu atcelšana, lai atgrieztos pie 

noklusējuma vērtībām, nepieciešams apstiprinājumus 

(taustiņš„Ok“)  

Programma 1,2,3,4,5,6 

6 pieejamo programmu iestatīšana tiek veikta jaunajā izvēlnē ar 

parametru sarakstu, kas aprakstīts nākamajā tabulā. 

Lai aktivizētu katras dienas grafiku, ir jāiestata sākuma un beigu laiks, lai 

noteiktu laika intervālu. 

CHRONO funkciju var 

ieprogrammēt (aktivizēt) vai 

deaktivizēt neatkarīgi no tā, 

vai krāsns ir izslēgta vai 

ieslēgta!  

 

Ja esat aktivizējis kādu no 

programmām, Chrono prog. 

parādīsies vadības paneļa 

START ekrānā! 

 

Funkcija  Vērtība 

Enable iespējot  On/Off 

Start sākt 0-23 (15 minute steps) 

Stop apturēt 0-24 (15 minute steps) 

Air Temp. gaisa. 5-35°C (18°C by default) 

Water Temp.  40-85°C (60°C by default) 

Fire uguns 1-5 (1 by default) 

Days dienas Mo, Tu, We, Th, Fr, Sa, Su 

 8.tabula 

9.tabula 
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Ieteikumi : 

• aktivizēšanas un deaktivizācijas laika intervālos jāiekļauj tikai viena 

diena no plkst. 00:00 līdz 24:00, 

tas nozīmē, ka krāsns nevar 

darboties, piemēram, no 

piekdienas līdz sestdienai!  

PIEMĒRS:   sākums 06:00 h 

              beigas 17:00 h 

              sākums 21:00 h 

              beigas 05:00 h 

 

 

 

 programma kā aktivizāciju 

izmantos zemāko vērt. (05:00 h)! 

• saskaņā ar iepriekšējo piemēru, 

jūs varat ieprogrammēt tikai 

“augšupejošas” stundas, bet 

NE “lejupejošas” stundas! 

• pirms jūs izmantojat Chrono 

funkciju, jāiestata pašreizējā 

diena un laiks (ja tā joprojām 

nav), izpildot 5.5.1. nodaļā 

sniegtos norādījumus ! 

• lai Chrono funkcija darbotos, tā 

ir ne tikai jāprogrammē, bet arī 

jāaktivizē (ENABLE), kā 

parādīts 36.attēlā. 

  

 23.0°C            10:35 

              OFF 

 Mode:AUTO    Menu 

 Temp:23°C     Fan:A 

 esc                    Set 

  Water Temperat   > 


         





          NEPAREIZI    

➔ Risinājums: 
Prog1: Sākums 21:00, beigas 00:00 
Prog2: Sākums 00:00, beigas 05:00  esc                    Set 

 <        Chrono        > 

 esc        Off       Set 

            Enable      > 

 esc      ----->       Set 

 <     Program 1      > 

 esc       Off        Set 

           Enable        > 

 esc        On        Ok 

 -          Enable       + 

 esc        On       Set 

           Enable        > 

 23.0°C            10:41 

       Chrono prog. 

36.attēls 
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37.attēls 

5.8.2.1.  IKNEDĒĻAS PROFILI  

 

10 nedēļu grafika varianti (programmas) ieslēgšana / izslēgšana krāsns 

ātrai laika iestatīšanai ir pieejamas vadības panelī. Katrs profils tiek noteikts 

ar sākuma / beigu laiku noteiktās dienās. Kad esat izvēlējies konkrētu 

grafika variantu, varat brīvi mainīt visus parametrus, kas tajā noradīti. 

Atlases procedūru var redzēt 37. attēlā un pieejamo iepriekš iestatīto 

noklusējuma profilu sarakstu 10. tabulā. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

10.tabula 

 esc                    Set 

 <       Chrono        > 

 esc                    Set 

 <    Load Profile   > 

ON OFF 



      
 

SENKO ŪDENS+GAISA krāsnis – Instrukcija                                                                          55 

 

Ja kāda Chrono programma ir aktīva un vēlaties iepriekš ieslēgt / 
izslēgt krāsni, mainīt AUTO/MANU režīmu, izveidotajai komandai 
(change) ir priekšrocība pirms Chrono.  Piemērs: Chrono ir iestatīts 
ieslēgties 8:00, bet jūs izvēlaties ieslēgt plīti 7:00. Plīts parasti tiks ieslēgta 
7:00, un iedarbināšana 8:00 tiks ignorēta. Jebkurā gadījumā Chrono 
programma paliks nemainīga (ieslēdziet 8:00). 
Ja vēlaties mainīt kādu parametru, piemēram, sildīšanas jaudu (Fire) 
vai temperatūru (Temp), Chrono pieņems jūsu veiktās izmaiņas BET pēc 
15 minūtēm krāsns turpinās darboties saskaņā ar Chrono programmu.  
Piemērs: plīts strādā pie Fire:1 (Chrono), bet jūs izvēlaties mainīt apkures 
jaudu uz Fire:3, pēc 15 minūtēm plīts atgriezīsies Fire:1. 

 
5.9. IESTATĪJUMI 

 

 Iestatījumu izvēlnē, tāpat kā galvenajā izvēlnē, ir iekļauts informācijas 

un parametru saraksts, un to izmanto tāpat kā galveno izvēlni. Šajā tabulā ir 

uzskaitītas dažādas opcijas tādā secībā, kādā tās tiek rādītas ekrānā, kā arī 

to vērtības. 

 
5.9.1. FONA APGAISMOJUMS 
 
Fona apgaismojuma opcija ļauj iestatīt laiku un izmantoto fona 

apgaismojuma līmeni START ekrānā.  Ja izvēlēsieties ON , ekrāns tiks 

izgaismots visu laiku; citi dati iestata laika intervālu, kurā tiek samazināts 

fona apgaismojums. 

Option Value 

Language  HR-SI-RS-RO-IT-EN-FR-ES-DE-PT-NL-GR-TR-HU 

Eco Ieslēgšana On/Off izslēgšana 

Back Light  On - 1200 sec (10 sec steps) 

Remote Control On/Off 

°C/°F Auto / °C / °F 

Combustion Recipes Skatīt nodaļu 5.9.2. 

Charge Pellet Skatīt nodaļu 5.9.3. 

Cleaning  Skatīt nodaļu 5.9.4. 

Start Pump Skatīt nodaļu 5.9.5.  

11. Tabula 
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5.9.2. DEDZINĀŠANAS PROPORCIJAS (PELLET AND AIRFLOW) 

 
Šī opcija ļauj mainīt divus datu veidus – granulu (kurināmā) padevi un 

sadegšanas gaisa plūsmu. Jūs varat regulēt funkcijas procentuālo daļu. 

 Atkarībā no granulu veida (kvalitātes) jūsu krāsns uzpildīs vairāk 

vai mazāk granulas.  Lai noteiktu, cik lielāka/mazāka ir jūsu deva no 

rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem, mēs iesakām piemērot šādu 

procedūru (PIRMS PIRMĀS AIZDEDZES):  
 

1.  Ievietojiet dažas granulas ar roku tvertnē un palaidiet opciju Charge Pellet 

(skatīt 30.attēlu)  

2. Pārliecinieties, ka granulu padevēja spirāle ir PILNĪBĀ PIEPILDĪTA AR 

GRANULĀM - granulas ir sākušas pastāvīgi krist degļa katlā 

3. Izslēdziet opciju Charge Pellet, iztukšojiet degļa katlu, piepildiet tvertni ar 2-3 kg 

granulu un restartējiet opciju Charge Pellet 

4. Ievērojiet devas sākuma laiku un ļaujiet granulu padevējam darboties tieši 5 

minūtes 

5. Pēc 5 minūtēm izslēdziet opciju Charge pellet 

6. Izņemiet granulas no degļa katla un nosveriet tās uz virtuves svariem 

7. Ja granulu daudzums atšķiras no rūpnīcas standarta iestatījuma, jāveic devas 

korekcija +/-  (“Pellet” labojums) 

 
GRANULU DEVAS NOKLUSĒJUMA RŪPNĪCAS IESTATĪJUMS IR NOMINĀLAJAI 

KRĀSNS JAUDAI, KAS ARĪ IR MAKSIMĀLĀ JAUDA! KLIENTAM NAV 

ATĻAUTS PĀRSNIEGT NOMINĀLO JAUDU!!! 

 

Ja rodas granulu daudzuma izraisītas problēmas krāsns darbībā (pārāk 

daudz vai pārāk maz), jūs varat regulēt granulu devu un gaisa 

plūsmu tieši vadības panelī. Problēmas var iedalīt divās kategorijās: 

 

Granulu daudzums krāsns modeļiem 
Devas (granulu) korekcija 

modelis P-20 modelis P-12  

>540 g >350 g Samaziniet devu (piemēram, -5) 
500 – 540 g 320 – 350 g +/- 0 (korekcija nav ) 

<500 g <320 g Palielināt devu (piemēram, +3) 

12.tabula 
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NEPIETIEKAMS DEGVIELAS DAUDZUMS 

• Krāsns nespēj attīstīt piemērotu liesmu, kas ir vāja pat tad, ja 

krāsns ir iestatīta uz maksimālo sildīšanas jaudut 

NEPIETIEKAMA GAISA PLŪSMA 

• stikls viegli iekrāsojas un ir gandrīz pilnīgi tumšs  

• liels dūmu daudzums kurtuvē aizdegšanās fāzē 

PĀRMĒRĪGI DAUDZ DEGVIELAS 

• krāsns attīsta spēcīgu liesmu pat tad, ja tā ir iestatīta uz minimālu 

sildīšanas jaudu 

• aizdegšanās fāzes laikā liesma tiek noslāpēta kurtuvē, tāpēc 

kurtuvē veidojas liels dūmu daudzums 

PĀRMĒRĪGA GAISA PLŪSMA 

• ar minimālu jaudu liesmai ir tendence dzēsties un parādas A02 
trauksmes signāls 

Vērtības attiecībā uz sadegšanas proporciju noteikumi ir uzskaitīti 
nākamajā tabulā.  

Dedzināšanas receptes   Value  

Granulas (granulu devas regulēšana palaišanas / izslēgšanas 

/ plīts fāzē) 
-10 ÷ +10  

Gaisa plūsma (sadegšanas gaisa plūsmas regulēšana 

startēšanas / izslēgšanas / plīts fāzē) 

 
Piemērs:  

PELLET: palielināt procentuālo vērtību par 1,6 % VAI samazināt procentuālo 

vērtību par 3,3 %  

Piemēram. +3 → +4,8% = par 4,8% vairāk granulu devas; maks 10×1,6 = 16% 

   -6 → -19,8% = par 19,8% mazāk granulu devas; maks 10×3,3 = 33% 

AIRFLOW: palielināt procentuālo vērtību par 3,3 % VAI samazināt 

procentuālo vērtību par 1,6 %  

Piemēram. +3 → +9,9% = par 9,9% vairāk gaisa daudzuma; maks 10×3,3 = 

33% 

         -6 → -9,6% = par 9,6% mazāks gaisa daudzums; maks10×1,6 = 16% 

13.tabula 
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5.9.3.  GRANULU PADEVĒJA PILDĪŠANA (CHARGE PELLET) 
 

Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja krāsns ir izslēgta, un tās mērķis ir 

granulu padeve kurtuvei (skatīt 30. attēlu). 
 

5.9.4. KURTUVES TĪRĪŠANA (CLEANING) 
 
Šī opcija ir pieejama tikai tad, ja krāsns ir izslēgta.  Dūmgāzu 

sūkšanas ventilators ir iestatīts uz maksimālo ātrumu, lai izpūstu pelnus un 

kvēpus no kurtuves 

Krāsns ir aprīkota arī ar funkciju, kas ļauj automātiski tīrīt kurtuvi pēc 

noteikta granulu dedzināšanas perioda. Šo procesu var atpazīt ar lielu 

un trokšņainu liesmu. Pēc dažām sekundēm krāsns turpinās normāli 

darboties. 
 

5.9.5. SŪKŅA IESLĒGŠANA (START PUMP) 
 
Šī iespēja ir pieejama tikai tad, ja krāsns ir izslēgta, un tās mērķis ir 

pārbaudīt sūkņa darbību ūdens cirkulācijai. 
 

5.10. TEHNISKĀ IZVĒLNE 
 
Šīs izvēlnes  vienīgais mērķis ir apkalpošana,  un tajā ir iekļauti visi 

dati, kurus var mainīt tikai pilnvarots tehniskais personāls. Piekļuve šai 

izvēlnei ir aizsargāta ar paroli. 

Pēc 2000 darba stundām displejā parādīsies ziņojums "Warning" VAI 

"Service" kas nozīmē, ka ir nepieciešams veikt pilnu krāsns apkopi (uz 

lietotāja rēķina)  no servisa tehniķa, jums ir jāsaņem "Sertifikāts par 

izpildītu plīts apkalpošanu". 

PIEZĪME: Ja pēc šī ziņojuma parādīšanās jūs nezvanīsiet 

autorizētajam tehniskajam personālam, jūs zaudēsiet preces garantiju! 

Līdz tehniķa ierašanās brīdim krāsni joprojām var izmantot! 
 

5.11. LIETOTĀJA INFORMĀCIJAS IZVĒLNE 
 

Šī izvēlne (vadības panelī  parādīta kā „User info“) ietver ar plīts 

operāciju vadību saistīto rādītājus un funkciju sarakstu.  Nevienu no 

parādītajām vērtībām nevar mainīt ! 

Izvēlnes apakšējā līnija norāda parādītās vērtības nosaukumu. 

Bulttaustiņi ļauj pārlūkot dažādus izvēlnes datus. Šajā tabulā ir uzskaitīti 

dažādi dati izvēlnē to izskata secībā ar pieejamajām vērtībām. 
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Function Value  

Vadības pults kods 000000 

Drošības kods 000000 

Ekrāna kods 000000 

Parametru kods 000000 

Darba stundas 000000 – 999999 h 

Apkopes laiks 0000 – 9999 h 

Apkope (phone number) 

Statuss* 
OFF, PSU 1, SU A, FO, 

 SD A, CD A, BR CL, PL 1-5 

Nosūcējs 1 Rpm** 0000 – 2750 rpm 

Measured Airflow** 000 – 400 lpm 

Granulu patēriņš** 0.0 kg OR 0.0 kg/h 

Dūmu temperatūra** 000 – 300°C 

 Granulu padevējs 1 reize** 0.0 – 10 s 

Ventilatora aktivizēšana** 0 - 30 

Aizdedzes skaits ( Kopējā numurs 
krāsns darbaizdedzes) 

 

 
 

 

5.12. BRĪDINĀJUMI 
 

    Ja rodas brīdinājuma situācija, vadības paneļa displejā tiek parādīts 

brīdinājums (38.attēls)  krāsns automātiski izslēdzas. Šādā situācijā nav 

iespējams piekļūt sākuma izvēlnei, un krāsns statusu nevar mainīt pirms 

brīdinājuma  iemesla atrisināšanas, un atbloķēšanas. 

 Displeja apakšējā līnija norāda brīdinājuma nosaukumu un tipu. On/Off 

taustiņš aptur brīdinājuma skaņu, un, ja tas tiek nospiests ilgāk par 2 

sekundēm, brīdinājums tiks atbloķēts (RESET), bet tikai tad, ja tiek noņemts 

trauksmes iemesls. 

Pēc Info taustiņa nospiešanas  displejā parādās īss problēmas apraksts un 

informācija par to, kā to noņemt. Esc taustiņš atgriezīs jūs iepriekšējā ekrānā. Ja 60 

sekunžu laikā netiek nospiests neviens cits taustiņš, displejs atgriežas sākuma 

ekrānā. 

* IZSLĒGTS = plīts ir izslēgta; PSU 1 =pirms starta posms;  

JŪSU A =starta fāze; FO = ugunsizdegšanas fāze;  

SD A=izslēgšanas fāze; CD A=dzesēšanas fāze;            

BR CL =degļa katla automātiskās tīrīšanas fāze; PL 1-5 =jaudas 

līmenis 1-5 

 

** atkarībā no granulu plīts pašreizējās darb 

14.tabula 

  23.0°C              10:35 

            Warning 

  Mode:AUTO     Menu 

  Temp:21°C      Fan:A 

  esc                       Set 

            Warnings      > 

 

  esc                       Set 

  <        User Info        > 

 

 

  esc    44060609             

        Control board    > 

 

 

 

Ļoti svarīgi dati, kurus servisa 

tehniķis var jums lūgt pēc 

kāda “Warning” vai “Alarm 

A0x” parādīšanās vadības 

panelī. 

. 

 5x 

      

 
  esc        2000 h           

  <     Service Time    > 

 

 

 

 2x 

      

 
START 

ekrāns 
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38.attēls  

 

 

 

Ja jūs nospiediet Info (skatīt 38.attēlu) pogu ilgāk par 5 sekundēm, 

kamēr tiek parādīts brīdinājuma ekrāns, jūs piekļūstat galvenajai izvēlnei 

kur var labot iespējamās kļūdas. 

 
Kods Trauksmes Tips Informācija 

A01 

Aizdedze neizdevās 
- nav izpildīti standarta rūpnīcas iestatījumu 

priekšnosacījumi regulārai aizdedzei 
- granulu tvertne ir tukša 

- kurtuve ir piesārņota vai nepareizi ievietota 
korpusā 

- aizdedzinātājs neuzkarst 
- granulu padevējs ir aizsērējis 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. pārbaudiet granulu līmeni tvertnē 

3. iztukšojiet tvertni un notīriet granulu 
padevēja spirāli 

4. pārbaudiet, vai degļa kanna ir pareizi 
iestatīta un iztīrīta – izlasiet 6.1. 
nodaļu. 

5. ieslēdziet plīti un pārbaudiet, vai 
deglis silda 

A02 

Liesmas izdzišana 

granulu padevējs "darbojas tukšs" vai aizsērējis 

- degvielas trūkums kurtuvē 

- dūmgāzu ventilatora pārmērīgs ātrums VAI pārāk 
zema dūmgāzu temperatūra 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. pārbaudiet granulu līmeni tvertnē  
3. notīriet granulu padevēja spirāli  
4. piepildiet granulu tvertni 
5. skatīt 5.9.2. nodaļu. 
6. tehniķim jāsamazina ventilatora 

ātrums VAI jāpalielina temperatūra 

A03 

Granulu tvertne pārkarsusi 

- krāsns korpusa pārkaršana 

- krāsns, kas darbojas ar pārāk ilgu maksimālo jaudu 
vai ir slikti vēdināma, t.i., siltā gaisa ventilators 
darbojas pārāk mazā ātrumā 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. samazināt krāsns sildīšanas jaudu un 
palielināt siltā gaisa vent. 

3. attīra centrālo dūmgāzu kanālu 
saskaņā ar 6.7. nodaļu. 

A04 

Dūmu temperatūra 

- krāsns korpusa pārkaršana 

- krāsns, kas darbojas ar pārāk ilgu maksimālo jaudu 
vai ir slikti vēdināma, t.i., siltā gaisa ventilators 
darbojas pārāk mazā ātrumā 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. samazināt krāsns sildīšanas jaudu un 
palielināt siltā gaisa vent. ātrumu 

3. attīra centrālo dūmgāzu kanālu 
saskaņā ar 6.7. nodaļu.  un plāksni 
kurtuvē-Fig.46c un d 

A05 

Dūmu spiediena slēdža signalizācija 

- dūmgāzu kanāli vai skurstenis aizsērējis  

- skursteņa diametrs lielāks nekā noteikts 

- vaļā kurtuves durvis vai bojāts blīvējums  

- granulu padevēja spirāle aizsērējusi  

- nepareizi izpildīta uzstādīšana (skurstenis nav pareizi 
noslēgts) 

- skurstenis nav izolēts saskaņā ar instrukcijām 

- kurtuve nepareizi uzstādīta korpusā 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. atkārtota aizdedze 4-5 reizes 
3. kamēr plīts ir izslēgta 
(dūmgāzu ventilators rotē ar 
maksimālo ātrumu), sadedziniet 
papīru un ievietojiet granulu 
kurtuvē, lai sasildītu skursteni 
4. pārbaudiet un notīriet dūmvada un 
dūmgāzu kanālus 

        ALARM     A01 

      Controlling … 

 Info    ALARM   A01 

      Ignition Failed 

15. tabula 

 5 sec 

      

 

 2 sec 

      

 

main 

menu 

alarm 

RESET

R 
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5. pievienojiet krāsni skurstenim ar 
noteiktu diametru  
6. pārbaudiet kurtuves durvis un 
nomainiet blīvi  
7. izņemiet visas granulas no tvertnes 
un notīriet granulu padevēja spirāli 
8. pareizi iededziet degļa podu korpusā 

A06 Sadegšanas gaisa plūsmas brīdinājums 
1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. pārbaudiet kurtuves tīrību / gaisa 
ieplūdes / skursteņa 

A07 

Atvērtas durvis 

- nekontrolēta gaisa iekļūšana kurtuvē 

- dūmgāzu kanāl vai skurstenis aizsērējuši  

- gaisa plūsmas sensors ir piesārņots 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2.  pārbaudiet, vai durvis ir aizvērtas, 
un, ja nepieciešams, nomainiet durvju 
blīvi 
4. pārbauda un iztīra dūmvadu un 
centrālo dūmgāzu kanālu – 6.7.nodaļa. 
;  notīriet sensoru - 6.9. nodaļa. 

A08 Dūmu nosūcēja kļūda 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. pārbauda un iztīra dūmvadu un 
centrālo dūmgāzu kanālu – 6.7. nodaļa. 

A09 Dūmu temp. sensora kļūda 

1. atiestatiet brīdinājums un 
restartējiet  
2. pārāk zema apkārtējā temperatūra 

3. sazinieties ar pilnvarotu tehniķi 

A10 Granulu aizdedzinātāja kļūda 

1. atiestatiet brīdinājumu un 
restartējiet  
2. sazinieties ar pilnvarotu tehniķi 

A11 Granulu padevēja kļūda 
1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. sazinieties ar pilnvarotu tehniķi 

A13 
Elektroniskās mātesplates kļūda 

- mātesplates pārkaršana 

1. atiestatiet brīdinājumu un restartē 

2. samazināt krāsns sildīšanas jaudu un 
palielināt siltā gaisa ventilatora ātrumu 

A18 

Ūdens tvertnes pārkarsusi 
-krāsns, kas darbojas ar pārāk ilgu maksimālo 
jaudu vai ir slikti vēdināma, t.i., siltā gaisa 
ventilators darbojas pārāk mazā ātrumā. 
sistēma ir negabarīta, nepareizi veikta 
centrālapkures ierīkošana 
pārāk maza ūdens plūsma sūkņa rotors ir 
bloķēts  

- pārāk daudz degvielas kurtuvē 

- radiatori aizvērti vai nav pareizi atgaisoti 

1. atiestatiet brīdinājumu un 
restartē 

2. samazināt plīts sildīšanas jaudu 
un palielināt gaisa vent. ātrumu 

3. pielāgojiet centrālapkures 
sistēma atbilstoši profesionālajiem 
standartiem un DIN 4751 norma – 
1.daļa atvērtajām sistēmām, t.i., 
DIN 4751 – 2.daļa slēgtām 
sistēmām 

4. palielināt sūkņa ātrumu 

5. atbloķējiet (notīriet) sūkņa 
rotoru saskaņā ar 4.6.1. nodaļu. , 
3. punkts 

6. pārliecinieties, ka visi radiatori ir 
atvērti un labi atgaisoti 
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6.  TĪRĪŠANA UN APKOPE 

Nekad neuzsācieties tīrīšanas un apkopes procedūras, kamēr 

krāsns nav pilnīgi auksta un izslēgta! 

Ieteicamie SENKO granulu krāšņu tīrīšanas un apkopes intervāli ir 

uzskaitīti 16. tabulā. 

 Krāsns neprasa pārmērīgu apkopi, ja izmantojat augstas kvalitātes 

sertificētas granulas (skatīt 2. nodaļu) !  

 

6.1. KURTUVE 
 

   
 

Pirms katras krāns ieslēgšanas izmantojiet tam 

paredzēto instrumentu, lai noņemtu kurtuves podu no 

kurtuves un izmantojat putekļsūcēju ar trauku, 

nosūknējiet pelnus no kurtuves katla un zem tā. 

Ir svarīgi, lai pelni pirms sūkšanas būtu pilnīgi 

atdzisušas!  

 Pareizi iztīrīts kurtuves katls garantē pareizu krāsns darbību. Ja jūs 

granulu padošanas laikā uz kurtuves katlu pamanāt, ka ar granulām, degļa 

katlā ir arī daudz zāģu skaidas un putekļu, granulu tvertne pēc iespējas 

ātrāk ir jāiztīra. Pretējā gadījumā  tās var aizdegties un rasties bīstams 

39.attēls 39a.attēls 
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ugunsgrēks granulu tvertnē.  Ja aprakstītā situācija rodas atkal pēc 

tvertnes tīrīšanas, tas nozīmē, ka izmantojat zemas kvalitātes granulas. 

Izmantojiet granulas, kas aprakstītas 2.nodaļā! 

Reizi dienā (atkarībā no granulu kvalitātes – pelnu satura) 

NOTEIKTI iztīriet kurtuves katlu, pretējā gadījumā var rasties bīstama 

aizdegšanās granulu tvertnē, granulu padeves caurules aizsērēšana, 

kas galu galā noved pie dozēšanas sistēmas bojājumiem! 

 Katru reizi, kad noņemat kurtuves tvertni, pārliecinieties, ka to pareizi 

uzstādāt atpakaļ korpusā - OBLIGĀTI PĀRBAUDIET, VAI AIZDEDZINĀTĀJA 

CAURULE PĀRKLĀJAS AR KURTUVES TVERTNES CAURUMU TĀ APAKŠĒJĀ 

DAĻĀ – skatiet 39.a attēlu! 

Atkarībā no granulu veida un kvalitātes 

ir iespējams arī, ka cieto pelnu nogulsnes 

uzkrājas un pielīp ap vai uz katla. Tie ir 

jātīra, ja nepieciešams, izmantojot 

atbilstošus instrumentus!  

Visiem caurumiem kurtuves tvertnē 

jābūt tīriem! 

NODILUMA VAI BOJĀJUMA GADĪJUMĀ 

NEKAVĒJOTIES PIEPRASIET 

PILNVAROTAM TEHNISKĀS APKOPES 

TEHNIĶIM NOMAINĪT PELNU KRĀTUVES TVERTNI (UZ NOMAIŅU 

NEATTIECAS GARANTIJA, JO TAS IR MATERIĀLS, KAS IR PAKĻAUTS 

NODILUMAM). 

 

6.2. PELNU KRĀTUVE 
 

Pelnu pannas tīrīšanu veic ik pēc 2-3 

dienām arī atkarībā no granulu veida, t.i., 

saražoto pelnu daudzuma. 

Veiciet procedūru ar putekļsūcēju 

konteinerā tikai tad, kad pelni ir auksti. 

Kad esat veicis tīrīšanu, pareizi ievietojiet 
40. Attēls 
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pelnu pannu atpakaļ korpusa rāmī! 

NODILUMA VAI BOJĀJUMA GADĪJUMĀ NEKAVĒJOTIES PIEPRASIET 

PILNVAROTAM TEHNISKĀS APKOPES TEHNIĶIM NOMAINĪT PELNU 

KRĀTUVES TVERTNI (UZ NOMAIŅU NEATTIECAS GARANTIJA, JO TAS IR 

MATERIĀLS, KAS IR PAKĻAUTS NODILUMAM). 

 
6.2.1. STIKLA DURVIS 

 
Kurtuves durvis ir aprīkotas ar ugunsdrošu stiklu (750°C). Stikls 

neatkarīgi no augstās izturības pret karstumu ir jutīgs pret triecienu. 

Stikls pašattīrās, t.i., regulāras 

krāsns darbības laikā gaismas gaisa 

strāva pieskaras stikla iekšējai virsmai, 

ievērojami samazinot pelnu un 

netīrumu nogulsnes. 

Lai stikla tīrīšanai nepieciešamais 

gaiss pildītu savu funkciju, ja 

nepieciešams, notīriet kanālu aiz 

lokšņu metāla (atzīmēts attēlā). 

Pēc vairāku stundu regulāras 

krāsns darbināšanas stikls var kļūt 

netīrs, tas atkarīgs no lietoto 

granulu veida un dūmvada vilkmes. 

Tādā gadījumā notīriet stiklu , izmantojot kokvilnas drānu, avīzi vai 

salveti, kas samitrināta ar stikla tīrīšanas šķidrumu. Noteikti veiciet 

aprakstīto procedūru tikai tad, kad krāsns ir auksta. 

 
6.3. ĀRĒJĀ VIRSMA 

 
Tīrīšanai izmantojiet mīkstu drānu ar neitrālu tīrīšanas šķidrumu. 

Nekad nelietojiet metāla švammes un/vai līdzīgus sūkļus, lai jūs 

nesabojātu virsmu! 

KRĀSOTAS VIRSMAS NETĪRĪT AR ABRAZĪVIEM TĪRĪŠANAS LĪDZEKĻIEM. 

41.attēls 
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6.4.  GRANULU TVERTNE 
 

 Periodiski (vismaz reizi 

mēnesī) pilnībā iztukšo granulu 

tvertni (izmantojot putekļsūcēju) - 

izsūknējiet putekļus un zāģu 

skaidas, kas ir uzkrājušās  iekšā! 

 
6.5. KURTUVES DURVJU BLĪVE 

 
Blīve garantē, ka krāsns ir hermētiski noslēgta un līdz ar to veicina 

pareizu tās darbību. Noteikti periodiski to pārbaudiet – nodiluma vai 

bojājuma gadījumā tā ir jāaizstāj pilnvarotai personai. 

6.6. CENTRĀLAIS DŪMGĀZU KANĀLS 

     Centrālais dūmgāzu kanāls jātīra reizi mēnesī, jo uzkrātie kvēpi 

aizsprosto normālu dūmgāzu plūsmu. 

 
TĪRĪŠANAS KĀRTĪBA: 1. kanāla tīrīšana saskaņā ar 44.attēlu 

                                2. kanāla tīrīšana saskaņā ar 43.attēlu.      

 
 Skrūvējiet skrūves, lai noņemtu plāksni, kas atrodas zem kurtuves. Izmantojiet 

putekļsūcēju, lai notīrītu kanāla apakšā uzkrātos sadegšanas atlikumus ..  

 

 

 

 

 

  

 

 
43.attēls 

pavelc 

Pretējā gadijumā 

ieslēgsies  A07 vai 

A04 brīdinājums! 

42.attēls 

aizstāt plāksnes 

blīvi, ja 

nepieciešams! 
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Noņemiet arī augšējo dekoratīvo 

vāku un tīrīšanas lūkas vāku, un 

atskrūvējot skrūves, noņemiet 

plāksnes, kas atrodas zem vāka, pēc 

tam noņemiet turbulatorus (spirāles) 

un pareizi notīriet. 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) 

e) 

a) 

c) 

f) 

b) 

44.attēls 
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6.7. IZVADES DŪMGĀZU KANĀLS 

 
Katras apkures sezonas sākumā notīriet dūmgāzu izvades kanālu, t.i., 

skursteni.  Lai nodrošinātu pareizu krāsns darbību, skursteņa tīrība 

regulāri jāuztur pilnvarotam speciālistam. Ikgadējās skursteņa apkopes 

izlaišana ir pamats produkta garantijas atcelšanai. 

6.8. PRIMĀRAIS GAISA KANĀLS 

 
 Katras apkures sezonas sākumā (VAI 

biežāk) pārbaudīt vai primārais gaisa ieplūdes 

kanāls( 50 mm 

krāsns aizmugurē) nav 

aizsērējis vai ar 

svešķermeņiem. 

 Pārbaudiet un noslaukiet gaisa plūsmas sensoru 

(15 2. attēlā) – skatiet bultas uz sensora! 

 

 

45.attēls 

 

g) h) 

44.attēls 

Pēc tīrīšanas viss ir jāsaliek 

atpakaļejošā secībā.  Vietās, kur 

bija blīve, ir nepieciešams 

ievietot jauno (karstumizturīgu), 

lai nodrošinātu labu blīvējumu! 

! 

PIEZĪME: turbulatori atrodas tikai 

dažos granulu krāšņu modeļos! 

Tīrot krāsns augšpusi, un, ja tiek atvērtas 

kurtuves durvis vai vāks zem kurtuves no 

caurulēm var izbirt smalki pelni! 

OBLIGĀTI notīriet sensoru, ja parādās A07 brīdinājums! 
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6.9. KURTUVE 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Notīriet putekļus, pelnu pēdas, 

kas uzkrājušās regulāras krāsns 

darbības laikā vismaz divas 

reizes nedēļā (sk. 46.attēlu un 

b). Tāpat ir nepieciešams 

noņemt un tīrīt plāksni 

kurtuvē(sk. 46c.attēlu un d). Plāksne (5) ir parādīta 2.attēlā. 

                     Pretējā gadījumā rodas A04 brīdinājums!!! 

     Ir svarīgi arī laiku pa laikam tīrīt pelnu atliekas starp aizdedzēja 

atbalsta cauruli un aizdedzinātāju kas atrodas kurtuves podā, 

kurtuvē. Ir svarīgi nodrošināt brīvu gaisa cirkulāciju ap aizdedzinātāju, 

kas novērš aizdedzinātāja izdegšanu. 
 

Aizdedzinātājs vienmēr jānovieto atbalsta caurules vidū! 

46. attēls 

a) 

b) 

c) d) 

caurule 
aizdedzinātājs 
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6.10. ELEKTRONISKIE KOMPONENTI 
 

Mēs iesakām pilnvarotai personai katru gadu pārbaudīt visus 

elektroniskos komponentus. Pārbaude sastāv no iekšējo krāsns daļu 

(motoru, drošības ierīču un tamlīdzīgu) vizuālas un funkcionālas pārbaudes 

un to nomaiņas, ja nepieciešams. 

 

Neaktivitātes periodos krāsns ir jāatvieno no strāvas un tai 

jāatrodas sausā vidē. Lai nodrošinātu vēl augstāku drošības līmeni, 

iesakām atvienot elektrisko kabeli no krāsns un uzglabāt to drošā vietā. 

 

Ja reaktivācijas laikā  krāsni neizdodas ieslēgt, iespējams, ka 

drošinātājs (max 6,3A un 250 V), kas atrodas uz slēdža pie krāsns 

aizmugures, ir jāmaina. Tādā gadījumā tas ir jānomaina, izmantojot 

skrūvgriezi, lai izvilktu plastmasas daļu slēdža centrā un noņemtu 

drošinātāju (47. attēls). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.attēls 
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Ieteicamie SENKO granulu krāsns tīrīšanas un apkopes intervāli ir uzskaitīti 
nākamajā tabulā. 

DAĻA 

TĪRĪŠANAS UN APKOPES 

INTERVĀLS 

1 

diena 

2-3 

dienas 

30 

dienas 

1 

gads 

Kurtuves pods (skatīt 6.1.nodaļu)     

Pelnu panna (skatīt 6.2.nodaļu)     

Durvju stikls (skatīt 6.3.nodaļu)     

Kurtuve (skatīt 6.10.nodaļu)     

Granulu tvertne (skatīt 6.5.nodaļu)     

Siltuma katls (skatīt 6.7.nodaļu)     

Ārējās virsmas (skatīt 6.4.nodaļu)     

Centrālais dūmgāzu kanāls+ 

turbulatori (skatīt 6.7.nodaļu) 
    

Aizdedzēja atbalsta caurule (skatīt 

6.10.nodaļu) 
    

Primārais gaisa ievades kanāls (skatīt 

6.9.nodaļu) 
    

Dūmgāzu kanāls-skurstenis (skatīt 

6.8.nodaļu) 
    

Ventilatora un granulu padevēju 

motori, sūkņi un citas elektronikas 

iekārtas 

    

 šīs tīrīšanas un apkopes darbības var veikt tikai granulu plīts ražotāja pilnvarots 

personāls 

PIEZĪME: Tabulā uzskaitītās darbības var veikt  biežāk (ja 
nepieciešams), atkarībā no jūsu izmantotās granulu kvalitātes! 

16.tabula 
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7.  DARBĪBAS TRAUCĒJUMI / CĒLOŅI / RISINĀJUMI 
 

Visi iespējamie remontdarbi jāveic tikai pilnvarotai personai, kamēr 
krāsns ir auksta un atvienota!! 
 

PROBLĒMA 
IESPĒJAMAIS 

CĒLONIS 
RISINĀJUMS 

Granulas netiek 
ievietotas 
kurtuvē 

 granulu tvertne ir tukša 

 granulu padevējs ir 
bloķēts ar zāģu skaidām vai 
svešķermeņiem 

 granulu padeves motors 
nedarbojas pareizi 

 bojāta mātesplate 

 piepildiet granulu tvertni 
 iztukšojiet granulu tvertni un 
manuāli notīriet granulu padevēja 
spirāli un dozēšanas cauruli. Pēc 
tīrīšanas pārbaudiet devu saskaņā ar 
30. attēlu. 
 pārbaudiet motoru un nomainiet 
to, ja nepieciešams 
 pārbaudiet mātesplati un, ja 
nepieciešams, nomainiet to 

Uguns ir  
nodzisusi 
vai plīts  
pārtrauc darbību  
bez iemesliem 

 granulu tvertne ir tukša 

 granulas netiek padotas 
kurtuvei   

 vadības panelī parādās 
brīdinājums 

 taimeris (chrono) ir aktīvs 

 kurtuves durvis nav 
pareizi aizvērtas vai blīve ir 
bojāta 

 izmantotās granulas 
neatbilst pareizas plīts 
darbības kritērijiem 

 nepareiza granulu deva 

 piesārņota kurtuve 

 primārais gaisa ieplūdes 
kanāls aizsērējis 

 aizsērējis skurstenis 

 dūmgāzu ventilatora 
motora darbības traucējumi 

 piepildiet granulu tvertni 
 skatīt iepriekšējo problēmu 
 ļauj krāsnij pilnībā atdzist, atiestatiet 
brīdinājumu (skatīt 5.12. nodaļu).  un 
15. tabula) un atkārtots plīts aizdedzes 
process 
 pārbaudīt taimera aktivizēšanu 
 aizveriet durvis vai nomainiet blīvi ar 
jaunu oriģinālu 
 granulu veidu aizstāj ar 2. nodaļā 
ieteikto. 
 ielikt pareizu devu saskaņā ar 5.9.2. 
nodaļu 
 tīra kurtuvi saskaņā ar 6.10. nodaļu 
 tīra primārā gaisa ieplūdes caurule ( 
50 mm) saskaņā ar 6.9. nodaļu. 
 tīra skursteni 
 pārbaudiet motoru un nomainiet 
to, ja nepieciešams 

Krāsns darbojas 
dažas minūtes 
un pēc tam 
izslēdzas 

 aktivizācijas secība nav 
pabeigta 

 skurstenis aizsērējis 

 vadības panelī tiek 
parādīts brīdinājums 

 sadegšanas gaisa padeve 
nepietiekama 

 īslaicīgs elektroapgādes 
pārtraukums 

 granulu aizdedzināšanas 
darbības traucējumi 

 atkārtots plīts aizdedzes process 
 iztīriet skursteni 
 ļauj plītij pilnībā atdzist, atiestatiet 
brīdinājumu (skatīt 5.12. nodaļu).  un 
15. tabula) un atkārtots plīts aizdedzes 
process 
 tīra primārā gaisa ieplūdes caurule ( 
50 mm) saskaņā ar 6.9. nodaļu. 
 atjaunojot elektrību, plīts tiks 
atdzesēta un izslēgta; atkārtot krāsns 
aizdedzi 
 pārbaudiet aizdedzi un, ja 
nepieciešams, nomainiet to 

Kurtuves podā 
uzkrājas 

 nepietiekams sadegšanas 
gaiss 

 caurumi degļa poda 

 iztīra primārā gaisa ieplūdes cauruli 
( 50 mm) saskaņā ar 6.9. nodaļu. 
 iztīriet kurtuves podu un visu kurtuvi 
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granulas, liesma 
ir vāja un uz 
stikla ir traipi 

dibenā ir aizsērējuši  

 kurtuves durvju blīve ir 
bojāta 

 mitras un neatbilstošas 
granulas 

 skurstenis aizsērējis vai 
nav uzstādīts saskaņā ar 
instrukcijām 

 dūmgāzu ventilatora 
motora darbības traucējumi 

 pārbaudiet durvju blīvi un nomainiet 
to, ja nepieciešams 
 granulu veidu aizstāj ar 2. nodaļā 
ieteikto. 
 notīriet skursteni un pārbaudiet, vai 
tas ir uzstādīts saskaņā ar instrukcijām 
 pārbaudiet motoru un nomainiet 
to, ja nepieciešams 

Dūmgāzu 
iesūkšanas 
ventilators 
nedarbojas  

 krāsnij nav strāvas padeves 

 motora darbības traucējumi 

 mātesplates darbības 

traucējumi 

 pārbaudiet barošanas kabeli un 
drošinātāju uz slēdža krāsns aizmugurē 
 pārbaudiet (un notīriet) motoru un 
nomainiet to, ja nepieciešams  
 nomainīt mātesplati 

Siltā gaisa 
ventilators 
darbojas 
nepārtraukti 

 dūmu temperatūras zondes 

darbības traucējumi 

 ventilatora darbības 
traucējumi 

 pārbaudiet un nomainiet zondi, ja 
nepieciešams 
 pārbaudiet motoru un nomainiet to, ja 
nepieciešams 

Tālvadības pults 
nedarbojas 

 tukšas baterijas 

 tālvadības darbības traucējumi 

 tālvadības pults atspējota 

 nomainīt baterijas 
 tālvadības pults nomaiņa  
 iespējot to iestatījumos 

Automātiskajā 
režīmā krāsns 
vienmēr 
darbojas ar 
maksimālu 
jaudu 

 temperatūra ir iestatīta uz 
maksimālo 

 telpas/ūdens temp. zondes 
darbības traucējumi 

 vadības paneļa darbības 

traucējumi 

 samazināt temperatūru vadības panelī vai 
termostatā; 
 pārbaudiet un nomainiet zondi, ja 
nepieciešams 
 pārbaudiet un nomainiet vadības 
paneli, ja nepieciešams 

Krāsni nevar 
ieslēgt 

 Krāsnij nav elektrības padeve 

 drošinātājs pārplīsis 

 pārbaudiet, vai elektriskais kabelis ir 
savienots ar krāsns aizmuguri un vai slēdzis 
ir "I" stāvoklī 
 nomainīt drošinātāju (47. attēls). 

Granulas 
neaizdegas 

 kurtuves pods piesārņots 

 kurtuves pods nav pareizi 
uzstādīts korpusā 

 skursteņa un/vai dūmgāzu 

kanāli aizsērējuši 

 granulu aizdedzinātāja 
neuzsilst 

 notīriet kurtuves podu no pelniem un 
nesadegušiem granulu atlikumiem 
 pārbaudiet un pareizi uzstādiet kurtuves 
podu korpusā – skatīt 39.a.attēlu 
 notīriet dūmvada un/vai dūmgāzu kanālus 
saskaņā ar 6.7. nodaļu. 
 pārbaudiet un nomainiet 
aizdedzinātāju, ja nepieciešams 

Katlā troksnis 

 nepietiekams ūdens 
līmenis centrālapkures 
sistēmā 

 nepietiekams ūdens 
spiediens centrālapkures 
sistēmā 

 nepareiza centrālapkures 
ierīkošana 

 pārmērīga ūdens plūsma 
sistēmā 

 gaiss sistēmā 

 uzpildīt sistēmu ar nepieciešamo 
ūdens daudzumu, lai sasniegtu 1 bāru 
 paaugstināt ūdens spiedienu līdz 1 
bāram 
 uzstādīt centrālapkures iekārtu 
saskaņā ar profesionālajiem 
standartiem un DIN 4751 normu - 
1.daļa atvērtajām sistēmām, t.i., 4751 - 
2.daļa slēgtām sistēmām 
 samazināt ūdens plūsmu, pielāgojot 
sūkņa rotācijas ātrumu 
 pareizi atgaiso sistēmu 
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Ūdens noplūde 
no katla (katla 
kondensāts) 

 pārmērīga ūdens plūsma 

 granulas pārāk mitras 

 pārāk zema ūdens 
atdeves temperatūra 

 bojāts katls 

 samazināt ūdens plūsmu 
 izmantot degvielu, kā aprakstīts 2. 
nodaļā. 
 ir obligāti jāuzstāda 3-way 
termostata sajaukšanas vārsts  
 piezvanīt pilnvarotam tehniskās 
apkopes tehniķim 

Izplūdes katla 
ūdens 
nesasniedz 
nepieciešamo 
temperatūra 

 centrālapkures sistēma 
nepareizi uzstādīta 

 katls ir piesārņots  

 nepietiekama sildīšanas 
jauda  

 sūknis bloķēts 

 radiatori nav pienācīgi 
atgaisoti 

 zonde, kas mēra ūdens 
temperatūru, neliecina par 
pareizu temperatūru 

 dimensija centrālapkures sistēma 
saskaņā ar profesionālajiem 
standartiem un DIN 4751 norma – 1. 
daļa atvērtajām sistēmām, t.i., DIN 
4751 – 2. daļa slēgtām sistēmām 
 pārbaudiet un notīriet katlu 
 palielināt plīts sildīšanas jaudu 
 regulēt ūdens plūsmu atbilstoši katla 
siltuma iespējām 
 iztīra sūkni saskaņā ar 4.6.1. 
nodaļu. , 3. punkts 
 pareizi atgaisot radiatorus  
 ja nepieciešams, nomainiet zondi 

Procedūras, kas atzīmētas ar treknrakstu, drīkst veikt tikai ražotāja 
pilnvarots personāls! 
Ražotājs neuzņemas atbildību šo procedūru neievērošanas 
gadījumā! 
 

8. TEHNISKAIS ATBALSTS 
 

Cienījamais klient, ja jūs nevarējāt atrast risinājumu darbības traucējumiem, kas 

radās, lietojot produktu, lūdzu, sazinieties ar mums; 

• Tālrunis: +371 22480600 vai +371 25232240 

• E-pasts: granulukatli.eu         

MĒS VĒLAMIES IZMANTOT ŠO IESPĒJU, LAI ATGĀDINĀTU, KAS JUMS IR 
NEPIECIEŠAMS, SAZINOTIES AR MŪSU SŪDZĪBU UN ATBALSTA DIENESTU: 

Pirms sazināties ar mums, sagatavojiet šādus dokumentus: 

➢ pirkuma čeks ar iegādes datumu, 

➢ garantija (šīs rokasgrāmatas aizmugurē), 

➢ rakstisks instalācijas ziņojums (šīs rokasgrāmatas aizmugurē) 

➢ Instrukciju rokasgrāmata. 

 

 

 

 

Iepriekš uzskaitītie dokumenti ir nepieciešami, lai nodrošinātu ātrāku un 

skaidrāku notiekošā darbības traucējuma novēršanu!! 
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8. TEHNISKIE DATI 
 

SENKO granulu krāsns centrālapkurei P 12 
ŪDENS+ 

GAISS 

P 12 SLIM 
ŪDENS+ 

GAISS 

P 20 
ŪDENS+ 

GAISS 

P 12 
ŪDENS+G

AISA 
KASTE 

Augstums, mm 1100 1155 1225 1100 

Platums, mm 600 975 660 625 

Dziļums, mm 700 405 700 700 

Svars, kg 220 190 260 210 

Primārā gaisa ieplūde, mm D 50 

Dūmgāzu izplūde, mm D 80 

Nominālā jauda (Pnom), kW 13 13 19 13 

Katls, kW 11,5 11,1 16,7 11,5 

Telpa, kW 1,5 1,9 2,6 1,5 

Minimāla jauda (Pmin), kW 6,9 7 8,8 6,9 

Katls, kW 5,2 5,3 6,9 5,2 

Telpa, kW 1,7 1,7 1,9 1,7 

Ūdens daudzums katlā, L 30,5 28 35 30,5 

Darba spiediens (maks.), bar 2,5 

Darba temperatūra, °C 80 

Degvielas patēriņš pie Pnom*, kg/h 2,8 4,2 2,8 

Degvielas patēriņš pie Pmin*, kg/h 1,5 1,9 1,5 

Tvertnes tilpums, kg 34 24 54 34 

Efektivitāte pie Pnom, % 94,95 94,17 94,53 94,95 

Efektivitāte pie Pmin, % 94,64 96,13 96,21 94,64 

Nepieciešamā dūmvada vilkme Pa 12 

Ešs. CO Pnom (13% O2), % 0,0069 0,007 0,0027 0,0069 

Ešs. CO pie Pmin (13% O2), % 0,0146 0,014 0,0061 0,0146 

Dūmgāzu temperatūra Pnom, °C 77 92 93 77 

Dūmgāzu temperatūra pie Pmin, °C 63 64 63 

Dūmgāzu masas plūsma Pnom, g/s 12,2 10,7 14,7 12,2 

Autonomija (darbības laiks starp 
degvielas uzpildiēm) Pnom*,h 

12,5 8,6 12,9 12,5 

Autonomija (darbības laiks starp 
degvielas uzpildēm) pie Pmin*,h 

23,3 16 28,4 23,3 

Elektroenerģijas patēriņš aktivizēšanas 
laikā, W 

293 299,1 293 

Vidējais elektroenerģijas patēriņš**, 
W/h 

75,7 78,9 75,7 

Barošanas spriegums un frekvence 230 V / 50 Hz 

Energoefektivitātes klase A++ 

* mainīgie dati; var atšķirties atkarībā no izmantoto granulu veida  
** mainīgie dati; var atšķirties atkarībā no plīts darbības apstākļiem 

- Tehniskās specifikācijas attiecas uz tādu granulu izmantošanu, kurās ir kvalitāte ENplus-A1 un 

zemākā siltumspēja 4,9 kWh/kg 
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- Tehniskās specifikācijas ir orientējošas un mainīgas. Ražotājs patur tiesības mainīt jebkuru 

tehnisko specifikāciju, lai uzlabotu produktu 

9.  GARANTIJAS NOTEIKUMI 
 
Šie garantijas noteikumi ir spēkā visās Eiropas valstīs, kur tiek pārdoti SENKO produkti. Klients vēršas pie 
pārdevēja vai tuvākā pilnvarotā apkalpošanas aģenta, lai ziņotu par sūdzībām; pirkšanas kvīts 
nodrošināšana ar pirkuma datumu, garantijas lapu un uzstādīšanas pārskatu procesā. 
 
GARANTIJAS ILGUMS 
Ražotājs nodrošina 2 gadu garantiju šai precei, sākot no iegādes dienas par visām kļūdām ražošanā vai 
materiālos. Elektriskajām un elektroniskajām detaļām ir 1 gada garantija. 
Ražotājs garantē, ka produkts ir ražots saskaņā ar EN 14785:2006 normu un, ka tas atbilst visām normā 
noteiktajām prasībām. Lietotājam ir pienākums ievērot instrukciju. 
 
DETAĻAS, UZ KURĀM NEATTIECAS GARANTIJA 
Izņēmums ir visas daļas, kas ir jutīgas pret nodilumu, piemēram, vermikulīta plāksnes, kurtuves  pods, 
blīves, stikls, pelnu panna, elektriskie kabeļi, plastificētas vai keramikas detaļas un visas daļas, kuras var 
noņemt no krāsns. 
Vermikulīta plāksnes - iespējama krāsas maiņa un plaisas. Tomēr šīs izmaiņas neapdraud pareizu 
produkta darbību (ja vien plāksnes atrodas krāsnī) un tās nav sūdzību iemesls. 
 Stikls (durvis, stikla rūtis) – stikla plīšana ārējo ietekmju un virsmas izmaiņu dēļ siltuma ietekmes dēļ, 
piemēram, lidojošie pelni vai kvēpi. 
Materiālu sākotnējās krāsas izmaiņas augstas temperatūras apstākļu dēļ.  
Blīves - piemēram, sacietēšana vai salūšana karstuma vai mehānikas ietekmes dēļ. 
Materiāla virsmas - bieža tīrīšana vai tīrīšana ar abrazīviem tīrīšanas līdzekļiem. 
Daļas, kas pakļautas pārmērīgai termiskai ietekmei - kurtuves katls, pelnu panna un režģis (augšējā 
aizsargloksne) siltā gaisa izvadei. 
Siltummainim (katlam) nav jāattiecina garantija gadījumā, ja tas nav nostiprināts ar atbilstošu 
antikondensāta ķēdi, kas garantē minimālo atgriezes ūdens temperatūru vismaz 55°C. 
 
REMONTS 
Iespējamais remonts garantijas ietvaros tiks veikts 30 dienu laikā no preces piegādes dienas ražotājam. Ja 
remonts netiks veikts 30 dienu laikā no piegādes ražotājam, produkts tiks aizstāts ar jaunu. Ražotājs 
paziņos klientam par veiktajiem remontdarbiem. Klientam ir pienākums pārņemt produktu 5 dienu laikā pēc 
remonta pabeigšanas. 
 
IZDEVUMI 
Ražotājs neapmaksā piegādes un atgriešanas izmaksas.  
Pirms remonta uzsākšanas garantijas ietvaros (par bojājumiem, kas radušies nepareizas lietošanas, krāsns 
transportēšanas un montāžas rezultātā), ražotājs rakstiski paziņos klientam par remonta cenu. Kad klients 
tam piekrīt, ražotājs veiks remontu un iekasēs maksu no klienta par remontu. 
 
REZERVES DAĻAS 
Oriģinālajām detaļām, kas nomainītas garantijas ietvaros, nav jāatbilst noņemtajām daļām ārējā fiziskajā 
izskatā, bet tām jāatbilst kvalitātei un funkcionalitātei. 
 
ATRUNA 
Ražotājs nav atbildīgs par produkta zudumu vai bojājumiem, zādzības, ugunsgrēka, vandālisma vai līdzīgu 
iemeslu dēļ. Šī garantija neattiecas uz tiešiem vai netiešiem preces bojājumiem, kas radušies neatbilstoša 
transporta dēļ. Ražotājs nav atbildīgs arī par ķīmiskas vai elektroķīmiskas iedarbības radītiem bojājumiem 
(kaitīgām vielām sadegšanas gaisā, ūdens kaļķakmens un tamlīdzīgi), kas radušies nepareizas produkta 
uzstādīšanas un lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ. 
 
PAPILDU NOTEIKUMI 
Nelielas izmēru atšķirības materiālos un krāsns daļās nav iemesls sūdzībai. Šī garantija attiecas tikai uz 
garantijas lapā norādīto klientu, un to nevar nodot citiem. 
 
Garantija nav spēkā, ja lietotājs ir veicis izmaiņas produktā, par to nepaziņojot ražotājam.  
Ja lietotājs bija nolaidīgs un veica apkopi nepareizā veidā. Ja lietotājs izmanto degvielu, kas neatbilst šajā 
rokasgrāmatā norādītajiem veidiem un daudzumiem. 
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Garantija ir spēkā tikai tad, ja produktu ir uzstādījis pilnvarots eksperts, un tikai ar rakstisku 
uzstādīšanas ziņojumu. 

Ražotājs nedod tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt visas šajā rokasgrāmatā publicētās tehniskās 

detaļas, datus un fotogrāfijas, lai uzlabotu savus ražojumus. Šajā rokasgrāmatā publicētās krāsns, detaļu, 

elementu un aprīkojuma  fotogrāfijas var atšķirties no faktiskajiem priekšmetiem. 



  

      GARANTIJAS NR. 

         GRANULU KRĀSNS CENTRĀLAI APKUREI : 

               P 12 ŪDENS-GAISS / E 2804       P 12 SLIM ŪDENS-GAISS / E 2806 

   

          SĒRIJAS NUMURS:     ____________________________________ 

          RAŽOŠANAS DATUMS:     ______________________________ 

          VEIKALA NOSAUKUMS     _________________________________ 
          UN ADRESE:                  
                                       _______________________________________ 
 
          KLIENTA VĀRDS        ____________________________________ 
          UN ADRESE:                       
                                       _______________________________________ 
 
         PIRKUMA DATUMS:    __________________________________ 
 
 
         VEIKALA ZĪMOGS 
         PĀRDEVĒJA PARAKSTS:    ________________________________ 

 P 20 ŪDENS-GAISS / E 2805 

GARANTIJA 

Bojātā produkta saņemšanas 
datums: 
__________________________ 
 
Darbības traucējuma apraksts 
(klients): 
_____________________________
_________________________ 
Tehniķa komentāri: 
_____________________________
_________________________ 
 
Apkope pabeigta: 
__________________________ 
 
 
Tehniķa zīmogs un paraksts 
____________________ 
 

 

 

Bojātā produkta saņemšanas datums: 
__________________________ 
 
Darbības traucējuma apraksts (klients): 

_____________________________

_________________________ 

Tehniķa komentāri: 

_____________________________

_________________________ 

 
Apkope pabeigta: 
__________________________ 
 
 
Tehniķa zīmogs un paraksts 
____________________ 
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Datums 
Datums 

   P 12 ŪDENS-GAISS  KASTE/ E 2807 
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Kompānija kas savienojusi krāsni ar skursteni:: 

Nosaukums: ____________                 Atbildīgais: ________________ 

Iela: ________________________     Pilsēta: _______________________ 

Tel. Nr.: ____________________     Valsts: _____________________ 

Datums: ________________  Klienta paraksts: ______________________ 

Skursteņa:                                                          Dūvu novades caurule (ja ir) 

Veids: ……………….                                         Škērsgriezums (mm): ……… 

Izmērs (mm): ………………….                          Garums (m): …………… 
Augstums (m): ………………………..                Līkumu skaits : ………..... 
Vilkme (Pa): …………. 
Izplūdes gāzu temp.(°C): ………… 
Pēdējās pārbaudes datums: ……………… 
Savienojumu skaits ………………. 
 
 

 

Nosaukums: ____________                    Atbildīgais : ________________ 

Iela: ________________________        Pilsēta: ______________________ 

Tel. Nr : ____________________          Valsts: _____________________ 

 Datums: ________________               Klienta paraksts: _____________ 

 

 

BILJEŠKE : 

 

UZSTĀDĪŠANAS ZIŅOJUMS 

Aizpilda skursteņslauķis: 

AIZPILDA CENTRĀLAS APKURES UZSTĀDĪŠANAS SPECIĀLISTS  

 

Zīmogs un paraksts 

Zīmogs un paraksts 

Atvērtā sistēma         jā          nē 
Slēgtā sistēma           jā         nē 
Savienojumi atbilst  DIN 4751  prasībām                      jā         nē 
Uzsildītās telpas tilpums  (m3): ………… 
Izplešanās trauka tilpums (m3): ………… 
Sūkņa tips: ……………..                  Ūdens plūsmas ātrums (m3/h): ……………   
Drošības vārsta tips: ……………..     Drošības vārsts atveras pie …….bāri                                 

Ūdens temperatūra (°C)   ieejošais: ……….        izejošais: ..........   77 
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EN 14785:2006 

Granulu krāsns centrālai apkurei 

 
P 12 

ŪDENS+GAISS 
P 12 SLIM 

ŪDENS+ GAISS 
P 20 

ŪDENS+GAISS 

Minimālā distance no 
degošām virsmām : 

virs 100 cm 
priekšā 150 cm 
mugura 20 cm 

sāni 20 cm 

Darba jauda (Pnom) : 13 kW 13 kW 19 kW 

Minimālā jauda (Pmin) : 6,9 kW 7 kW 8,8 kW 

Flue gases temp. : 77°C 92°C 93°C 

CO emisijas dūmgāzēs 
(by 13% O2) pie Pnom : 

0,0069 % 0,007 % 0,0027 % 

CO emisijas dūmgāzēs 
(by 13% O2) pie Pmin : 

0,0146 % 0,014 % 0,0061 % 

Efektiviāte pie Pnom : 94,95 % 94,17 % 94,53 % 

Efektivitāte pie Pmin : 94,64 % 96,13 % 96,21 % 

Degvielas tips : 
Koka granulas atbilstošas ENplus-A1, DIN plus, Ö-Norm 

M 7135 
Degvielas patēriņš: 2,8 kg/h 4,2 kg/h 

Sertifikāta Nr : E-30-00529-14 
E-30-00530-

14 
E-30-00531-14 

Izlasiet un dariet kā rakstīts instruktāžas grāmatā. Izmantojiet tikai ieteikto degvielu. 

Ražots ES . 

Pēc pieprasījuma var iegūt orģinālos produktu sertifikātus un performances deklarācijas 
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ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA 

Šie produkti ir sertificēti saskaņā ar EN 14785.  Testa atskaites Nr. 

30-12031-T-2 (P 12 ŪDENS+GAISS), 30-12031-T-3 (P 12 SLIM 

WATER+AIR) un 30-12031-T-1 (P 20 WATER+AIR) no July 11th, 

2014. 
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Mājas lapa granulukatli.eu 

e-pasts info@granulukatli.eu 

 Telefons  

+371 22 480 600 

+371 25 232 240 
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