
 

Radiatora uzstādīšana un lietošana 

 

 

1. Radiatora uzstādīšana jāīsteno saskaņā ar vietējiem normatīvajiem aktiem un 

vispārējiem ES noteikumiem (ieskaitot ēkas elektroinstalācijas zemējumu, kas 

veikts saskaņā ar standartu 60364-5-52: 2011 / A11: 2017 - zema -sprieguma 

elektroinstalācijas un arī ievērojot ražotāja sniegto uzstādīšanas instrukciju. 

Zonas un atļautās vietas elektrisko ierīču, piemēram, elektrisko radiatoru vai 

centrālās apkures radiatoru, kas aprīkoti ar elektriskiem sildelementiem, 

uzstādīšanai ir noteiktas vispārējos ES noteikumos par drošu sadzīves 

elektroiekārtu lietošanu, jo īpaši PN-EN-60335-2-30 un PN-EN-60335-2-43, un 

prasībās par iekārtu uzstādīšanas vietām, jo īpaši PN-EN-60364-7-701. 

 

2. Siltumnesēja kvalitātei ir obligāti jāatbilst zemāk esošajā tabulā noteiktajām 

prasībām (elektroķīmiskā korozija). 

           Galvenie ūdens parametri un to ieteicamās vērtības: 

    

Parametrs Vienība Ieteicamā vērtība Piezīmes 

pH vērtība (tērauda radiatori)  >8.5...10.00 20°C 

pH vērtība (alumīnija radiatori)  6.5...7.5 20°C 

Elektrovadītspēja (µs/cm) <500 20°C 

Skābeklis (µg/l) <100 20°C 

Hlors (mg/l) <50  

Sulfāts (mg/l) <10  

Fosfāts (mg/l) <30  

Dzels (mg/l) <0.2  

Varš (µg/l) <10  

Cietības pakāpe (mmol/l) <2.5  

Kalcijs* (mg/l) -  

Magnijs* (mg/l) -  

DOC** (mg/l) <50  

Krāsa  bezkrāsas  

Duļķainība  skaidrs  



Smarža***  Bez smaržas  

 

* Cietības pakāpi nosaka pēc kalcija un magnija daudzuma, tāpēc to ieteicamā 

vērtība netiek atzīmēta. 

** Šī ir informācija par dubļu un citu organisko ķīmisko vielu (inhibitoru) daudzumu 

*** Ja ūdenim ir smaka, ir vērts izpētīt iemeslu. Piemēram, baktērijas, kas samazina 

sulfāta daudzumu ūdenī, var izraisīt sērūdeņraža smaržu, ko izraisa augsts ūdens 

skābums (pH vērtība ir pārāk zema) 

 
 

 

3. Centrālapkures sistēmai paredzētos tērauda radiatorus nav atļauts 

pievienot karstā ūdens sistēmai vai atvērtai sistēmai. Karstā ūdens un 

atvērto sistēmu radiatori ir izgatavoti no tam piemērota materiāla 

(nerūsējošā tērauda), lai izvairītos no skābekļa, kas atrodas sistēmā, 

izraisītas korozijas. 

 

4. Normālos apstākļos radiatoru kalpošanas laiks ir salīdzinoši ilgs, parasti 

tas ilgst vairākus gadu desmitus. 

 

 

5. Ir svarīgi pievērst uzmanību siltuma nesēja darba spiedienam un 

temperatūrai, lai tie nebūtu augstāki par ražotāja atļautajiem. Siltuma 

nesēja darbība ar augstāku darba spiedienu un temperatūru, nekā 

atļauts, ievērojami saīsinās radiatora kalpošanas laiku. Lai iegūtu 

papildinformāciju par konkrētu radiatoru tipu, lūdzu, skatiet produkta 

informācijas brošūru. 

 

6. Zehnder radiatori (Charleston, M2M) ir paredzēti slēgtām apkures 

sistēmām, kur ķīmiski brīva skābekļa piekļuve caurulēm ir izslēgta. 

Apkures sistēmai jābūt hermētiskai, un visu veidu noplūdes nav 

atļautas. Jāizvairās no pastāvīgas siltumnesēja papildināšanas, jo tas 

veicina iekšējo tērauda virsmu koroziju. 

 

 

7. Apkures sistēmas iztukšošana un uzpildīšana jāveic tikai sistēmas 

sastāvdaļu nomaiņas gadījumā, bet ne periodiski. Siltuma nesēja 

temperatūrai jābūt robežās no > 0 °C līdz maksimāli 110 °C. 

 

 

8. Radiators ar elektrisko sildelementu ir elektriska ierīce, un tā 

uzstādīšanas laikā jāievēro prasības atbilstoši elektroinstalācijai mitrā 

telpā. Elektroinstalācija jāveic saskaņā ar spēkā esošajiem vietējiem 

normatīvajiem aktiem un noteikumiem. 

 



 

9. Ir svarīgi atzīmēt, ka dvieļu žāvētājus (materiālos marķēti ar  

simbolu) nav paredzēts izmantot kā vienīgās telpas sildīšanas ierīces, 

jo tas pārlieku noslogo sildelementu, kas ievērojami saīsina tā 

kalpošanas laiku. Ka vienīgie telpas apsildes ķermeņi ir paredzēti 

vannas istabas radiatori (materiālos marķēti ar simbolu). 

 

10. Jāizvairās no strāvas padeves pārtraukumiem, jo tie ievērojami saīsina 

sildelementa kalpošanas laiku. Tas ir paredzēts darbam ar stabilu 

darba ritmu, un elektroenerģijas padevei jābūt pastāvīgai. 

 

11. Vienlaicīgi izmantojot termostata vadītu radiatoru un grīdas apsildi, 

izmantotajam termostatam ir jāmēra siltumnesēja temperatūra radiatora 

iekšpusē, nevis istabas temperatūru. Dvieļu žāvētājs un grīdas apsilde 

nedarbosies pareizi, ja termostats mērīs telpas temperatūru. 


