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Prašome tiksliai laikytis šių sau-
gumo nuorodų. Tai padės išvengti
pavojaus žmonių sveikatai bei
materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas

Pavojus
Šis ženklas įspėja dėl pavojaus
žmonėms.

! Dėmesio
Šis ženklas įspėja dėl galimos
materialinės žalos ar žalos aplinkai.

Nuoroda
Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuo-
roda“, pateikiama papildoma informacija.

Tikslinė grupė

Ši naudojimo instrukcija skirta šildymo
sistemos naudotojui.
Šiuo prietaisu gali naudotis ir vaikai nuo
8 metų amžiaus (ir vyresni) bei mažes-
nių fizinių, jutiminių arba protinių gebė-
jimų arba neturintys patirties ir žinių
žmonės, jei jie yra prižiūrimi arba jiems
paaiškinta, kaip saugiai elgtis su prie-
taisu ir jie supranta iš to kylančius pavo-
jus.

! Dėmesio
Netoli prietaiso esančius vaikus rei-
kia prižiūrėti.
■ Vaikams su prietaisu žaisti drau-

džiama.
■ Neprižiūrimiems vaikams drau-

džiama atlikti valymo arba naudo-
tojo atliekamus techninės priežiū-
ros darbus.

Saugos nuorodos dėl darbų su sistema

Prietaiso prijungimas

■ Prietaisą prijungti ir paleisti galima tik
įgaliotiems specialistams.

■ Prietaisą eksploatuokite tik su tinkamu
kuru.

■ Laikykitės nurodytų elektros prijungimo
sąlygų.

■ Esamą instaliaciją keisti leidžiama tik
įgaliotiems specialistams.

Pavojus
Nekompetentingai atliekami šildymo
sistemos remonto ar priežiūros dar-
bai gali būti pavojingi gyvybei.
■ Dujų instaliacijos darbus gali atlikti

tik atsakingos dujų tiekimo įmonės
įgaliotas kvalifikuotas specialistas.

■ Elektros įrangos darbus leidžiama
atlikti tik profesionaliems elektri-
kams.

Saugos nuorodos
Jūsų saugumui
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Darbai su prietaisu

■ Darbus su prietaisu atlikite ir jį nustaty-
kite tik taip, kaip nurodyta šioje naudo-
jimo instrukcijoje.
Kitus darbus su prietaisu leidžiama
atlikti tik įgaliotiems specialistams.

■ Prietaiso neatidarinėkite.
■ Nenuimkite apdangalų.
■ Nemodifikuokite ir nepašalinkite pri-

montuojamųjų dalių arba instaliuotų
priedų.

■ Neatjunkite ir papildomai neveržkite
vamzdžių jungčių.

Pavojus
Karšti paviršiai gali nudeginti.
■ Prietaiso neatidarinėkite.
■ Nelieskite karštų neapšiltintų

vamzdžių, armatūrų ir dūmtakių
vamzdžių paviršių.

Papildomi komponentai, atsarginės ir
greitai susidėvinčios dalys

! Dėmesio
Komponentai, kurie nebuvo patik-
rinti su šildymo sistema, gali sukelti
šildymo sistemos pažeidimus ar
neigiamai paveikti jo funkcijas.
Montavimo arba keitimo darbus
paveskite atlikti tik specializuotai
įmonei.

Saugos nuorodos dėl sistemos eksploatacijos

Apgadintas prietaisas

Pavojus
Apgadinti prietaisai kelia pavojų
Jūsų saugumui.
Apžiūrėkite, ar prietaisas neapga-
dintas. Jei prietaisas apgadintas, jo
naudoti nepradėkite.

Jei pajutote dujų kvapą

Pavojus
Dėl dujų nuotėkio gali įvykti sprogi-
mas, galintis sukelti sunkiausius
sužeidimus.
■ Nerūkykite! Nenaudokite atviros

ugnies, pasirūpinkite, kad nesusi-
darytų kibirkščių. Jokiu būdu
nejunkite šviesos ir elektros prie-
taisų.

■ Užsukite dujų uždaromąjį čiaupą.
■ Atidarykite langus ir duris.
■ Išveskite žmones iš pavojaus

zonos.
■ Išėję iš pastato, praneškite dujų ir

elektros tiekimo įmonei ir speciali-
zuotai įmonei.

■ Iš saugios vietos (pastato išorėje)
nutraukite elektros energijos tie-
kimą.

Saugos nuorodos
Jūsų saugumui (tęsinys)
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Pajutus išmetamųjų dujų kvapą

Pavojus
Išmetamosios dujos gali sukelti
gyvybei pavojingus apsinuodijimus.
■ Išjunkite šildymo sistemą.
■ Išvėdinkite įrengimo patalpą.
■ Uždarykite gyvenamųjų patalpų

duris.

Veiksmai kilus gaisrui

Pavojus
Kilus gaisrui atsiranda nudegimų ir
sprogimo pavojus.
■ Išjunkite šildymo sistemą.
■ Užsukite skiriamuosius kuro tie-

kimo linijų vožtuvus.
■ Naudokite patikrintą gesintuvą

ABC klasių gaisrams.

Ką daryti, jei iš prietaiso ima sunktis
vanduo

Pavojus
Jei iš prietaiso sunkiasi vanduo,
kyla elektros smūgio pavojus.
■ Išjunkite šildymo sistemą išoriniu

atskiriamuoju įtaisu (pvz., saugik-
lių dėžutėje, namo elektros skirs-
tykloje).

■ Praneškite Jus aptarnaujančiai
specializuotai įmonei.

Kaip elgtis sutrikus šildymo sistemai

Pavojus
Sutrikimo pranešimai rodo, kad šil-
dymo sistema sugedo. Nepašalinti
sutrikimai gali kelti sukelti pavojingų
gyvybei pasekmių.
Negalima sutrikimo pranešimų
patvirtinti keletą kartų iš eilės per
trumpesnį laikotarpį. Praneškite
specializuotai įmonei, kad ji galėtų
surasti priežastį ir pataisyti gedimą.

Įrengimo patalpai keliamos sąlygos

Pavojus
Jeigu tiekiamojo oro angos užda-
ros, pradeda trūkti degimo oro. Dėl
to degimas vyksta ne iki galo ir
susidaro gyvybei pavojingas anglies
monoksidas.
Neužstokite ir neuždarykite orlai-
džių.
Vėliau nedarykite jokių statybinių
pakeitimų, kurie galėtų turėti įtakos
saugiam darbui (pvz., linijų tiesimo,
apdailų arba skiriamųjų sienelių
įrengimo).

Pavojus
Lengvai užsidegantys skysčiai ir
medžiagos (pvz., benzinas, tirpikliai
ir valikliai, dažai arba popierius) gali
sukelti sprogimus arba gaisrą. ben-
zinas, tirpikliai ir valikliai, dažai arba
popierius) gali sukelti sprogimus
arba gaisrą.
Nelaikykite ir nenaudokite tokių
medžiagų katilinėje ar netoli šil-
dymo sistemos.

! Dėmesio
Eksploatuojant netinkamomis aplin-
kos sąlygomis, gali būti pažeista šil-
dymo sistema ir jos saugumas.
■ Laikytis leidžiamosios aplinkos

temperatūros, nurodytos šioje
naudojimo instrukcijoje.

■ Ore neturi būti halogeninių anglia-
vandenilių (esančių, pvz.,
dažuose, skiedikliuose ir valik-
liuose) bei didelio kiekio dulkių
(pvz., atliekant šlifavimo darbus).

■ Stenkitės, kad oro drėgnis nebūtų
nuolat didelis (pvz., dėl patalpoje
nuolat džiovinamų skalbinių).

Saugos nuorodos
Jūsų saugumui (tęsinys)
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Oro išmestuvai

Naudojant prietaisus su oro išmetimu į
lauką (gartraukius, oro šalinimo prietai-
sus, oro kondicionierius) dėl įsiurbimo
gali susidaryti neigiamas slėgis. Tuo
pačiu metu veikiant ir šildymo katilui,
išmetamosios dujos gali imti tekėti atgal.

Pavojus
Vienu metu eksploatuojant šildymo
katilą ir prietaisus su išmetamojo
oro kanalu į lauką dėl išmetamųjų
dujų recirkuliacijos galima apsinuo-
dyti, taip sukeliant pavojų gyvybei.
Imkitės tinkamų priemonių, kad
būtų tiekiama pakankamai degimo
oro. Jei reikia, susisiekite su Jus
aptarnaujančia specializuota įmone.

Saugos nuorodos
Jūsų saugumui (tęsinys)

61
51

42
0

 



6

1. Sauga ir atsakomybė Darbo patikimumas ................................................................................ 8
Atsakomybė ........................................................................................... 8

2. Pirmiausia pranešti Simboliai ................................................................................................ 9
Specialieji terminai ................................................................................. 9
Naudojimas pagal paskirtį ...................................................................... 9
Informacija apie produktą ...................................................................... 10
■ Leidžiamoji aplinkos temperatūra įrengimo patalpoje ......................... 10
Pirmasis paleidimas ............................................................................... 10
Jūsų sistema parengta darbui ................................................................ 10
■ Žiemos / vasaros laiko perjungimas ................................................... 10
■ Elektros dingimas ............................................................................... 11
Naudingi patarimai energijai taupyti ....................................................... 11
■ Energijos taupymas šildant patalpas .................................................. 11
■ Energijos taupymas ruošiant karštą vandenį ...................................... 11
Naudingi patarimai komfortui padidinti ................................................... 11
■ Daugiau jaukumo Jūsų patalpose ...................................................... 11
■ Karšto vandens ruošimas pagal poreikį .............................................. 12

3. Nuotolinio valdymo įtaiso
valdymas

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas ....................................................... 13
■ Simboliai ekrane ................................................................................. 13
■ Bendrųjų Valdymo nuorodų iškvietimas .............................................. 13
Pagrindinis meniu (pagrindinis rodmuo) ................................................ 14
■ Šildymo apytakos rato parinkimas ...................................................... 14
■ Patalpų temperatūros nustatymas ...................................................... 14
Išplėstinis meniu .................................................................................... 15
■ Ekrano užsklanda ............................................................................... 15
Valdymo sistematika .............................................................................. 15
Greitoji parinktis ..................................................................................... 16
■ „Greitosios parinkties“ funkcijų nustatymas .................................... 17
Kaip nustatyti laiko programą ................................................................ 17
■ Laiko programos nustatymas pagal patalpų šildymo pavyzdį ............ 17
■ Efektyvus laiko programos nustatymas .............................................. 18
■ Laiko fazių pašalinimas ...................................................................... 18

4. Patalpų šildymas Patalpų šildymo įjungimas ..................................................................... 19
Patalpų temperatūros nustatymas ......................................................... 19
■ Patalpų temperatūros nustatymas pagrindiniame meniu ................... 19
■ Patalpų temperatūros nustatymas išplėstiniame meniu ..................... 19
Laiko programos patalpų šildymui nustatymas ...................................... 20
Laikinas patalpų temperatūros priderinimas .......................................... 20
■ „Ilgiau šilta“ nustatymas ................................................................... 20
■ „Ilgiau šilta“ užbaigimas ................................................................... 20
Patalpų temperatūros priderinimas būnant jose ilgesnį laiką ................ 20
■ Patalpų šildymo pavyzdys .................................................................. 21
■ „Atostogų namuose“  nustatymas ............................................... 21
■ „Atostogų namuose“ keitimas ......................................................... 21
■ „Atostogų namuose“ nutraukimas arba pašalinimas ....................... 21
Energijos taupymas išvykus ilgesniam laikui ......................................... 22
■ „Atostogų programos“ nustatymas ................................................. 22
■ „Atostogų programos“ keitimas ...................................................... 22
■ „Atostogų programos“ nutraukimas arba ištrynimas ...................... 22
Patalpų šildymo išjungimas visiškai ....................................................... 22

5. Karšto vandens ruošimas Karšto vandens ruošimo įjungimas ........................................................ 23
Karšto vandens temperatūros nustatymas ............................................ 23
Karšto vandens ruošimo laiko programa ............................................... 23
■ Karšto vandens ruošimo laiko programos nustatymas ....................... 23
■ Vienkartinis karšto vandens ruošimas ne pagal laiko programą ......... 23
Karšto vandens ruošimo išjungimas ...................................................... 24

Turinys

Turinys

61
51

42
0



7

6. Kiti nustatymai Ekrano kontrasto nustatymas ................................................................ 25
Ekrano apšvietimo šviesio nustatymas .................................................. 25
■ Ekrano apšvietimas valdymo metu ..................................................... 25
■ Ekrano apšvietimas, kai aktyvi ekrano užsklanda .............................. 25
Kalbos nustatymas ................................................................................ 25
Patalpų temperatūros jutiklio temperatūros pataisos nustatymas ......... 25
Vienetų nustatymas ............................................................................... 25

7. Peržiūros Informacijos peržiūra ............................................................................. 26
Techninio aptarnavimo pranešimų peržiūra ........................................... 26
■ Patvirtinto techninio aptarnavimo pranešimo iškvietimas ................... 26
Sutrikimo pranešimų peržiūra ................................................................ 26
■ Patvirtinto sutrikimo pranešimo iškvietimas ........................................ 27

8. Ką daryti? Patalpose per šalta ................................................................................ 28
Patalpose per šilta ................................................................................. 28
Netiekiamas karštas vanduo .................................................................. 29
Karšto vandens temperatūra per aukšta ................................................ 29
Mirksi  ir rodomas užrašas „Triktis“ .................................................. 29
Mirksi  ir rodomas užrašas „Tech. aptarnavimas“ ........................... 29
Bėga iniciacijos juostelė ......................................................................... 29
Sutrikimo priežasties rasti nepavyko ..................................................... 30

9. Einamasis remontas ................................................................................................................ 31

10. Priedas Išplėstinio meniu apžvalga ..................................................................... 32
Terminų paaiškinimai ............................................................................. 33
■ Parengties režimas ............................................................................. 33
■ Pažemintos temperatūros režimas (sumažintas šildymo režimas) ..... 33
■ Darbo programa ................................................................................. 34
■ Darbo būsena ..................................................................................... 34
■ Grindų džiovinimas ............................................................................. 34
■ Grindų šildymas .................................................................................. 34
■ Šildymo režimas ................................................................................. 34
■ Šildymo apytakos ratas ...................................................................... 34
■ Šildymo apytakos rato siurblys ........................................................... 35
■ Maišytuvas .......................................................................................... 35
■ Naktinis temperatūros sumažinimas ................................................... 35
■ Nuo patalpų oro priklausomas režimas .............................................. 35
■ Nuo patalpų oro nepriklausomas režimas .......................................... 35
■ Patalpų temperatūra ........................................................................... 35
■ Nustatytoji temperatūros vertė ............................................................ 35
■ Šildymo režimas pagal lauko oro sąlygas .......................................... 35
■ Laiko programa ................................................................................... 36
Atliekų tvarkymo nuorodos .................................................................... 36
■ Pakuotės išmetimas ........................................................................... 36
■ Galutinis šildymo sistemos išjungimas ir pašalinimas ........................ 36

11. Abėcėlinė terminų rodyklė ................................................................................................................ 37

Turinys

Turinys (tęsinys)

61
51

42
0



8

Su Vitotrol 200-E šilumos gamybos įrenginį galima val-
dyti nuotoliniu būdu.

Funkcijų apimtimi galima naudotis tik tada, jeigu išpil-
dyti tokie reikalavimai:
■ Reguliatorius ir Vitotrol 200-E turi būti teisingai pri-

jungti ir sukonfigūruoti.
■ Atlikta eksploatacijos pradžios procedūra.

Atsakomybė

Atsakomybė už negautą pelną, nepatirtą sutaupymą,
kitokią tiesioginę arba netiesioginę pasekminę žalą,
atsiradusią naudojant Vitotrol 200-E bei už žalą dėl
neteisingo naudojimo netaikoma.
Atsakomybės taikymas apribotas tik įprastai patiriama
žala, jeigu dėl nedidelio aplaidumo pažeidžiama
esminė sutarties prievolė, kurios tinkamas vykdymas
būtinas sutarčiai iš viso vykdyti.

Šis atsakomybės apribojimas netaikomas, jeigu žala
buvo padaryta dėl tyčinių arba labai aplaidžių veiksmų
arba jeigu taikoma privaloma atsakomybė pagal atsa-
komybės už netinkamos kokybės produktus įstatymą.
Galioja Bendrosios Viessmann pardavimo sąlygos,
kurios nurodytos atitinkamame aktualiame Viessmann
kainoraštyje.

Sauga ir atsakomybė

Darbo patikimumas
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Simbolis Reikšmė
Nuoroda į kitą dokumentą su smulkesne
informacija
 

1. Darbo žingsnis paveikslėlyje:
numeracija atitinka darbo veiksmų seką.

Įspėjimas dėl daiktinės žalos arba žalos
aplinkai
 
 
Sritis, kurioje yra elektros įtampa
 
 
Atkreipti ypatingą dėmesį.
 
 
■ Konstrukcinė dalis turi girdimai užsifik-

suoti.
arba

■ Garso signalas.
■ Įmontuoti naują konstrukcinę dalį.

arba
■ Kartu su įrankiu: nuvalyti paviršių.
Tinkamai utilizuoti seną konstrukcinę dalį.
 
 
Konstrukcinę dalį atiduoti į tinkamą surinki-
mo punktą. Konstrukcinės dalies nemesti
prie buitinių atliekų.
 

Specialieji terminai

Kad geriau suprastumėte savo nuotolinio valdymo
įtaiso funkcijas, kai kurie specialieji terminai paaiškinti
plačiau. Šią informaciją rasite skyriuje „Terminų paaiš-
kinimai“ priede.

Naudojimas pagal paskirtį

Kad prietaisas būtų naudojamas pagal paskirtį, jį reikia
įrengti ir eksploatuoti kartu su elektroniniais Viessmann
šilumos ir elektros gamybos įrenginių reguliatoriais ir
valdikliais, kurie ji palaiko. Tam reikia atsižvelgti į atitin-
kamas montažo, techninės priežiūros ir naudojimo
instrukcijas. Ypač būtina laikytis jungtims ir prijung-
tiems valdymo signalams nurodytų srovės ir įtampos
parametrų.

Jis skirtas naudoti tik gyvenamosios paskirties ir
komerciniuose pastatuose.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., siste-
mos eksploatuotojui atidaryti prietaisą) draudžiama ir
tokiu atveju garantija netenka galios. Netinkamu nau-
dojimu laikoma ir tai, jeigu pakeičiama pagal paskirtį
numatyta šildymo sistemos komponentų funkcija.

Pirmiausia pranešti

Simboliai
61
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Nuoroda
Prietaisas numatytas naudojimui tik namų ūkyje arba
panašiu kaip namų ūkyje būdu, t. y., prietaisą gali sau-
giai valdyti ir neinstruktuoti asmenys.

Informacija apie produktą

„Vitotrol 200-E“ Laidinis nuotolinio valdymo įtaisas,
skirtas jungti prie Viessmann šilumos gamybos įrengi-
nių

Maks. 4 šildymo apytakos ratuose gali būti nustatoma:
■ Maks. 3 nustatytosios patalpų temperatūros vertės

(Komfortas, Normali, Sumažinta)
■ Reguliuojama nustatytoji karšto vandens temperatū-

ros vertė

■ „Atostogų programa“ ir funkcija „Atostogos
namuose“

■ Laiko programos šildymo apytakos ratams ir tūriniam
vandens šildytuvui

■ Komforto funkcija
■ Apšviestas grafinis ekranas

Leidžiamoji aplinkos temperatūra įrengimo patalpoje

! Dėmesio
Už nurodyto temperatūros diapazono ribų prie-
taiso veikimas gali trikti.
Užtikrinkite, kad įrengimo patalpoje būtų palai-
koma nurodyto diapazono temperatūra.

Leistinas temperatūros intervalas:
Minimali aplinkos temperatūra 0 °C
Maksimali aplinkos temperatūra 40 °C

Pirmasis paleidimas

Jūsų nuotolinio valdymo įtaisas prijungtas prie šilumos
gamybos įrenginio reguliatoriaus. Pirmą kartą paleisti
sistemą ir nustatyti reguliatorių pagal vietines ir kon-
strukcines sąlygas bei supažindinti su sistemos val-
dymu turi Jus aptarnaujanti specializuota įmonė.

Pirmojo paleidimo metu reguliatoriaus nuostatos per-
keliamos į nuotolinio valdymo įtaisą.

Jūsų sistema parengta darbui

Gamykloje reguliatoriuje jau įvestos reikalingos nuo-
statos.

Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus nau-
dojimo instrukcija

Jūsų nuotolinio valdymo įtaise esančios funkcijos ir
rodmenys priklauso nuo prijungto reguliatoriaus, jo
nuostatų ir visos sistemos įrangos.

Jus aptarnaujanti specializuota įmonė pirmą kartą
paleisdama sistemą gali Jums nustatyti ir daugiau
parametrų.
Nuostatas Jūs bet kuriuo metu galite keisti pagal savo
pageidavimus.

Žiemos / vasaros laiko perjungimas

Perjungiama automatiškai.
Automatinį perjungimą galima šilumos gamybos įrengi-
nio reguliatoriuje išjungti.

Šilumos gamybos įrenginio naudojimo instruk-
cija

Pirmiausia pranešti

Naudojimas pagal paskirtį (tęsinys)
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Elektros dingimas

Dingus elektrai visos nuostatos išlieka.
Jeigu sistema buvo nenaudojama ilgesnį laiką, datą ir
laiką šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje reikia
nustatyti iš naujo.

Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus nau-
dojimo instrukcija

Naudingi patarimai energijai taupyti

Energijos taupymas šildant patalpas

■ Nešildykite patalpų per daug. Kiekvienu temperatū-
ros laipsniu mažiau šildomos patalpos sutaupo iki
6 % šildymo išlaidų.
Nenustatykite per aukštos savo komforto temperatū-
ros, pvz., ne daugiau kaip 20 °C: žr.  14 ir  19 psl.

■ Naktį arba tuo metu, kai nuolat nebūnate, savo patal-
pas šildykite sumažinta patalpų temperatūra (tai
netaikoma grindų šildymui). Tam nustatykite patalpų
šildymo laiko programą: žr. 20 psl.

■ Kad išjungtumėte nereikalingas funkcijas (pvz.,
patalpų šildymą vasarą), nustatykite darbo pro-
gramą: žr. 22 psl.

■ Išvykdami į kelionę nustatykite „atostogų pro-
gramą“: žr. 22 psl.
Kol Jūsų nebus, patalpų temperatūra sumažinama, o
karšto vandens ruošimas išjungiamas.

■ Vėdinimas:
Vėdinimui termostatinius vožtuvus uždarykite. Trum-
pam plačiai atidarykite langus.

■ Žaliuzės:
Pradėjus temti, nuleiskite žaliuzes (jei yra).

■ Termostatiniai vožtuvai:
Teisingai sureguliuokite termostatinius vožtuvus.

■ Radiatoriai:
Neužstokite radiatorių ir termostatinių vožtuvų.

Energijos taupymas ruošiant karštą vandenį

■ Kai ilgesnį laiką nebūnate, šildykite karštą vandenį iki
mažesnės temperatūros. Pakeiskite karšto vandens
ruošimo laiko programą (žr. 23 psl.) arba nustaty-
kite atostogų programą (žr. 22 psl.).

■ Karšto vandens cirkuliaciją nustatykite tik tiems laiko-
tarpiams, kai reguliariai vartojate karštą vandenį.
Tam šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje atitin-
kamai nustatykite recirkuliacinio siurblio laiko pro-
gramą:

Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus nau-
dojimo instrukcija

Apie kitas energijos taupymo funkcijas, pvz., reguliato-
riaus, teiraukitės Jus aptarnaujančioje specializuotoje
įmonėje.

Naudingi patarimai komfortui padidinti

Daugiau jaukumo Jūsų patalpose

■ Nustatykite sau malonią temperatūrą: žr. 14 psl.
■ Savo šildymo apytakos ratų laiko programą nustaty-

kite taip, kad Jums maloni temperatūra būtų
pasiekta, kai Jūs esate: žr. 20 psl.

Pirmiausia pranešti

Jūsų sistema parengta darbui (tęsinys)
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■ Jei Jums trumpam prireikia aukštesnės patalpų tem-
peratūros, nustatykite „Ilgiau šilta“: žr. 20 psl.
Pavyzdys:
Vėlyvam vakarui laiko programoje nustatyta suma-
žinta patalpų temperatūra. Tačiau Jūsų svečiai
užtrunka.

■ Jei bute būnate ilgiau, nei įprasta, nustatykite „Ato-
stogas namuose“: žr. 20 psl.

Karšto vandens ruošimas pagal poreikį

■ Karšto vandens ruošimo laiko programą nustatykite
taip, kad visada turėtumėte karšto vandens tokiu
laiku, kaip esate įpratę: žr. 23 psl.
Pavyzdys:
Iš ryto Jums reikia daugiau karšto vandens, nei die-
nos metu.

■ Recirkuliacinio siurblio laiko programą šilumos gamy-
bos įrenginio reguliatoriuje nustatykite taip, kad tuo
laiku, kai dažniau leidžiamas karštas vanduo, iš Jūsų
čiaupų karštas vanduo imtų tekėti tuojau pat:

Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus nau-
dojimo instrukcija

Pirmiausia pranešti

Naudingi patarimai komfortui padidinti (tęsinys)
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Nuotolinio valdymo įtaisu iš gyvenamųjų patalpų galite
nustatyti tokius dalykus:
■ Patalpų temperatūra
■ Karšto vandens temperatūra
■ Šildymo apytakos ratų ir karšto vandens ruošimo

darbo programos
■ Atostogų programa ir „Atostogos namuose“
■ Patalpų šildymo laiko fazės

■ Karšto vandens ruošimo laiko fazės
■ Vienkartinis karšto vandens ruošimas
■ Kalba

Visos nuostatos perduodamos iš nuotolinio valdymo
įtaiso į reguliatorių ir atvirkščiai. Visada galioja laiko
požiūriu paskutinės atliktos nuostatos.

14°C 20,5°C

17:35A 2020-07-14

ŠR1

OK

?

pav. 1

Meniu grįžtate per vieną žingsnį atgal.
Arba
Nutraukiate pradėtą nuostatą.
Žymeklio mygtukai
Naršote meniu arba nustatote vertes.

OK Patvirtinate savo parinktį arba išsaugote atliktą
nuostatą.

Atveriate „Valdymo nuorodos“: žr. kitą skyrių
arba
Atveriate papildomą pasirinkto meniu informaciją.
Iškviečiate meniu.

Jūs galite naudotis 2 valdymo lygmenimis:
■ Pagrindinis meniu: žr. 14 psl.
■ Išplėstinis meniu: žr. 15 psl.

Nuoroda
Jeigu kelias minutes nuotolinio valdymo įtaisu nieko
nenustatinėjate, ekrano apšvietimas sumažinamas
arba išjungiamas (ekrano užsklanda).
Šią funkciją Jūs galite pakeisti: žr. 25 psl.

Simboliai ekrane

Simboliai nėra rodomi nuolat, o priklausomai nuo siste-
mos modelio ir darbo būsenos.

Rodmenys:
Aktyvi apsauga nuo šalčio.
Patalpų šildymas sumažinta patalpų temperatūra
Patalpų šildymas normalia patalpų temperatūra
Patalpų šildymas komforto patalpų temperatūra
„Ilgiau šilta“ aktyvi.
Esamas laikas
Aktyvus vienkartinis vandens šildytuvo pašildymas.

Šildymo apytakos ratai:
ŠR ... Šildymo apytakos ratas ...

Darbo programų rodmenys:
Šilumos gamybos įrenginys išjungtas.
Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje aktyvus
karštas vanduo.
Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje aktyvus
Patalpos klimatas (šildymas).
Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje aktyvus
vasaros režimas. Patalpos nešildomos.
Aktyvi „Atostogų programa“.
Aktyvios „Atostogos namuose“.

Pranešimai:
Sutrikimas
Tech. aptarnavimas

Bendrųjų Valdymo nuorodų iškvietimas

Trumpos instrukcijos pavidalu Jums ekrane pateikia-
mas valdymo paaiškinimas.

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas
61
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„Valdymo nuorodas“ galite iškviesti taip:
■ Ekrano apšvietimas sumažintas arba išjungtas.

Ekrano apšvietimo nustatymas: žr. skyrių „Ekrano
apšvietimo šviesio nustatymas“.
Spustelėkite mygtuką OK.
Paspauskite mygtuką .

■ Jūs esate pagrindiniame meniu (pagrindiniame rod-
menyje):
Paspauskite mygtuką .

■ Jūs esate kur nors meniu:
Tol spaudykite , kol pasirodys pagrindinis meniu.
Paspauskite mygtuką .

Pagrindinis meniu (pagrindinis rodmuo)

14°C 20,5°C

17:35A 2020-07-14

ŠR1

OK

?

B

C
D

A

E

pav. 2

A Pasirinkto šildymo apytakos rato darbo programa
B Esama lauko temperatūra
C Esama nuotolinio valdymo įtaiso aplinkos tempera-

tūra (tikroji patalpų temperatūros vertė)

D Informacinė eilutė 
E Parinktas šildymo apytakos ratas

Jeigu yra tik vienas šildymo apytakos ratas, nero-
doma.

Pagrindiniame meniu Jūs galite pasirinktam šildymo
apytakos ratui  E nustatyti ir peržiūrėti tokias nuosta-
tas:
■ Nustatytosios patalpų temperatūros vertės
■ Šildymo apytakos ratas parinktis

Pagrindinis meniu iškviečiamas taip:
■ Ekrano apšvietimas sumažintas arba išjungtas.

Ekrano apšvietimo nustatymas: žr. skyrių „Ekrano
apšvietimo šviesio nustatymas“.
Spustelėkite mygtuką OK.

■ Jūs esate kur nors meniu:
Tol spaudykite mygtuką , kol pasirodys pagrindinis
meniu.

Šildymo apytakos rato parinkimas

Jeigu yra keletas šildymo apytakos ratų, su /  parin-
kite pageidaujamą šildymo apytakos ratą  E.

Patalpų temperatūros nustatymas

Žr. 19 psl.

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas (tęsinys)
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Išplėstiniame meniu Jūs galite nustatyti ir peržiūrėti
visas nuotolinio valdymo įtaiso funkcijas, pvz., nusta-
tyti atostogų programą ir laiko programas.
Meniu apžvalga pateikta 32 psl.

Išplėstinis meniu iškviečiamas taip:
■ Ekrano apšvietimas sumažintas, arba, jei taip nusta-

tėte, išjungtas: žr. psl. 25.
Vieną po kito paspauskite mygtukus OK ir .

■ Jūs esate kur nors meniu:
Paspauskite mygtuką .

F

OK

?Parinkti su

Meniu

Karštas vanduo

Informacija

Patalpos klimatas

Greitoji parinktis
ŠR1

pav. 3

F Dialogo eilutė

Ekrano užsklanda

Jeigu kelias minutes nuotolinio valdymo įtaisu nieko
nenustatinėjate, ekrano apšvietimas sumažinamas
arba išjungiamas.
Šią funkciją Jūs galite pakeisti: žr. 25 psl.

1. Spustelėkite mygtuką  OK.
Jūs patenkate į pagrindinį meniu: žr. 14 psl.

2. Paspauskite mygtuką .
Jūs patenkate į išplėstinį meniu: žr. 15 psl.
Pasirinkto meniu punkto fonas juodas.
Dialogo eilutėje F Jums nurodoma, ką daryti
toliau: žr. paveikslėlį 15 psl.

Valdymo sistematika

Patalpų šildymo parametrus Jūs galite nustatyti kiek-
vienam šildymo apytakos ratui. Todėl prieš atliekant
atitinkamas nuostatas (pvz., patalpų temperatūros)
turite pasirinkti pageidaujamą šildymo apytakos ratą.

Tolesniame paveikslėlyje parodyta, ką reikia daryti,
kaip pavyzdį imant normalios patalpų temperatūros
nustatymą šildymo apytakos ratui  2.
Kitiems šildymo apytakos ratams nustatinėjama analo-
giškai, kaip parodyta paveikslėlyje.

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas

Išplėstinis meniu
61
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OK 

/

Normali

20°C

ŠR2

OK

OK

/

OK

Meniu

Informacija

Greitoji parinktis

OK

Karštas vanduo
Oro kondicionavimas

Toliau su

Šildymo ap. ratas 1 Ù ÚŠR1

OK

Temperatūra
Laiko programa

Toliau su

Šildymo ap. ratas 2 Ù ÚŠR2
Temperatūra
Laiko programa

Toliau su OK

Keisti su (

Temperatūros Ù ÚŠR2
Sumažinta
Normali

Toliau su OK

Komfortas

Komfortas

Temperatūros Ù ÚŠR2
Sumažinta
Normali

Toliau su OK

Normali

21°C

ŠR2

Perimti su OK

Normali

21°C

ŠR2

Perimta

14°C 20,5°C

17:35A 2020-07-14

ŠR1

OK

?

pav. 4

Greitoji parinktis

Svarbiausias funkcijas galite valdyti, naudodamiesi
„Greitąja parinktimi“. „Greitosios parinkties“ funk-
cijoms suteikiamas prioritetas įprastai nustatytų funk-
cijų, pvz., laiko programa, atžvilgiu.

„Greitosios parinkties“ funkcijos:
■ Ilgiau šilta
■ Vienkartinė v. šildytuvo įkrova
■ Atostogų progr.
■ Atostogos namuose

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas

Valdymo sistematika (tęsinys)
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„Greitosios parinkties“ funkcijų nustatymas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

4. Pasirinkite pageidaujamą funkciją.
Tokios funkcijos aktyvinamos iš karto:
■ Ilgiau šilta: žr. 20 psl.
■ Vienkartinė vandens šildytuvo įkrova: žr. 23 psl.

Tokioms funkcijoms reikalingos papildomos nuo-
statos:
■ Atostogų programa: žr. 22 psl.
■ Atostogos namuose: žr. 21 psl.

Kaip nustatyti laiko programą

Toliau paaiškinta, kaip nustatyti laiko programą. Atskirų
laiko programų ypatumus rasite atitinkamuose sky-
riuose.

Laiko programą Jūs galite nustatyti tokioms funkci-
joms:
■ „Patalpos klimatas“ (šildymas): žr. 20 psl.
■ „Karštas vanduo“ (karšto vandens ruošimas):

žr. 23 psl.

Laiko programoje Jūs parą suskirstote į laikotarpius,
taip vadinamas laiko fazes. Jūs nustatote, kas turi
vykti tų laiko fazių metu, pvz., kada Jūsų patalpos turi
būti šildomos normalia patalpų temperatūra arba kom-
forto patalpų temperatūra.

■ Laiko programą Jūs galite nustatyti individualiai,
visoms savaitės dienoms vienodai arba skirtingai.

■ Jūs galite pasirinkti iki 4 laiko fazių parai.
■ Kiekvienai laiko fazei reikia nustatyti jos pradžios ir

pabaigos laiko momentą.
Parinkta laiko fazė laiko diagramoje rodoma juostele.
Atitinkamai priderinamas juostelės laiko diagramoje
ilgis.

■ Išplėstinio meniu punkte „Informacija“ Jūs galite
pasižiūrėti laiko programas: žr. 26 psl.

Laiko programos nustatymas pagal patalpų šildymo pavyzdį

1. Išplėstinis meniu:

2. „Patalpos klimatas“

3. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

4. „Laiko programa“

5. Pasirinkite savaitės atkarpą arba savaitės dieną.

6. Pasirinkite vieną iš laiko fazių nuo ! iki $.
Parinkta laiko fazė laiko diagramoje rodoma juos-
tele.

7. Nustatykite atitinkamos laiko fazės pradžios ir
pabaigos laiko momentą. Atitinkamai priderinamas
juostelės laiko diagramoje ilgis.

8. Pasirinkite pageidaujamą temperatūros lygmenį
„Normalus“ (pilka juostelė laiko diagramoje) arba
„Komfortas“ (juoda juostelė laiko diagramoje). 

9. Išėjimui iš meniu paspauskite .

Nuoroda
Norėdami nutraukti laiko fazės nustatymą, tol spaudi-
nėkite , kol pasirodys pageidaujamas rodmuo.

Temperatūros lygmens ir laiko fazių pavyzdys
patalpų šildymo laiko programoje

! ?

Šildymas

Parinkti su (

HK1

? 16:30 - 23:00 u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

! 05:00 - 08:30 u

Komfortas
Normali

P-S

pav. 5

■ Laiko programa savaitės atkarpai „Pirmadienis–
sekmadienis“ („Pr-S“)

■ Laiko fazė !:
05.00 iki 08.30 val.: „Normali“

■ Laiko fazė ?:
16.30 iki 23.00 val.: „Komfortas“

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas

Greitoji parinktis (tęsinys)
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Tarpe tarp šių laiko fazių patalpos šildomos sumažinta
temperatūra („Sumaž.“).

Efektyvus laiko programos nustatymas

Jeigu Jūs kitokią laiko programą norite nustatyti tik vie-
nai savaitės dienai, darykite taip:

Pavyzdys: jūs pageidaujate visoms savaitės die-
noms, išskyrus pirmadienį, nustatyti tą pačią laiko
programą:

1. Pasirinkite savaitės atkarpą „Pirmadienis–Sekma-
dienis“. Nustatykite laiko programą.

Nuoroda
Varnelė visada įrašyta ties savaitės atkarpomis su
vienodomis laiko fazėmis.

2. Po to pasirinkite „Pirmadienį“ ir nustatykite laiko
programą tai dienai.

Laiko fazių pašalinimas

Nustatykite galiniam ir pradiniam laiko momentui tą
patį laiką.
Pasirinktai laiko fazei ekrane pasirodo „- - : - -“.

Nuotolinio valdymo įtaiso valdymas

Kaip nustatyti laiko programą (tęsinys)
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Jeigu darbo programa „Šildymas“ išjungta, ją galite
įjungti taip:

1. Išplėstinis meniu:

2. „Patalpos klimatas“

3. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

4. „Įjungimas ir išjungimas“

5. „Įjn.“
Darbo programa „Šildymas“ įjungta. Jūsų patal-
pos šildomos pagal nustatytą laiko programą.

Patalpų temperatūros nustatymas

Kiekvienam šildymo apytakos ratui patalpų temperatū-
rai galite nustatyti 3 temperatūros lygmenis:
■ Sumažinta patalpų temperatūra :

Naktį arba tuo metu, kai nuolat nebūnate, savo patal-
pas šildykite sumažinta patalpų temperatūra (tai
netaikoma grindų šildymui).

■ Normali patalpų temperatūra :
Dieną patalpas šildykite normalia patalpų tempera-
tūra.

■ Komforto patalpų temperatūra :
Komforto patalpų temperatūra savo patalpas šildy-
kite tada, jei pageidaujate ypatingo jaukumo.

Tiekimo būsena: pirmą kartą pradedant eksploataciją
nuotolinio valdymo įtaisas perima šilumos gamybos
įrenginio reguliatoriaus nuostatas.

Patalpų temperatūros nustatymas pagrindiniame meniu

Pagrindinis meniu:

1. /  pageidaujamam šildymo apytakos ratui.

2. /  „Patalpų temperatūros nustatymui“.
Rodomi visi 3 temperatūros lygmenys. Aktyvus
temperatūros lygmuo pažymėtas.

3. /  pageidaujamo temperatūros lygmens parinki-
mui, pvz.,   normaliai patalpų temperatūrai.

4. /  parinkto temperatūros lygmens pageidaujamos
temperatūros nustatymui.

5. / , jeigu norite nustatyti dar vieną temperatūros
lygmenį, pvz.,   sumažintai patalpų temperatūrai.

6. /  parinkto temperatūros lygmens pageidaujamos
temperatūros nustatymui.

7. OK patvirtinimui
Visi pakeisti temperatūros lygmenys išsaugoti.

Patalpų temperatūros nustatymas išplėstiniame meniu

1. Išplėstinis meniu:

2. „Patalpos klimatas“

3. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

4. „Temperatūros“

5. „Sumažinta“, „Normali“ arba „Komfortas“

6. /  parinkto temperatūros lygmens pageidaujamos
temperatūros nustatymui.

Patalpų šildymas

Patalpų šildymo įjungimas
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Tiekimo būsena: pirmą kartą pradedant eksploataciją
nuotolinio valdymo įtaisas perima šilumos gamybos
įrenginio reguliatoriaus nuostatas.

1. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

2. 

3. „Patalpos klimatas“

4. „Laiko programa“
Kaip nustatyti laiko programą: žr. 17 psl.

Nuoroda
■ Tarpe tarp laiko fazių patalpos šildomos sumažinta

patalpų temperatūra („Sumaž.“).
■ Nustatydami nepamirškite, jog Jūsų šildymo sistemai

reikia laiko, kol įšildys patalpas iki pageidaujamos
temperatūros.

Laikinas patalpų temperatūros priderinimas

Jeigu norite šildyti normalia patalpų temperatūra (kom-
forto patalpų temperatūra), nors pagal laiko programą
numatyta sumažinta patalpų temperatūra, nustatykite
„Ilgiau šilta“.

Pavyzdys:
Jei vakare ilgiau užtrunka svečiai.

„Ilgiau šilta“ nepriklauso nuo „Patalpos klimato“
laiko programos.
■ Prieš pradedant šildyti patalpas, pirmiausia iki nusta-

tytos karšto vandens temperatūros pašildomas karš-
tas vanduo.
Šią nuostatą Jus aptarnaujanti specializuota įmonė
gali pritaikyti.

■ Patalpos šildomos paskutinės buvusios aktyvios
laiko fazės temperatūra (normalia patalpų tempera-
tūra arba komforto patalpų temperatūra).

■ Kol aktyvi funkcija „Ilgiau šilta“, rodomas pagrindi-
nis rodmuo  ir „Ilgiau šilta“.

„Ilgiau šilta“ nustatymas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

4. „Ilgiau šilta“

„Ilgiau šilta“ užbaigimas

„Ilgiau šilta“ pasibaigia automatiškai, perjungus į nor-
malią patalpų temperatūrą arba komforto patalpų tem-
peratūrą pagal laiko programą.

„Ilgiau šilta“ baigimas rankiniu būdu:

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

4. „Ilgiau šilta“
„Ilgiau šilta“ baigta.

Patalpų temperatūros priderinimas būnant jose ilgesnį laiką

Jei namuose ištisai būnate vieną ar daugiau dienų ir
nenorite keisti laiko programos, pasirinkite funkciją
„Atostogos namuose“ , pvz. švenčių dienomis
arba kai vaikams yra mokyklinės atostogos.

Funkcijos „Atostogos namuose“  poveikis yra toks:
■ Patalpų temperatūra laikotarpiuose tarp nustatytų

laiko fazių bus perkelta į dienos pirmosios fazės
numatytąją: Nuo sumažintos patalpų temperatūros į
normalią patalpų temperatūrą arba komforto patalpų
temperatūrą.

■ Jei prieš 0:00 val. nėra aktyvi jokia laiko fazė, Jūsų
patalpos iki kitos aktyvios laiko fazės bus šildomos
sumažinta patalpų temperatūra.

Patalpų šildymas

Laiko programos patalpų šildymui nustatymas
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■ Karšto vandens ruošimas aktyvus.
■ Funkcija „Atostogos namuose“ prasideda ir bai-

giasi pagal pradžios datos ir pabaigos datos nustaty-
tus laikus.

Nuoroda
■ Kol funkcija „Atostogos namuose“ yra įjungta,

pagrindiniame rodmenyje bus rodomi „Atostogos
namuose“ ir pradžios bei pabaigos data.

■ Jei Jus aptarnaujanti specializuota įmonė „indivi-
dualiame name“ prieš sistemos paleidimą nustatė
atostogų programą, ji bus įjungta visiems šildymo
apytakos ratams.

Patalpų šildymo pavyzdys

Savaitėmis dienoms pirmadieniui ir antradieniui atitin-
kamai nustatytos 2 laiko fazės.

Pr
u

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

Pr

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24

A B C C B

A B C

pav. 6

Temperatūros lygmenys pagal nustatytą laiko pro-
gramą
Temperatūros lygis, jei įjungta „Atostogos
namuose“.

A Sumažinta patalpų temperatūra
B Normali patalpų temperatūra
C Komforto patalpų temperatūra

„Atostogų namuose“  nustatymas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. „Atostogos namuose“ 

4. Nustatykite pradžios ir pabaigos datą (pradžios ir
pabaigos data).
Funkcija „Atostogos namuose“ nustatyta ir auto-
matiškai aktyvinama nustatytą dieną.

„Atostogų namuose“ keitimas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. „Atostogos namuose“ 

4. „Pakeisti programą“

5. Pakeiskite pradžios ir pabaigos datą (pradžios ir
pabaigos data).
Funkcija „Atostogos namuose“ nustatyta ir auto-
matiškai aktyvinama nustatytą dieną.

„Atostogų namuose“ nutraukimas arba pašalinimas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. „Atostogos namuose“ 

4. „Ištrinti programą“
„Atostogos namuose“ baigtos ir pašalintos.

Patalpų šildymas

 Patalpų temperatūros priderinimas būnant jose… (tęsinys)
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Norėdami taupyti energiją, išvykdami ilgesniam laikui
nustatykite „Atostogų programą“ .

Atostogų programos poveikis yra toks:
■ Patalpų šildymas:

– Šildymo apytakos ratuose, kuriuose nustatytas
„Patalpų klimatas“ :
Patalpos šildomos nustatyta sumažinta patalpų
temperatūra („Sumaž.“): žr. 19 psl.

– Šildymo apytakos ratuose, kuriuose nustatytas
„Parengties režimas“ :
Patalpos nešildomos: šilumos gamybos įrenginio
apsauga nuo šalčio aktyvi.

■ Karšto vandens ruošimas:
Karštas vanduo neruošiamas: tūrinio vandens šildy-
tuvo apsauga nuo šalčio aktyvi.

■ Atostogų programa paleidžiama išvykimo dieną (pra-
džios data) ir baigiama grįžimo dienos (pabaigos
data) 23.59 val. T. y., išvykimo ir grįžimo dieną nusta-
tyta laiko programa nebus aktyvi.

Nuoroda
■ Jeigu „Atostogų programa“ nustatyta, bet dar nėra

aktyvi, pagrindiniame rodmenyje rodoma „Atostogų
programa“.

■ Kai „Atostogų programa“ aktyvi, pagrindiniame
rodmenyje  rodoma „Atostogų programa“.

■ Išplėstinio meniu punkte „Informacija“ Jūs galite
pasižiūrėti nustatytą „Atostogų programą“ (žr. 26
psl.).

„Atostogų programos“ nustatymas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. „Atostogų programa“ 

4. Nustatykite išvykimo ir grįžimo dienos datą (pra-
džios ir pabaigos data).
„Atostogų programa“ nustatyta ir automatiškai
aktyvinama nustatytą dieną.

„Atostogų programos“ keitimas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. „Atostogų programa“ 

4. „Pakeisti programą“

5. Pakeiskite išvykimo ir grįžimo dienos datą (pra-
džios ir pabaigos data).
„Atostogų programa“ nustatyta ir automatiškai
aktyvinama nustatytą dieną.

„Atostogų programos“ nutraukimas arba ištrynimas

1. Išplėstinis meniu:

2. „Greitoji parinktis“

3. „Atostogų programa“ 

4. „Ištrinti programą“
„Atostogų programa“ baigta ir pašalinta.

Patalpų šildymo išjungimas visiškai

Jeigu darbo programa „Šildymas“ įjungta, ją galite
išjungti taip:

1. Išplėstinis meniu:

2. „Patalpos klimatas“

3. Jei reikia, /  pageidaujamam šildymo apytakos
ratui

4. „Įjungimas ir išjungimas“

5. „Išj.“
Darbo programa „Šildymas“ išjungta. Jūsų patal-
pos nebešildomos.

Patalpų šildymas

Energijos taupymas išvykus ilgesniam laikui
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Jeigu darbo programa „Karštas vanduo“ išjungta, ją
galite įjungti taip:

1. Išplėstinis meniu:

2. „Karštas vanduo“

3. „Įjungimas ir išjungimas“

4. „Įjn.“
Darbo programa „Karštas vanduo“ įjungta. Jūsų
tūrinis vandens šildytuvas šildomas pagal nustatytą
laiko programą.

Karšto vandens temperatūros nustatymas

Karšto vandens nustatymo funkcijomis Jūs galite nau-
dotis tik tada, jeigu Jūsų šilumos gamybos įrenginio
reguliatorius nustatytas namui vienai šeimai.
Tiekimo būsena: pirmą kartą pradedant eksploataciją
nuotolinio valdymo įtaisas perima šilumos gamybos
įrenginio reguliatoriaus nuostatas.

1. 

2. „Karštas vanduo“

3. „Karšto vandens temperatūra“

4. Nustatykite pageidaujamą vertę.

Karšto vandens ruošimo laiko programa

Karšto vandens ruošimo laiko programos nustatymas

Tiekimo būsena: pirmą kartą pradedant eksploataciją
nuotolinio valdymo įtaisas perima šilumos gamybos
įrenginio reguliatoriaus nuostatas.

1. 

2. „Karštas vanduo“

3. „Karšto v. laiko progr.“
Kaip nustatyti laiko programą: žr. 17 psl.

Nuoroda
■ Tarp laiko fazių karštas vanduo nešildomas. Aktyvi

tik tūrinio vandens šildytuvo apsauga nuo užšalimo.
■ Nustatydami nepamirškite, jog Jūsų šildymo sistemai

reikia laiko, kol įšildys karšto vandens šildytuvą iki
pageidaujamos temperatūros.

Vienkartinis karšto vandens ruošimas ne pagal laiko programą

Prielaida:
Bent vienam Jūsų sistemos šildymo apytakos ratui turi
būti nustatyta darbo programa „Karštas vanduo“ .

Funkcijos poveikis yra toks:
■ Tūrinis vandens šildytuvas 1 kartą įkaitinamas iki

įvestos nustatytosios karšto vandens temperatūros
vertės: žr. 23 psl.

■ Kol funkcija aktyvi, pagrindiniame rodmenyje rodoma
 ir „Vienk. Rodoma vandens šildytuvo įkr.“.

1. 

2. „Greitoji parinktis“

3. „Vienkartinė v. šildytuvo įkrova“
Tūrinis vandens šildytuvas pradedamas šildyti.

„Vienkartinės v. šildytuvo įkrovos“ baigimas anks-
čiau

1. 

2. „Greitoji parinktis“

3. „Vienkartinė v. šildytuvo įkrova“
Tūrinio vandens šildytuvo šildymas baigiamas.

Karšto vandens ruošimas

Karšto vandens ruošimo įjungimas
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Jeigu darbo programa „Karštas vanduo“ įjungta, ją
galite išjungti taip:

1. Išplėstinis meniu:

2. „Karštas vanduo“

3. „Įjungimas ir išjungimas“

4. „Išj.“
Darbo programa „Karštas vanduo“ išjungta. Jūsų
tūrinis vandens šildytuvas nebešildomas.

Karšto vandens ruošimas

Karšto vandens ruošimo išjungimas
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Jūs pageidaujate geriau matyti meniu tekstus. Tam
ekrano kontrastą pritaikykite prie patalpos apšvietimo.

Išplėstinis meniu:

1. 

2. „Nuostatos“

3. „Kontrastas“

4. Nustatykite pageidaujamą kontrastą.

Ekrano apšvietimo šviesio nustatymas

Ekrano apšvietimas valdymo metu

Jūs pageidaujate geriau matyti meniu tekstus. Tam
pakeiskite šviesį.

Išplėstinis meniu:

1. 

2. „Nuostatos“

3. „Šviesis“

4. „Valdymas“

5. Nustatykite pageidaujamą šviesį.

Ekrano apšvietimas, kai aktyvi ekrano užsklanda

Pasirinkite, ar apšvietimas turi būti įjungtas, ar išjung-
tas, kai aktyvi ekrano užsklanda.
Gamyklinė nuostata: ekrano apšvietimas išjungtas.

Išplėstinis meniu:

1. 

2. „Nuostatos“

3. „Šviesis“

4. „Parengtis“ (ekrano užsklanda)

5. Nustatykite pageidaujamą funkciją.

Kalbos nustatymas

Išplėstinis meniu

1. 

2. „Nuostatos“

3. „Kalba“

4. Nustatykite pageidaujamą kalbą.

Patalpų temperatūros jutiklio temperatūros pataisos nustatymas

Jeigu nuotolinio valdymo įtaise rodoma patalpų tempe-
ratūra skiriasi nuo tikrosios patalpų temperatūros, šia
nuostata galite pataisyti rodmenį.

Išplėstinis meniu:

1. 

2. „Nuostatos“

3. „Temperatūros pataisa“

4. /  temperatūros vertės nustatymui.

5. OK patvirtinimui

Vienetų nustatymas

Nuotolinio valdymo įtaisas vienetų rodmenį perima iš
šilumos gamybos įrenginio, pvz., temperatūros rod-
menį °C arba °F.

Jeigu vienetus norite pakeisti:
Šilumos gamybos įrenginio naudojimo instruk-
cija

Kiti nustatymai

Ekrano kontrasto nustatymas
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Priklausomai nuo prijungtų komponentų ir to, ką nusta-
tėte, galite sužinote tuo metu esančias temperatūras
(tikrąsias temperatūras) ir darbo būsenas.

Išplėstiniame meniu informacija padalinta į grupes:
■ „Šild.ap.r. 1“
■ „Šild.ap.r. 2“
■ „Šild.ap.r. 3“
■ „Šild.ap.r. 4“
■ „Karštas vanduo“
■ „Atostogų programa“
■ „Atostogos namuose“
■ „Atvirojo kodo licencijos“

Detalias atskirų grupių peržiūros galimybes rasite
nuo 33 psl.

Nuoroda
Jeigu šildymo apytakos ratai šilumos gamybos įrengi-
nio reguliatoriuje buvo pavadinti kitaip, šis pavadinimas
Jūsų nuotolinio valdymo įtaise nepasirodo.

Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus nau-
dojimo instrukcija

Išplėstinis meniu:

1. 

2. „Informacija“

3. Pasirinkite grupę.

4. Pasirinkite pageidaujamą peržiūrą.

Techninio aptarnavimo pranešimų peržiūra

Jeigu Jūsų šildymo sistemai reikia techninio aptarna-
vimo, ekrane mirksi simbolis  ir rodomas užrašas
„Tech. aptarnavimas“.

1. OK techniniam aptarnavimui patvirtinti. Vadovauki-
tės meniu rodomomis instrukcijomis.

Nuoroda
Daugiau informacijos apie reikalingą techninį aptar-
navimą rasite šilumos gamybos įrenginio reguliato-
riuje.

2. Praneškite Jus aptarnaujančiai specializuotai
įmonei apie reikalingą techninį aptarnavimą.

Nuoroda
Jeigu techninį aptarnavimą galima atlikti tik vėliau,
patvirtintas techninio aptarnavimo pranešimas vėl
parodomas kitą pirmadienį.

Patvirtinto techninio aptarnavimo pranešimo iškvietimas

Patvirtintus techninio aptarnavimo pranešimus vėl per-
žiūrėti galite tik šilumos gamybos įrenginio reguliato-
riuje.

Sutrikimo pranešimų peržiūra

Jeigu Jūsų šildymo sistemoje atsirado sutrikimas,
ekrane mirksi simbolis  ir rodomas užrašas „Sutriki-
mas“.

Pavojus
Nepašalinti sutrikimai gali kelti sukelti pavojingų
gyvybei pasekmių.
Nepatvirtinkite sutrikimo pranešimų keletą kartų
iš eilės per trumpą laikotarpį. Jeigu sutrikimas
kartojasi, praneškite Jus aptarnaujančiai šildymo
technikos įmonei, kad ji galėtų rasti priežastį ir
sutaisyti gedimą.

1. OK sutrikimui patvirtinti. Vadovaukitės meniu rodo-
momis instrukcijomis.

Nuoroda
Daugiau informacijos apie esamus sutrikimus
rasite šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje.

2. Praneškite Jus aptarnaujančiai specializuotai
įmonei apie sutrikimą.

Peržiūros

Informacijos peržiūra

61
51

42
0



27

Nuoroda
Jeigu sutrikimo priežastį pašalinti galima tik vėliau,
patvirtintas sutrikimo pranešimas kitą dieną parodo-
mas vėl.

Patvirtinto sutrikimo pranešimo iškvietimas

Patvirtintus sutrikimo pranešimus vėl peržiūrėti galite
tik šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje.

Peržiūros

Sutrikimo pranešimų peržiūra (tęsinys)
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Priežastis Sutrikimo šalinimas
Neteisingai nustatytas nuotolinio valdymo įtaisas. Patikrinkite, ar duitas leidimas patalpų šildymui.

Jei reikia, pataisykite nuostatas:
■ Darbo programa: žr. šilumos gamybos įrenginio regu-

liatoriaus naudojimo instrukciją
■ Patalpų temperatūra: žr. 19 psl.
■ Laiko programa „Patalpų klimatas“: žr. 20 psl.

Šildomas karšto vandens šildytuvas. ■ Palaukite, kol įkais tūrinis vandens šildytuvas.
■ Galbūt tuo metu vartokite mažiau karšto vandens.
■ Eksploatuojant su momentiniu vandens šildytuvu: ne-

beleiskite karšto vandens.
Aktyvi „Atostogų programa“. Užbaikite „Atostogų programą“: žr. 22 psl.
Trūksta kuro. Skystajam kurui / suskystintoms dujoms: 

Patikrinkite kuro atsargas ir, jei reikia, užsakykite papil-
domai.
Gamtinėms dujoms: 
Atsukite dujų uždaromąjį čiaupą. Jei reikia, pasiteirauki-
te dujų tiekimo įmonėje.

Ekrane rodomas užrašas „Sutrikimas“. Pasižiūrėkite sutrikimo pobūdį šilumos gamybos įrengi-
nio reguliatoriuje. Jeigu reikia, praneškite aptarnaujan-
čiai specializuotai įmonei.

Aktyvintas „Grindų džiovinimas“. Nieko daryti nereikia
Kai tik baigsis grindų lyginamojo mišinio džiovinimo lai-
kas (maks. 32 dienos), vėl ims veikti pasirinkta darbo
programa.

Patalpose per šilta

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Neteisingai nustatytas nuotolinio valdymo įtaisas. Patikrinkite ir, jei reikia, pataisykite nuostatas:

■ Darbo programa: žr. 19 psl.
■ Patalpų temperatūra: žr. 19 psl.
■ Laiko programa „Patalpų klimatas“: žr. 20 psl.

Aktyvios „Atostogos namuose“. Užbaikite „Atostogas namuose“: žr. 21 psl.
Ekrane rodomas užrašas „Sutrikimas“. Pasižiūrėkite sutrikimo pobūdį šilumos gamybos įrengi-

nio reguliatoriuje. Jeigu reikia, praneškite aptarnaujan-
čiai specializuotai įmonei.

Aktyvintas „Grindų džiovinimas“. Nieko daryti nereikia
Kai tik baigsis grindų lyginamojo mišinio džiovinimo lai-
kas (maks. 32 dienos), vėl ims veikti pasirinkta darbo
programa.

Ką daryti?

Patalpose per šalta
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Priežastis Sutrikimo šalinimas
Neteisingai nustatytas nuotolinio valdymo įtaisas. Patikrinkite, ar karšto vandens ruošimui duotas leidi-

mas: žr. psl. 23.

Jei reikia, pataisykite nuostatas:
■ Darbo programa: žr. 23 psl.
■ Nustatytoji karšto vandens temperatūros vertė: žr. 23

psl.
■ Laiko programa: žr. 23 psl.

Trūksta kuro. Skystajam kurui / suskystintoms dujoms: 
Patikrinkite kuro atsargas ir, jei reikia, užsakykite papil-
domai.
Gamtinėms dujoms: 
Atsukite dujų uždaromąjį čiaupą. Jei reikia, pasiteirauki-
te dujų tiekimo įmonėje.

Ekrane rodomas užrašas „Sutrikimas“. Pasižiūrėkite sutrikimo pobūdį šilumos gamybos įrengi-
nio reguliatoriuje. Jeigu reikia, praneškite aptarnaujan-
čiai specializuotai įmonei.

Karšto vandens temperatūra per aukšta

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Neteisingai nustatytas nuotolinio valdymo įtaisas. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite nustatytąją karšto

vandens temperatūros vertę: žr. 23 psl.
Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje aktyvinta padi-
dintos geriamojo vandens higienos funkcija (higienos
funkcija): žr. šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus
naudojimo instrukciją.

Palaukite, kol padidintos geriamojo vandens higienos
funkcija (higienos funkcija) bus baigta.

Mirksi  ir rodomas užrašas „Triktis“

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Šildymo sistemos sutrikimas Elkitės, kaip aprašyta 26 psl.

Mirksi  ir rodomas užrašas „Tech. aptarnavimas“

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Pasiektas techninio aptarnavimo terminas, kurį nustatė
Jus aptarnaujanti šildymo technikos įmonė.

Elkitės, kaip aprašyta 26 psl.

Bėga iniciacijos juostelė

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Nutrūkęs ryšys su reguliatoriumi Pasižiūrėkite šilumos gamybos įrenginio reguliatoriuje

rodomą sutrikimo pranešimą. Elkitės taip, kaip ten para-
šyta.

Ką daryti?

Netiekiamas karštas vanduo
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Kai ko nustatyti nuotolinio valdymo įtaisu negalima.
Apie nuostatas ir galimus sutrikimo šalinimo būdus
pasižiūrėkite savo šilumos gamybos įrenginio regulia-
toriuje.

Šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus nau-
dojimo instrukcija

Jeigu šilumos gamybos įrenginio reguliatoriaus naudo-
jimo instrukcijoje reikiamos informacijos nerasite, pra-
neškite Jus aptarnaujančiai šildymo technikos įmonei.

Ką daryti?

Sutrikimo priežasties rasti nepavyko
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Valymas

Prietaisų paviršių galima valyti įprastu buitiniu valikliu
(be abrazyvų).

Einamasis remontas

Einamasis remontas
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Nuoroda
Priklausomai nuo Jūsų šildymo sistemos įrangos, prie

 yra ne visi toliau nurodyti meniu punktai.

Išplėstinis meniu 
Greitoji parinktis ŠR1 / ŠR2 / ŠR3 / ŠR4
 Ilgiau šilta
 Vienkartinė v. šildytuvo įkrova
 Atostogų programa
 Atostogos namuose
  

Patalpų klimatas ŠR1 / ŠR2 / ŠR3 / ŠR4
 Įjungimas ir išjungimas
 Temperatūros
  Sumažinta
  Normali
  Komfortas
   
 Laiko programa
  

Karštas vanduo
 Įjungimas ir išjungimas
 Nust. karšto vandens temp.
 Laiko programa
  

Nuoroda
Gali būti, kad, priklausomai nuo Jūsų šildymo sistemos
įrangos, prie „Informacijos“ yra ne visos toliau nuro-
dytos peržiūros.
Jeigu informacija pažymėta su , galite pasižiūrėti ir
daugiau duomenų.

Priedas

Išplėstinio meniu apžvalga
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Informacija
 Šild.ap.r. 1 iki 4 (ŠR1 iki ŠR4)
  Darbo programa 
  Darbo būklė 
  Laiko programa
  Tikr. patalpų temp. (tikroji patalpų temperatūra)
  Nust. patalpų temp. (nustatytoji patalpų temperatūros vertė)
  Sumaž. nust. patalpų t. (nustatytoji sumažintos patalpų temperatūros vertė)
  Komforto temp.
   
 Karštas vanduo
  Darbo programa 
  Laiko programa 
   
 Atostogų programa (jei aktyvinta)
  Išvykimo diena
  Grįžimo diena
   
 Atostogos namuose (jei aktyvinta)
  Pradžia
  Pabaiga
   
 Atvirojo kodo licencijos
  

Nuostatos
 Kontrastas
 Šviesis
 Kalba
 Temperatūros pataisa
  

Terminų paaiškinimai

Parengties režimas

Šilumos gamyba išjungta. aktyvi tik šildymo katilo ir tūrinio vandens šildytuvo
apsauga nuo šalčio. Patalpos nešildomos, karštas
vanduo neruošiamas

Pažemintos temperatūros režimas (sumažintas šildymo režimas)

Žr. „Sumažintą šildymo režimą“.

Priedas

Išplėstinio meniu apžvalga (tęsinys)

61
51

42
0

 



34

Darbo programa

Darbo programa Jūs nustatote:
■ Kaip šildysite patalpas.
■ Ar šildysite geriamąjį vandenį.
■ Ar šilumos gamybos įrenginio ir tūrinio vandens šil-

dytuvo apsauga nuo užšalimo aktyvi.

Darbo būsena

Darbo programa „Šildymas“ „normalaus šildymo
režimo“ arba „komforto šildymo režimo“ darbo būsena
perjungiama į „sumažinto šildymo režimo“ darbo
būseną ir atvirkščiai. Darbo būsenos pasikeitimo laiko
momentus Jūs nustatote, įvesdami laiko programoje.

Grindų džiovinimas

Jus aptarnaujanti specializuota įmonė gali aktyvinti šią
funkciją, pvz., Jūsų naujai pastatyto namo arba pries-
tato grindų lyginamojo mišinio džiovinimui. Ja Jūsų
grindų lyginamasis mišinys džiovinamas pagal iš
anksto numatytą fiksuotą laiko programą (temperatū-
ros ir laiko profilį), kaip to reikalauja statybų taisyklės.

Grindų džiovinimo funkcija veikia visuose šildymo apy-
takos ratuose:
■ Visos patalpos šildomos pagal temperatūros ir laiko

profilį.
Kol grindų lyginamasis mišinys džiovinamas (maks.
32 dienas), Jūsų pasirinktos patalpų šildymo nuosta-
tos neveikia.

■ karštas vanduo ruošiamas

Grindų šildymas

Šildomos grindys yra inertiškos žematemperatūrinės
šildymo sistemos, labai lėtai reaguojančios į trumpalai-
kius temperatūros pokyčius.

Todėl šildymas sumažinta patalpų temperatūra naktį
pastebimai taupyti energijos nepadeda.

Šildymo režimas

Normalus šildymo režimas arba komforto šildymo
režimas

Tuo laiku, kai dieną esate namuose, Jūs šildote savo
patalpas normalia patalpų temperatūra arba komforto
patalpų temperatūra. Laikotarpius (laiko fazes) Jūs
nustatote šildymo laiko programoje „Patalpų klima-
tas“.

Sumažintas šildymo režimas

Kai nesate namuose arba naktį ilsitės, savo patalpas
šildote sumažinta patalpų temperatūra. Laikotarpius
Jūs nustatote šildymo laiko programa. Grindų šildymui
sumažintas šildymo režimas nebūtinai taupo energiją:
žr. „Grindų šildymą“.

Šildymo režimas pagal lauko oro sąlygas

Darbo pagal lauko oro sąlygas metu paduodama tem-
peratūra reguliuojama priklausomai nuo lauko tempe-
ratūros. Lauke esant žemesnei temperatūrai gami-
nama daugiau šilumos, nei esant aukštesnei.
Lauko temperatūrą fiksuoja jutiklis ir perduoda ją į
reguliatorių. Jutiklis sumontuotas ant pastato lauke.

Šildymo apytakos ratas

Šildymo apytakos ratas yra uždaras apytakos ratas
tarp šilumos gamybos įrenginio ir radiatorių, kuriuo
teka šildymo vanduo.

Priedas

Terminų paaiškinimai (tęsinys)
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Vieną sistemą gali sudaryti keletas šildymo apytakos
ratų. Pvz., vienas šildymo apytakos ratas patalpose,
kuriose gyvenate Jūs, ir vienas šildymo apytakos ratas
kitam butui.

Šildymo apytakos rato siurblys

Cirkuliacinis siurblys, varinėjantis šildymo vandenį šil-
dymo apytakos ratu.

Maišytuvas

Šilumos gamybos įrenginyje pašildytas šildymo van-
duo maišomas su atvėsusiu šildymo vandeniu iš šil-
dymo apytakos rato. Tokį pagal poreikį nustatytos tem-
peratūros šildymo vandenį šildymo apytakos rato
siurblys tiekia į šildymo apytakos ratą. Maišytuvu regu-
liatorius pritaiko paduodamo vandens temperatūrą prie
įvairių sąlygų, pvz., pakitusios lauko temperatūros.

Naktinis temperatūros sumažinimas

Žr. „Sumažintą šildymo režimą“.

Nuo patalpų oro priklausomas režimas

Degimo oras siurbiamas iš patalpos, kurioje yra šilu-
mos gamybos įrenginys.

Nuo patalpų oro nepriklausomas režimas

Degimo oras siurbiamas iš pastato išorės.

Patalpų temperatūra

■ Normali patalpų temperatūra arba komforto patalpų
temperatūra:
Tiems laikotarpiams, kai dieną esate namuose, Jūs
nustatote normalią patalpų temperatūrą arba kom-
forto patalpų temperatūrą.

■ Sumažinta patalpų temperatūra:
Laikotarpiams, kai nesate namuose arba naktį ilsitės,
Jūs nustatote sumažintą patalpų temperatūrą: žr.
„Šildymo režimą“.

Nustatytoji temperatūros vertė

Nurodyta temperatūra, kuri turi būti pasiekta, pvz., nus-
tatytoji karšto vandens temperatūros vertė. Nust.
karšto vandens temperatūros vertė

Šildymo režimas pagal lauko oro sąlygas

Žr. „Šildymo režimą“.

Priedas

Terminų paaiškinimai (tęsinys)
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Laiko programa

Laiko programoje Jūs nustatote, kaip Jūsų sistema turi
veikti kuriuo laiko momentu.

Atliekų tvarkymo nuorodos

Pakuotės išmetimas

Jūsų Viessmann gaminio pakuotės šalinimu pasirūpins
Jus aptarnaujanti specializuota įmonė.

Galutinis šildymo sistemos išjungimas ir pašalinimas

Viessmann gaminius galima panaudoti kaip antrines
žaliavas. Jūsų šildymo sistemos komponentų ir gamy-
binių medžiagų išmesti su buitinėmis atliekomis nega-
lima.
Pasitarkite dėl tinkamo Jūsų senos sistemos pašali-
nimo su Jus aptarnaujančia specializuota įmone.

Priedas

Terminų paaiškinimai (tęsinys)
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Jums padės

Visais su šildymo įrangos techniniu aptarnavimu ir remontu susijusiais klausimais kreipkitės į Jus aptarnaujančią
specializuotą šildymo technikos įmonę. Artimiausios specializuotos šildymo technikos įmonės nurodytos internete
adresu www.viesmann.de.

Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com 61
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