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LV  Instrukcija ūdens sildīšanas tvertnes
 ВOT-25 un BOT-22 RV uzstādīšanai ap dūmvadu un 

izmantošanai
Firmas Skamet ūdens sildīšanas tvertne uz dūmvada ВОТ-25 ir paredzēta ūdens uzsildīšanai ap-
stākļos, kad nav pieejama centralizēta ūdens apgāde un ūdens tiek ņemts no upes, ezera, 
akas vai citiem avotiem. 
Firmas Skamet ūdens sildīšanas tvertne ВОТ-25 ir piemērota visām ar malku kurināmām pirts 
krāsnīm, kuru dūmvada diametrs ir 115 mm. Ūdens sildīšanas tvertne uz dūmvada tiek uzstādīta 
tieši uz krāsns un tālāk tiek savienota ar citiem dūmvadiem. BOT-25 ir aprīkota ar augšējā daļā 
atveramu vāku, un tās tilpums ir aptuveni 25 litri ūdens no melnā metāla un BOT-22 RV aptuveni 
22 litri no nerūsējošā tērauda. Ūdens sildīšanas tvertnes apakšējā daļā ir uzgalis ar vītni (½’’), kas 
paredzēts krāna uzstādīšana. Tvertne ir izgatavota no 2 mm melnā metāla, kas nokrāsots ar 
karstumizturīgu krāsu, vai no 1,2 mm nerūsējošā tērauda.
Ūdens uzsildīšana ūdens sildīšanas tvertnē notiek pateicoties dūmu gāzēm, kas izplūst no krāsns. 
Ņemot vērā tvertnes nelielo tilpumu un augsto efektivitāti, ūdens tvertnē var sākt vārīties. Lai 
nepieļautu vārīšanos, periodiski jāpielej auksts ūdens.

Uzstādīšana
Savienojiet ūdens sildīšanas tvertni ar krāsns dūmvadu. Ja pirts krāsns ir Skamet ražojums, nav 
nepieciešams izmantot nekādas pārejas, savukārt, ja ir cita ražotāju krāsns, pārliecinieties, ka 
krāsns izejas dūmvada diametrs ir 115 mm. Ja dūmvadu diametrs ir citāds, ir jāizmanto dūm-
vadu pārejas vai uzmavas. Augšējā daļa tiek savienota, izmantojot dūmvadus un līkumus ar 
skursteni.
Pārbaudiet stiprinājumu un ūdens sildīšanas tvertnes un cauruļu savienojumu drošību.

Svarīgi zināt
• Tvertnei visu laiku jābūt piepildītai. Ja tvertne nav piepildīta, var tikt bojātas metinājuma šuves.
• Neizmantojiet sālsūdeni.  Sālsūdens izraisa koroziju un samazina kalpošanas ilgumu.
• Regulāri tīriet tvertni. Lietojot tvertni, tajā nogulsnējas katlakmens un rūsa (sevišķi, ja ir izmantots 
melnais metāls). Tīrīšanu jāveic caur augšējo vāku un izlaišanas krānu, izmantojot ūdeni un lupatu. 
Neizmantojiet nekādas ķimikālijas.
• Nepieļaujiet tvertnes sasalšanu. Ja temperatūra ir zem nulles, tvertnē atlikušais ūdens var to 
sabojāt.
• Ja netiek ievēroti šīs instrukcijas nosacījumi, izstrādājuma garantija tiek anulēta.

BOT-25 vispārējie dati:
Augstums: 650 mm
Diametrs: 300 mm
Dūmvada diametrs: 115 mm
Tilpums: 25 L
Svars: 10 kg

BOT-22 RV vispārējie dati: 
Augstums: 600 mm
Garums un platums: 350x250 mm
Dūmvada diametrs: 115 mm
Tilpums: 22 L
Svars: 5 kg
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