
Degiklio valdymo pultas               

S.Control TOUCH 
gamintojas:  
GRANULĖMIS KŪRENAMIEMS KATILAMS 

 

 
 

 

 
* funkcijos galimos su papildomu moduliu B 
** funkcijos galimos su papildomu moduliu MX.03 
 
 
 

MONTAVIMO, PRIEŽIŪROS, APTARNAVIMO IR NAUDOJIMO INSTRUKCIJA  
LAIDA: 1.0 
PROGRAMINĖS ĮRANGOS 
VERSIJA: 

MODULIS A PULTAS  

 v02.XX.XX v.02.XX.XX  

 
2015-01 

 

 



 
 

 
 



 
 

TURINYS 
 

1	   SAUGOS	  PRIEMONĖS	  ..........................................	  5	  

2	   BENDROJI	  INFORMACIJA	  ....................................	  6	  

3	   INFORMACIJA	  DĖL	  DOKUMENTACIJOS	  ...............	  6	  

4	   DOKUMENTŲ	  SAUGOJIMAS	  ...............................	  6	  

5	   NAUDOJAMI	  SIMBOLIAI	  IR	  ŽENKLINIMAS	  ...........	  6	  

6	   DIREKTYVA	   DĖL	   2002/96/EG	   ELEKTROS	   IR	  

ELEKTRONIKOS	  ĮRANGOS	  ATLIEKŲ	  (EEĮ	  ATLIEKŲ)	  ...........	  6	  

VALDYMO	  PULTO	  NAUDOJIMO	  INSTRUKCIJA	  6	  

7	   NAUDOTOJO	  MENIU	  STRUKTŪRA	  ......................	  9	  

8	   PULTO	  VALDYMAS	  ............................................	  11	  

8.1	   PAGRINDINIO	  EKRANO	  LANGO	  APRAŠYMAS	   11	  
8.2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  VALDYMO	  PULTO	  PALEIDIMAS	  ………..…………12	  
8.3	   NUSTATYTOS	  KATILO	  TEMPERATŪROS	  

NUSTATYMAI	  ................................................	  12	  
8.4	   UŽDEGIMAS	  ..................................................	  13	  
8.5	   DARBAS	  .........................................................	  13	  
8.6	  	  	  	  	  	  	  	  	  PRIEŽIŪRA	  ……..……………………………………………14	  
8.7	   GESINIMAS	  ....................................................	  14	  
8.8	   PAUZĖ	  ...........................................................	  14	  
8.9	   GROTELĖS	  .....................................................	  14	  
8.10	   KARŠTO	  VANDENS	  NUSTATYMAI	  ..................	  15	  
8.11	   KARŠTO	  VANDENS	  TEMPERATŪROS	  

NUSTATYMAI	  ................................................	  15	  
8.12	   KARŠTO	  VANDENS	  KROVIMO	  HISTEREZĖ	  ......	  15	  
8.13	   FUNKCIJA	  ŽIEMA	  /	  VASARA	  ...........................	  15	  
8.14	   KARŠTO	  VANDENS	  TALPOS	  DEZINFEKCIJA	  ....	  15	  
8.15	   MAIŠYTUVO	  KONTŪRO	  NUSTATYMAI	  ..........	  15	  
8.16	   LAUKO	  ORO	  KONTROLĖ	  ................................	  17	  
8.17	  	  	  	  	  	  NAKTINIO	  SUMAŽINIMO	  NUSTATYMŲ	  

APRAŠYMAS	  ……………………………………………....17	  
8.18	   CIRKULIACINIO	  SIURBLIO	  VALDYMAS	  ...........	  18	  
8.19	   KURO	  LYGIO	  KONFIGŪRAVIMAS	  ...................	  18	  
8.20	   VEIKIMAS	  KARTU	  SU	  PAPILDOMU	  SRAIGTU	  ..	  19	  
8.21	   INFORMACIJA	  ...............................................	  19	  
8.22	   RANKINIS	  VALDYMAS	  ....................................	  19	  
8.23	   MĖGSTAMAS	  MENIU	  ....................................	  19	  

MONTAVIMO,	  PRIEŽIŪROS,	  APTARNAVIMO	  IR	  
NAUDOJIMO	  NUSTATYMŲ	  INSTRUKCIJA	  ....	  21	  

9	   ŠILDYMO	  SCHEMOS	  ..........................................	  23	  

9.1	   SCHEMA	  1	  ........................................................	  23	  
9.2	   SCHEMA	  2	  ........................................................	  24	  
9.3	   SCHEMA	  3	  ........................................................	  25	  

10	   TECHNINIAI	  DUOMENYS	  ...................................	  26	  

11	   TRANSPORTAVIMO	  IR	  LAIKYMO	  SĄLYGOS	  ........	  26	  

12	   PULTO	  MONTAVIMAS	  .......................................	  26	  

12.1	   APLINKOS	  SĄLYGOS	  .......................................	  26	  
12.2	   REIKALAVIMAI	  MONTAVIMUI	  ........................	  26	  
12.3	   MONTAVIMAS	  ...............................................	  27	  
12.4	   PRIJUNGIMAS	  PRIE	  ELEKTROS	  GRANDINĖS	  ...	  27	  
12.5	   ĮŽEMINIMO	  JUNGTYS	  ....................................	  28	  
12.6	   LAIDŲ	  PAJUNGIMO	  SCHEMA	  .........................	  29	  
12.7	   TEMPERATŪROS	  DAVIKLIŲ	  PAJUNGIMAS	  .....	  30	  
12.8	   ORO	  DAVIKLIO	  PAJUNGIMAS	  .........................	  30	  
12.9	   TEMPERATŪROS	  DAVIKLIO	  TIKRINIMAS	  ........	  30	  
12.10	   OPTINIO	  DAVIKLIO	  PAJUNGIMAS	  ..................	  31	  
12.11	   MAIŠYTUVO	  KAMBARIO	  TERMOSTATO	  

PAJUNGIMAS	  .................................................	  31	  
12.12	   KATILO	  TERMOSTATO	  PAJUNGIMAS	  .............	  31	  
12.13	   REZERVINIO	  KATILO	  PAJUNGIMAS	  ................	  31	  
12.14	   SIGNALIZACIJOS	  PAJUNGIMAS	  ......................	  33	  
12.15	   MAIŠYTUVO	  PAJUNGIMAS	  ............................	  33	  
12.16	   CIRKULIACINIO	  SIURBLIO	  PAJUNGIMAS	  ........	  34	  
12.17	   APSAUGOS	  NUO	  PERKAITIMO	  STB	  

PAJUNGIMAS	  .................................................	  34	  
12.18	   KAMBARIO	  VALDYMO	  PULTO	  PAJUNGIMAS	  .	  35	  
12.19	   VALDYMO	  PULTO	  PARAMETRAI	  PASIEKIAMI	  

INTERNETU	  ....................................................	  35	  

13	   STRUKTŪRA	  –	  SERVISO	  MENIU	  .........................	  36	  

14	   SERVISINIAI	  NUSTATYMAI	  .................................	  38	  

14.1	   DEGIKLIO	  SERVISINIAI	  NUSTATYMAI	  .................	  38	  

14.2	   KATILO	  SERVISINIAI	  NUSTATYMAI	  .....................	  40	  

14.3	   CŠ	  IR	  BVŠ	  SERVISINIAI	  NUSTATYMAI	  .................	  41	  

14.4	   AKUMULIACINĖS	  TALPOS	  SERVISINIAI	  

NUSTATYMAI	  .................................................................	  42	  

14.5	   MAIŠTUVO	  APTARNAVIMO	  NUSTATYMAI	  ........	  42	  

14.6	   PAPILDOMI	  PARAMETRAI	  ..................................	  43	  

15	   GAMYKLINIŲ	  NUSTATYMŲ	  ATSTATYMAS	  .........	  43	  

16	   PROGRAMINĖS	  ĮRANGOS	  PAKEITIMAS	  ..............	  43	  

17	   PAVOJAUS	  SIGNALŲ	  APRAŠYMAI	  ......................	  45	  

17.1	   VIRŠYTA	  MAKS.KATILO	  TEMP.	  .......................	  45	  
17.2	   VIRŠYTA	  MAKS.SRAIGTO	  TEMP.	  .....................	  45	  
17.3	   PAŽEISTAS	  KATILO	  TEMP.DAVIKL.	  	  .................	  45	  
17.4	   PAŽEISTAS	  SRAIGT.TEMP.DAVIKL.	  .................	  45	  
17.5	   NĖRA	  RYŠIO	  ...................................................	  46	  
17.6	   NEPAVYKĘS	  BANDYMAS	  UŽDEGTI	  .................	  46	  
17.7	   NEPAVYKĘS	  BANDYMAS	  TIEKTI	  KURĄ	  ............	  46	  

18	   KITA	  ...................................................................	  46	  



4 
 

18.1	   ĮTAMPOS	  DINGIMAS	  .....................................	  46	  
18.2	   APSAUGA	  NUO	  UŽŠĄLIMO	  ............................	  46	  
18.3	   SIURBLIO	  APSAUGOS	  NUO	  UŽSTRIGIMO	  

FUNKCIJA	  ......................................................	  46	  
18.4	   TINKLO	  SAUGIKLIO	  PAKEITIMAS	  ...................	  46	  
18.5	   VALDYMO	  PANELĖS	  PAKEITIMAS	  ..................	  46	  

19	   LIAMBDA	  ZONDAS	  Λ	  .........................................	  47	  

20	   GALIMŲ	  GEDIMŲ	  APRAŠYMAS	  .........................	  48	  

21	   VALDYMO	   PULTO	   KONFIGŪRAVIMAS	   PAGAL	  

GAMINTOJO	  NURODYMUS	  ...........................................	  49	  

22	   POKYČIŲ	  REGISTRACIJA	  ....................................	  49	  

	  

  



5 
 

1 SAUGOS PRIEMONĖS  

 
Saugos priemonės yra aprašytos 
sekančiuose naudojimo instrukcijos 
skyriuose. Be to, taip pat prašome 
laikytis reikalavimų aprašytų žemiau. 
 

 

⇒ Prieš montuojant, remontuojant ar 
aptarnaujant ir bet kokių kitų darbų 
metu būtina atjungti elektros 
energijos tiekimą ir įsitikinti kad 
sujungimai ir laidai nėra pajungti į 
tinklą. 

⇒ Atjungus valdymo pultą, pavojų dar 
gali kelti elektros srovė sujungimuose 
ir pan.. 

⇒ Valdymo pultas turi būti naudojamas 
pagal paskirtį. 

⇒ Valdymo pultas turi būti sumontuotas 
tam skirtoje dėžutėje. 

⇒ Siekiant apsaugoti katilą, centrinio 
šildymo ir karšto vandens įrenginius 
nuo valdymo pulto gedimų ar jo 
techninės įrangos gedimų, turi būti 
naudojami papildomi automatiniai 
prietaisai.  

⇒ Labai svarbu nustatyti parametrus 
katilo darbo laikui ir kuro rūšiai. Visos 
panaudojimo sąlygos montuojant turi 
būti įvertintos. Neteisingi nustatymai 
gali būti katilo avarinio režimo 
priežastis (perkaitimas, atbulinė ugnis 
į granulių padavimo mechanizmą ir 
t.t.). 

⇒ Valdymo pultas skirtas katilų, degiklių 
gamintojams. Prieš pradedant 
naudoti, gamintojas turi patikrinti ar 
pultas veikia tinkamai ir ar nesukelia 
pavojaus. 

⇒ Valdymo pultas nėra atsparus 
kibirkštims įrenginys. Tai reiškia, kad 
avarinio režimo atveju, atsiradus 
kibirkšties ar aukštos temperatūros 
šaltiniui, kuris kartu su dulkėmis ar 
degiosiomis dujomis gali sukelti gaisrą 
ar sprogimą.  

⇒ Valdymo pultas turi būti sumontuotas 
laikantis visų gamintojo nurodymų ir 
reikalavimų. 

⇒ Užprogramuotų parametrų keitimą gali 
atlikti tik kvalifikuotas personalas, 
susipažinęs su naudojimo instrukcija. 

⇒ Valdymo pultas gali būti naudojamas 
tik šildymo įrenginiuose, 
pagamintuose laikantis visų normų ir 
taisyklių. 

⇒ Elektros tiekimo grandinė, kurioje yra 
pajungtas valdymo pultas, turi būti 
apsaugota tinkamai parinktu 
saugikliu, atitinkančiu naudojamai 
elektros srovei. 

⇒ Valdymo pulto negalima naudoti, jei 
pažeistas jo korpusas. 

⇒ Bet kokie valdymo pulto konstrukcijos 
pakeitimai yra draudžiami. 

⇒ Valdymo pulte yra sumontuoti 
elektroninis skyriklis pajungiamiems 
įrenginiams (darbinis tipas 2Y, pagal 
PN-EN 60730-1) ir mikroskyriklis  
(darbinis tipas 2B pagal PN-EN 60730-
1).  

⇒ Vaikai negali būti prileidžiami prie 
valdymo pulto.  
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2 BENDROJI INFORMACIJA  

 
Valdymo pultas modernus elektroninis 
įrenginys skirtas valdyti granulinio katilo 
darbą, naudojantis optinio liepsnos ryškumo 
daviklio parodymais. Prietaisas yra 
kompaktiškas ir lengvai montuojamas.   
Jis gali valdyti centrinio šildymo ir karšto 
vandens kontūrus bei taip pat valdyti 5-ių 
šildymo kontūrų darbą. Šildymo kontūrų 
temperatūra gali būti nustatoma remiantis 
gaunamais duomenimis iš pagrindinio 
temperatūros daviklio. Suderinamumo 
galimybė su standartiniais atskirų kontūrų 
kambarių termostatais leidžia palaikyti 
komfortinę temperatūrą visose patalpose 
(kambariuose). Taip pat pultas gali įjungti 
rezervinį katilą (dujų ar skysto kuro). 
Prie valdymo pulto gali būti prijungiamas 
papildomas valdymo pultas, sumontuotas 
svetainėje ar kitoje patalpoje, ir papildomas 
modulis su Liambda λ zondu.  
Pulto valdymas yra lengvas ir intuityvus. Jis 
gali būti naudojamas namų ūkiuose ir 
nedideliuose pramoniniuose objektuose. 
 

3 INFORMACIJA DĖL 
DOKUMENTACIJOS  

Naudojimo instrukcija yra papildomas 
dokumentas prie katilo dokumentacijos. 
Vartotojas visų pirma turi naudotis katilo 
instrukcija. Pulto instrukcija yra padalinta į 2 
dalis: vartotojui ir montuotojui. Šiose dalyse 
yra svarbios informacijos liečiančios saugų 
eksploatavimą. Todėl vartotojui būtina 
susipažinti su abejomis šios instrukcijos 
dalimis.  
Mes neprisiimame atsakomybės už žalą 
(nuostolius), kurių priežastis buvo 
nežinojimas ir nurodymų nesilaikymas.  

4 DOKUMENTŲ SAUGOJIMAS  

Mes patariame laikyti šią montavimo, 
priežiūros, aptarnavimo ir naudojimo 
instrukciją ir kitus dokumentus lengvai 
prieinamus. Išmontuojant ar parduodant 
įrenginį, priskirta dokumentacija turi būti 
perduota naujam naudotojui ar savininkui. 

5 NAUDOJAMI SIMBOLIAI IR 
ŽENKLINIMAS  

Naudotojo instrukcijoje yra naudojami 
sekantys grafiniai simboliai ir ženklai: 

 

- susijusiai informacijai ir 
patarimams, 

 

- svarbiai informacijai, susijusiai su 
žalos nuosavybei, sveikatai ir rizika 
žmonių ar naminių gyvūnų gyvybei. 

Dėmesio: Šiais simboliais yra pažymėta 
svarbi informacija. Tai yra tam, kad būtų 
galima lengviau suprasti naudotojo 
instrukciją. Todėl naudotojas ir montuotojas 
turi vadovautis informacija pateikta ne tik 
grafiniais ženklais! 

6 DIREKTYVA 2002/96/EG DĖL 
ELEKTROS IR ELEKTRONIKOS 
ĮRANGOS ATLIEKŲ (EEĮ ATLIEKŲ) 

                   
⇒ Pasibaigus vartojimo laikui pakuotė ir 

gaminys turi būti utilizuoti atitinkamų 
perdirbimo kompanijų. 

⇒ Gaminio negalima pašalinti su 
eilinėmis buitinėmis atliekomis. 

⇒ Gaminio negalima sudeginti.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
VALDYMO PULTO NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 

S.Control TOUCH 
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7 NAUDOTOJO MENIU STRUKTŪRA  

 
 
 

Kuro pasirinkimas 
Granulės 
Agrogranulės 
Valymo lygis * 
Normalus 
Padidintas 

Intensyvus 
Kuro lygis 
Pavojaus signalo dydis 
Kuro lygio kalibravimas 
Degiklio valymas 
Liambda zondo kalibravimas * 
Naktinis katilo darbo sumažinimas 
BVŠ nustatymai 
Nustatyta BVŠ temperatūra 
BVŠ siurblio ežimas 
Išjungta 
Prioritetas 
Nėra prioriteto 
BVŠ talpos histerezė 
BVŠ dezinfekcija 
Naktiniai BVŠ talpos sumažinimai 
Vasara / Žiema 

Režimas VASARA 

Žiema 
Vasara 
Auto* 

Režimo VASARA aktyvavimo 
temperatūra 

Režimo VASARA išjungimo 
temperatūra 

Maišytuvų 1,2,3,4,5 nustatymai* 
Nustatyta temperatūra 
Maišytuvų 1-5 kambario 
termostatas 
Katilo šildymo kreivė 
Paralelinis kreivės poslinkis 
Kambario temperatūros koeficientas 
Naktiniai maišytuvų 1-5 
sumažinimai 
Bendrieji nustatymai 
Laikrodis 
Data 
Ekrano ryškumas 
Garsas 
Kalba 
Programinės įrangos atnaujinimas 
WiFi* 
Rankinis valdymas            ĮJ./IŠJ. 
Ventiliatorius 
Sraigtas 
Sraigtas 2 / Degimo kameros 
pasisukimas * 
Dūmų ventiliatorius 
Uždegiklis 

Pagrindinis meniu 
Informacija 
Katilo nustatymai 
BVŠ nustatymai * 
Vasara / Žiema 
Maišytuvų 1-5 nustatymai * 
Bendrieji nustatymai 
Rankinis valdymas 
Avariniai signalai 
Aptarnavimo nustatymai 
Išjungti valdymo pultą 
Katilo nustatymai  
Nustatyta katilo temperatūra 
Katilo oro kontrolė * 
Šildymo kreivė * 
Kreivės pasislinkimas * 
Kambario temperatūros koeficient.* 
Galios moduliacija 
Pūtimo korekcija maksimaliai galiai 
Deguonies korekcija maksimaliai 
galiai 
Histerezė H2 
Pūtimo korekcija vidutinei galiai 
Deguonies korekcija vidutinei galiai 
Histerezė H1 

Pūtimo korekcija minimaliai galiai 
Deguonies korekcija minimaliai 
galiai 
Katilo histerezė 
Pūtimo galia – grotelės * 
Dūmų ventiliatoriaus galia grotelių 
režime * 
Neigiamas slėgis – grotelės * 
Katilo darbo režimas 
Granulės 
Grotelės 
Reguliavimo režimas 
Standartinis 
FuzzyLogic 
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Katilo siurblys 
BVŠ siurblys 
Maišytuvo 1-5* siurblys 
Maišytuvo 1-5* vožtuvo atidarymas 
Maišytuvo 1-5* vožtuvo uždarymas 
Pavojaus signalas / Rezervinis 
katilas 

 
 

* Negalimas, jei nėra prijungtas tinkamas daviklis ar 
papildomas modulis bei jei parametras yra 
paslėptas. 
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8 PULTO VALDYMAS  

 PAGRINDINIO EKRANO LANGO APRAŠYMAS  8.1

 
Pav. 1. Pagrindinis ekrano langas. 

 
1. Valdymo pulto darbiniai režimai: 

LIEPSNOS TESTAVIMAS, UŽDEGIMAS, 
STABILIZACIJA, DARBAS, IŠJUNGIMAS, 
VALYMAS, PRIEŽIŪRA, BUDĖJIMAS, 

2. Nustatyta katilo temperatūra, 
3. Išmatuota katilo temperatūra, 
4. Įėjimas į „Meniu”  
5. Informacijos zona: 

 - Ventiliatorius, 

- Sraigtas 1, 

- Sraigtas 2 (papildomas), 

 - Siurbliai, 

 - Uždegiklis, 

 - Darbas grotelių režime, 
 
6. Esama karšto vandens šildytuvo BVŠ 

temperatūra, 
7. Nustatyta karšto vandens šildytuvo BVŠ 

temperatūra,  
8. Laikrodis ir savaitės diena,  
9. Išorinė (lauko oro) temperatūra, 
10. Funkcijos, turinčios įtaką nustatytai katilo 

temperatūrai. Signalų reikšmės: 

    - Nustatytos katilo temperatūros 
sumažėjimas dėl degiklio atjungimo termos-
tatu – pasiekta nustatyta katilo temperatūra; 

 

- Nustatytos katilo temperatūros 
sumažėjimas dėl aktyvuotų laiko 
intervalų; 

 - Nustatytos katilo temperatūros 
padidėjimas padavimo į karšto 
vandens talpą (BVŠ) metu; 

 - Nustatytos katilo temperatūros 
padidėjimas nuo kontūro 
cirkuliacijos; 

       - Oro kontrolė įjungianti katilo 
cirkuliaciją; 

- Nustatytos temperatūros 
padidėjimas dėl padavimo į akumul. 
talpą. 

Abu, kairysis ir dešinysis langai 
pagrindiniame ekrane gali atvaizduoti 
skirtingą informaciją. Galima keisti 
informaciją tarp: maišytuvų kontūrų (1, 2, 3, 
4, 5), informacijos, BVŠ ar kuro lygio lango. 
 
Kad būtų atvaizduotas kuro lygis, 
reguliavimas turi būti atliekamas pagal 
skyriaus 8.19 nurodymus. Pastaba: Kuro 
lygis taip pat gali būti matomas ir kambario 
valdymo pulte-termostate ecoSTER-TOUCH. 
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 VALDYMO PULTO PALEIDIMAS  8.2
 
Įsitikinus, kad kuras yra konteineryje ir katilo 
durelės uždarytos – katilas gali būti įjungtas. 
Kad įjungti katilą, paspauskite ekrane 
“Katilas įjungtas”, paskui atsiras užrašas 
“Įjungti valdymo pultą?”. 

 
Pav. 2. Katilo paleidimas 

Patvirtinus, katilas pereis į uždegimo režimą. 
Taip pat yra ir kitas būdas įjungti katilą. 
Paspauskite MENIU ir suraskite bei 

paspauskite raudoną mygtuką: .   

Siekiant išjungti katilą, paspauskite MENIU 
mygtuką ir suraskite bei paspauskite raudoną 

mygtuką: .  

Dėmesio: Pultas pereis į gesinimo režimą. 
Kai tik jis užsigesins, atsiras užrašas “Katilas 
išjungtas”. 

 NUSTATYTOS KATILO 8.3
TEMPERATŪROS NUSTATYMAI  

Nustatyta katilo temperatūra ir nustatyta 
kontūro temperatūra gali būti nustatyta 
meniu. (Galimos temperatūros yra apribotos 
diapazonu, priklausomų nuo servisinių 
valdymo pulto parametrų). 
Katilo nustatymai → Nustatyta katilo 
temperatūra 
Maišytuvų nustatymai 1,2,3,4 → 
Nustatyta maišytuvo temperatūra 

Parametro vertė: Nustatyta katilo 
temperatūra, yra valdymo pulto 
praleidžiama, kai nustatyta katilo 
temperatūra kontroliuojama oro davikliu. 
Nepriklausomai nustatyta katilo temperatūra 
yra automatiškai padidinama, kad įkrauti 

BVŠ, akumuliacinę talpą ir įkrauti maišytuvų 
šildymo kontūrus.   
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 UŽDEGIMAS 8.4
UŽDEGIMO režimas yra automatizuotas 
degiklio uždegimas katile. Uždegimo proceso 
trukmė priklauso nuo valdymo pulto 
nustatymų (sraigto darbo laiko, uždegiklio 
darbo laiko ir t.t.) ir nuo katilo būklės prieš 
uždegimą. Parametrai, įtakojantys uždegimo 
procesą, meniu yra: 
Servisiniai nustatymai → Degiklio 
nustatymai → Uždegimas 

Po nesėkmingo bandymo uždegti degiklį 
atvejo, seka sekantis bandymas kurio metu 
kuro kiekis (padavimo laikas) yra 
sumažinamas 10% lyginant su pirmojo 
bandymo doze. 
Sekantis uždegimo bandymas yra užrašomas 

skaičiumi šalia uždegimo simbolio . 

Po trijų bandymų uždegti suveikia pavojaus 
signalas ir atsiranda pranešimas Nepavykęs 
bandymas uždegti. Degiklio darbas po to yra 
sustabdomas. Toliau automatinis degiklio 
darbas nebepratęsiamas. Būtina patikrinti ir 
surasti priežastį. Suradus priežastį ir ją 
pašalinus, degiklį vėl galima bandyti uždegti. 

 DARBAS 8.5
Ventiliatorius veikia nepertraukiamai – žr. 
pav. 3. Kuro padavimo mechanizmas veikia 
periodiškai. Vienas kuro padavimo periodas 
susideda iš sraigto darbo laiko ir pauzės. 

 
 

Pav. 3. Ventiliatoriaus ir sraigto darbo periodai. 

 
Yra du reguliavimo režimai atsakingi už 
nustatytos katilo temperatūros palaikymą: 
Standartinis and Fuzzy Logic: 

Katilo nustatymai → Reguliavimo 
režimas 

 
 

Standartinis (pakopinis) veiklos režimas 

Jei katilo temperatūra pasiekia nustatytąją, 
valdymo pultas persijungia į PRIEŽIŪROS 
režimą.  

Pulte yra katilo galios moduliavimo 
algoritmas, kuris leidžia laipsniškai mažinti 
galią, kai artėjama prie nustatytosios 
temperatūros. 
Yra trys galios  lygiai: 

- Maksimali galia 100% 
- Vidutinė galia 50% 
- Minimali galia 30% 

Individualias galios lygio parametro reikšmes 
galima rasti meniu: 
Servisiniai nustatymai → Degiklio 
nustatymai → Darbas 

Valdymo pultas nustato reikalingą degiklio 
galią priklausomai nuo nustatytos katilo 
temperatūros ir yra apribotas iš anksto 
nustatytų histerezių reikšmių Histerezė H2 ir 
Histerezė H1, Pav. 4 Histerezių H1 ir H2 
galios moduliavimas. 

Yra galimybė sukonfigūruoti reikšmes H1 ir 
H2 tokiu būdu, kad moduliavimas būtų be 
vidutinės galios. Tokiu būdu nuo 100% galios 
pereinama prie 30%, praleidžiant 50% galią. 

 

 
 

 Pav. 4. Histerezių H1 ir H2 galios moduliavimas 

 
Darbas Fuzzy Logic režime 

Fuzzy Logic režime valdymo pultas auto-
matiškai reguliuoja degiklio galią ir tokiu bū-
du leidžia katilui dirbti ir palaikyti jo tempe-
ratūrą nustatytame lygyje. Pultas naudoja 
galios lygius aprašytus Standartiniame veik-
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los režime. Šiame režime Histerezės H2 ir 
Histerezės H1 parametrų nustatyti nereikia. 
Fuzzy Logic režimas, skirtingai nei Standar-
tinės veiklos režimas, nėra klaidingas jei ne-
pavyksta pasiekti nustatytos katilo tempe-
ratūros dėl neteisingo Histerezės H2 ir Hyste-
rezės H1 sureguliavimo. Taip pat tai leidžia 
greičiau pasiekti nustatytą temperatūrą. 
 

 

Dėmesio: Jei katilas dirba be 
akumuliacinės talpos ir valdymo 
pultas dirba VASAROS režime, tai 
rekomenduojama pultą perjungti į 
Standartinį režimą. 
 

Viršijus nustatytą temperatūrą 5 0C valdymo 
pultas persijungia į PRIEŽIŪROS režimą. 
 

 PRIEŽIŪRA  8.6
PRIEŽIŪROS režimas yra galimas ir   
STANDARTINIAME ir Fuzzy Logic režimuose. 

Valdymo pultas persijungia į PRIEŽIŪROS 
režimą automatiškai be naudotojo įsikišimo:  
- Standartiniame reguliavimo režime – 
pasiekus nustatytą katilo temperatūrą, 
- Fuzzy Logic režime – viršijus temperatūrą 
50 C. 

PRIEŽIŪROS režime pultas prižiūri degimo 
procesą ir saugo jį nuo užgesimo. Todėl tuo 
metu degiklis dirba labai maža galia ir, 
tinkamai sureguliavus parametrus, nesukelia 
temperatūros katile. Degiklio galia 
PRIEŽIŪROS režime ir kiti priežiūros 
parametrai yra sugrupuoti meniu: 

Servisiniai nustatymai → Degiklio 
nustatymai → Priežiūra 
  

Maksimalus katilo darbo laikas PRIEŽIŪROS 
režime yra nustatomas parametru Priežiūros 
laikas. Jei po šio laikotarpio (Priežiūros 
režime) nėra poreikio paleisti degiklį/katilą, 
tai valdymo pultas pradeda gesinimo 
procesą. 
 
 

 

Nustačius Priežiūros režimo laiką =0, 
pultas praleidžia PRIEŽIŪROS režimą 
ir tiesiai pereina prie GESINIMO. 

 GESINIMAS 8.7
Gesinimo režime granulių likučiai yra 
sudeginami ir katilas paruošiamas pauzei ar 
išjungimui. 
Visi parametrai įtakojantys gesinimą yra 
sugrupuoti meniu: 
Servisiniai nustatymai → Degiklio 
nustatymai → Gesinimas 

Valdymo pultas nustoja tiekti kurą ir 
periodiškai paduoda oro, kad sudegtų kuro 
likučiai. Sumažėjus liepsnos ryškumui ar 
pasibaigus maksimaliam gesinimo laikui, 
pultas persijungia į PAUZĖS režimą. 

 PAUZĖ 8.8
PAUZĖS režime katilas/degiklis yra 
užgesinamas ir laukia signalo vėl pradėti 
darbą. Kaip signalas pradėti darbą gali būti: 
• Nukritus faktinei katilo temperatūrai 
žemiau nustatytosios katilo histerezės 
parametro ribose (Katilo histerezė),  

• Remiantis katilo nustatymais, kai 
akumuliacinės talpos temperatūra nukrenta 
žemiau nustatytosios (Temperatūra prie 
kurios turi būti paduodama į akumuliacinę 
talpą). 

 GROTELĖS 8.9
Kai kurie katilai turi papildomas groteles, 
skirtas deginti kitą kurą, pvz.: medienos 
atliekas ir t.t. Kad įjungti groteles, pakeiskite 
nustatytus parametrus: 
Katilo nustatymai →Katilo darbo režimas  
iš "Granulės" į "Grotelės". Grotelių režime 
kuro padavimas išjungtas. Degimo procesas 
yra reguliuojamas su ventiliatoriu. 
Ventiliatoriaus galia grotelių režime 
nustatoma: 
Katilo galia → Galios moduliavimas → 
Ventiliatoriaus galia →  Grotelės 
Tokios parametrų reikšmės: 
Katilo nustatymai → Nustatyta katilo 
temperatūra 
 
Katilo nustatymai → Galios 
moduliavimas → Katilo histerezė 
Servisiniai nustatymai → Degiklio 
nustatymai → Kuro nustatymo laikas 
yra individualiai koreguojamos “Grotelėms”. 
Tai leidžia vartotojui parinkti tinkamus 
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nustatymus skirtingiems katilo darbo 
režimams “Grotelės” ir “Granulės”.      
Nustačius groteles, nepasirodo pavojaus 
signalas “Nėra kuro”. Pavojaus signalas 
atsiranda, kai temperatūra nukrenta žemiau 
parametro reikšmės: 
Servisiniai nustatymai → CŠ ir BVŠ 
nustatymai → CŠ aktyvavimo 
temperatūra 
ir kai per 10 minučių laikotarpį nebuvo jokio 
augimo. 

 KARŠTO VANDENS NUSTATYMAI 8.10
Valdymo pultas reguliuoja temperatūrą kašto 
vandens karšto vandens BVŠ talpoje, jei yra 
prijungtas temperatūros daviklis. Kai daviklis 
yra atjungtas, informacija apie tai yra 
rodoma ekrane pagrindiniame lange. 
Pasirenkant: 
BVŠ nustatymai → BVŠ siurblio režimas 
vartotojas gali: 

• Išjungti tiekimą į talpą, parametras 
Išjungta, 

• Nustatyti BVŠ prioritetą su parametru 
Prioritetas – tada CŠ siurblys yra 
išjungiamas, kad BVŠ talpa būtų 
greičiau pripildyta, 

• Nustatyti, kad CŠ ir BVŠ siurbliai 
dirbtų vienu metu abu su parametru 
Jokio prioriteto, 

• Įjungti funkciją Vasara. 

 KARŠTO VANDENS 8.11
TEMPERATŪROS NUSTATYMAI 

Nustatyta BVŠ temperatūra nustatoma 
parametru:  

BVŠ nustatymai → Nustatyta BVŠ 
temperatūra 

 KARŠTO VANDENS KROVIMO 8.12
HISTEREZĖ 

Temperatūrai nukritus žemiau Nustatyta BVŠ 
temperatūra – BVŠ talpos histerezė BVŠ 
siurblys bus įjungiamas, kad būtų 
paduodama į BVŠ talpą. 
 
 

 

Dėl mažos histerezės reikšmės BVŠ 
siurblys bus įjungiamas greičiau po 
BVŠ temperatūros sumažėjimo. 
 

 FUNKCIJA ŽIEMA / VASARA  8.13

Darbo režimas VASARA pasirenkamas: 
Vasara/Žiema → Režimas VASARA 
kuris leidžia papildyti BVŠ talpą vasaros laiku 
be CŠ ir maišytuvų aktyvavimų. 

 

Dėmesio: Kai katilas dirba be 
akumuliacinės talpos ir pultas 
įjungtas į režimą VASARA, 
rekomenduojama naudoti 
Standartinį darbo režimą, žr. 8.6. 

 

Draudžiama aktyvuoti funkcijos 
VASARA, jei BVŠ siurblys yra 
atjungtas ar pažeistas. 

Funkcija VASARA gali būti aktyvuota 
automatiškai remiantis lauko oro daviklių 
parodymais. Naudoti sekančius parametrus 
norint aktyvuoti šias funkcijas: 

Vasara/Žiema → Režimas VASARA → 
Auto  

Vasara/Žiema → Režimo VASARA 
aktyvavimo temperatūra ir Režimo 
VASARA išjungimo temperatūra 

 KARŠTO VANDENS TALPOS 8.14
DEZINFEKCIJA 

Valdymo pultas gali automatiškai, periodiškai 
pakaitinti BVŠ talpą iki 700C. Tai daroma, 
kad būtų išnaikinama bakterijų flora.  

 

Yra būtina informuoti visus 
naudotojus apie dezinfekavimo 
funkciją, nes vykstant 
dezinfekavimui, galima nusiplikyti 
su BVŠ karštu vandeniu. 

 
Vieną kartą per savaitę, naktį iš sekmadienio 
į pirmadienį 2 val. nakties pultas pakelia BVŠ 
talpos temperatūrą. Palaikius talpoje 700C 
temperatūrą apie 10 min. BVŠ siurblys 
išjungiamas ir talpos temperatūra grįžta į 
nustatytą temperatūrą. Nerekomenduojama 
įjungti dezinfekavimo funkciją, kai BVŠ 
tiekimas yra išjungtas. 

 MAIŠYTUVO KONTŪRO 8.15
NUSTATYMAI 

Pirmojo maišytuvo kontūro nustatymai yra 
meniu:  

Meniu → Maišytuvo 1 nustatymai  



16 
 

Kitų maišytuvų nustatymai yra sekančiuose 
meniu skyriuose ir yra identiški kiekviename 
cikle. 
 
Maišytuvo nustatymai (be lauko oro 
daviklio) Norima temperatūra maišytuvo 
kontūre turi būti nustatoma rankiniu būdu, 
naudojant parametrą Nustatyta kontūro 
temperatūra, pvz. 500C. Tai turėtų būti 
dydis, kuris palaikytų pageidaujamą 
temperatūrą patalpoje. 
 
Prijungus kambario termostatą, sumažėjimo 
dydis nustatytas maišytuvo temperatūroje 
nuo termostato turi būti apibrėžtas 
(parametras Kambario maišytuvo 
termostatas), pvz. 5 0C. Šis dydis 
pasirenkamas bandymų būdu. Kaip kambario 
termostatas gali būti tradicinis arba valdymo 
pultas ecoSTER TOUCH. Po termostato 
aktyvavimo, maišytuvo nustatyta 
temperatūra bus sumažinta. Kai šis dydis 
sumažinamas teisingai, kambario 
temperatūros kilimas stabdomas.  
 

Maišytuvo su oro lauko davikliu 
nustatymai (be kambario valdymo pulto 
ecoSTER TOUCH) 
Nustatyti parametrą Maišytuvo oro kontrolė į 
poziciją įjungta. Suderinti oro kreivę pagal 
aprašymą skyriuje 8.16. 
 

Naudojant parametrą Lygiagretus kreivės 
perstūmimas nustatyti pageidaujamą 
temperatūrą remiantis formule: 
Pageidaujama kambario temperatūra = 20°C 
+ šildymo kreivės lygiagretus perstūmimas.  
Pavyzdys. 
Kad kambario temperatūra pasiektų 25°C, 
nustatyta šildymo kreivės postūmio reikšmė 
turėtų būti 5°C. Kad būtų pasiekta 18°C 
kambario temperatūra, nustatyta šildymo 
kreivės postūmio reikšmė turėtų būti -2°C. 
 
Esant šiai konfigūracijai, termostatas gali 
būti prijungtas. Jis išlygintų šildymo kreivės 
koregavimo netolygumus tais atvejais, kai 
reikšmė yra per didelė. Tokiais atvejais 
sumažėjimo reikšmė nustatytos kontūro 
temperatūros nuo termostato turi būti 
nustatyta, pvz. 2°C. Po atjungimo, 
termostatas įjungia nustatytą kontūro ciklą ir 

temperatūra bus sumažinta. Teisingai 
sureguliavus šiuos pamažinimus, bus 
sustabdytas temperatūros didėjimas 
šildomose patalpose.  
 
Maišytuvo su lauko oro davikliu ir su 
kambario valdymo pultu ecoSTER 
TOUCH nustatymai 
Nustatyti parametrą Maišytuvo oro kontrolė 
pozicijoje įjungta. 
Sureguliuoti oro kreivę pagal punktą 8.16. 
Valdymo pultas ecoSTER TOUCH 
automatiškai paslenka šildymo kreivę 
priklausomai nuo nustatytos kambario 
temperatūros. Pultas susieja pakeitimus į 
20°C, pvz. nustatyta kambario temperatūra 
= 22°C, pultas paslinks šildymo kreivę 2°C, 
nustatytai kambario temperatūrai = 18 °C, 
pultas paslinks šildymo kreivę -2°C. Kai 
kuriais atvejais, aprašytais skyriuje 8.16 gali 
prireikti pakoreguoti šildymo kreivės 
pasislinkimą. 
 
Esant šiai konfigūracijai kambario 
termostatas ecoSTER TOUCH gali: 
- sumažinti šildymo ciklo temperatūrą 
pastoviu dydžiu, kai nustatyta temperatūra 
patalpoje yra pasiekiama. Panašiai, kaip 
buvo aprašyta ankstesniame skyriuje 
(nerekomenduojama), arba   
- automatiškai, pastoviai koreguoti šildymo 
kontūro temperatūrą. 
 
Nerekomenduojama naudoti abiejų šių 
galimybių vienu metu.  
 

Automatinis kambario temperatūros 
koregavimas atliekamas pagal formulę: 

Korekcija = (nustatyta patalpos temperatūra 
– išmatuota patalpos temperatūra) x 
patalpos temperatūros koeficientas / 10 

Pavyzdys.  
Nustatyta temperatūra šildomoje patalpoje 
(nustatyta su ecoSTER TOUCH) = 22°C. 
Išmatuota temperatūra patalpoje (naudojant 
ecoSTER TOUCH) = 20°C. Patalpos 
temperatūros koeficientas = 15  
Nustatyta maišytuvo temperatūra bus 
padidinta (22 °C – 20 °C) x 15/10 = 3 °C. 
Teisinga parametro reikšmė gali būti rasta 
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Patalpos temperatūros koeficientas. Apimtis: 
0…50. Kuo didesnė koeficiento reikšmė, tuo 
didesnė nustatytos katilo temperatūros 
koeficiento korekcija. Kai nustatyta reikšmė 
“0”, kontūro nustatyta temperatūra yra 
nekoreguojama. Dėmesio: pasirinkta per 
didelė patalpos temperatūros faktoriaus 
reikšmė gali sukelti ciklinius patalpos 
temperatūros svyravimus. 

 LAUKO ORO KONTROLĖ 8.16
Priklausomai nuo išmatuotos lauko 
temperatūros, automatiškai gali būti 
kontroliuojamos nustatytos katilo ar 
maišytuvų kontūrų temperatūros. Esant 
teisingam šildymo kreivės koregavimui, 
šildymo kontūrų temperatūra yra 
skaičiuojama automatiškai ir ji priklauso nuo 
išorinės temperatūros dydžio. Dėka to, kad 
yra pasirenkama teisinga šildymo kreivė tam 
tikram pastatui, patalpų temperatūra išlieka 
apytiksliai ta pati – nepriklausomai kokia 
temperatūra lauke.  
Jei yra prijungtas kambario valdymo pultas 
ecoSTER TOUCH, papildomai nustatykite 
Kambario temperatūros koeficientas = 0. 
 
Rekomendacijos teisingiems šildymo kreivės 
nustatymams: 
- grindinis šildymas        0,2 – 0,6 
- šildymas radiatoriais    1,0 – 1,6 
- akumuliacinė talpa       1,8 - 4 
 

 
 

Pav. 5. Šildymo kreivės. 

 
 
 
 

Patarimai kaip pasirinkti tinkamą šildymo 
kreivę: 
Jei, krentant lauko temperatūrai, kambario 
temperatūra didėja, tai pasirinktos kreivės 
reikšmė per didelė, 
Jei, krentant lauko temperatūrai, kambario 
temperatūra taip pat mažėja, tai pasirinktos 
kreivės reikšmė per maža, 
Jei šaltuoju metu kambario temperatūra yra 
tinkama, o šiltesniu oru - per žema, tai 
rekomenduojama padidinti parametrą 
Šildymo kreivės paralelinį poslinkį ir tada 
pasirinkti mažesnę šildymo kreivę, 
Jei šaltuoju metu kambario temperatūra yra 
per žema ir šiltesniu oru per aukšta – tai 
rekomenduojama sumažinti parametrą 
Šildymo kreivės paralelinį poslinkį ir 
pasirinkti aukštesnę šildymo kreivę. 
 

Prasčiau apšiltintiems pastatams parenkama 
šildymo kreivė su aukštesne verte, o geriau 
apšiltintiems pastatams parenkama šildymo 
kreivė su mažesne verte. 

Nustatyta temperatūra, paskaičiuota pagal 
šildymo kreivę, gali būti valdymo pulto 
padidinta arba sumažinta, kai ji peržengia 
pasirinkto kontūro temperatūros ribas. 

 NAKTINIO SUMAŽINIMO 8.17
NUSTATYMŲ APRAŠYMAS  

Valdymo pulte galima nustatyti laiko 
periodus: talpos temperatūros sumažinimo, 
šildymo ciklui, karšto vandens talpai ir 
cirkuliaciniam siurbliui. Laiko periodai leidžia 
nustatyti temperatūros sumažinimus 
pasirinktu laikotarpiu, t.y. naktį, ar kai 
naudotojas palieka šildomą patalpą. Dėka to, 
nustatyta temperatūra gali būti sumažinta 
automatiškai, mažinant kuro sunaudojimą ir 
tuo pačiu neprarandant šildymo komforto.  
 

Norint aktyvuoti laiko periodus, reikia 
naudotis Naktinio sumažinimo parametrais 
pasirinktam kontūrui ir jį aktyvuoti. Naktiniai 
sumažinimai gali būti atskirai pažymėti darbo 
dienomis, šeštadieniais ir sekmadieniais. 
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Pav. 6. Laiko periodų pasirinkimо langas. 

Reikia nustatyti pasirinkto periodo pradžią ir 
pabaigą bei reikšmę, kurios dydžiu nustatyta 
temperatūra bus sumažinta. 
 

Žemiau pateiktas naktinės temperatūros 
sumažinimo pavyzdys, prasidedantis nuo 22 
val. iki 6 val. ir sumažinimas tarp 9 – 15 val. 

 

Dėmesio, nustatyti laiko periodai 
vienos paros laikotarpyje turi 
prasidėti nuo 00:00! 

 
 

Pav. 7. Laiko periodų nustatymo pavyzdys. 

Šiame pavyzdyje nuo 00:00 iki 06:00 
valdymo pultas sumažins nustatytą 
temperatūrą 3°C. Nuo 06:00 iki 09:00 
pultas palaiko nustatytą talpos 
temperatūrą (be sumažinimo).  Nuo 09:00 
iki 15:00 pultas sumažins nustatytą 
temperatūrą 5°C. Nuo 15:00 iki 22:00 
pultas palaiko nustatytą talpos 
temperatūrą (be sumažinimo). Nuo 22:00 
iki 23:59 pultas vėl sumažins nustatytą 
talpos temperatūrą 3°C. 

 

Laiko periodai su reikšme “0” yra 
praleidžiami, net jei jų reikšmės 
yra įtrauktos 

 
Nustatytas talpos temperatūros 
sumažinimo periodas jo aktyvavi-
mo metu atvaizduojamas 

piktograma pagrindinio 
ekrano lange. 

 CIRKULIACINIO SIURBLIO 8.18
VALDYMAS 

Dėmesio: Cirkuliacinio siurblio funkcija gali-
ma tik prijungus papildomą modulį MX.03.  
Nustatymai: 
BVŠ nustatymai → Naktiniai cirkuliacinio 
siurblio sumažinimai 
ir 
Servisiniai nustatymai → CŠ ir BVŠ 
nustatymai  
Cirkuliacinio siurblio laiko kontrolės nustaty-
mai yra analogiški naktinės temperatūros 
sumažinimo nustatymams. Nustatytais laiko 
periodais cirkuliacinis siurblys yra išjungtas. 
Cirkuliacinis siurblys yra įjungtoje pozicijoje 
Cirkuliavimo darbo laikas laikotarpiu, kuris 
aprašytas aukščiau. 

 KURO LYGIO KOMFIGŪRAVIMAS 8.19
Kuro lygio indikatoriaus aktyvavimas 
Norint aktyvuoti kuro lygio rodymą, turi būti 
nustatyti tinkami parametrai:  
Katilo nustatymai → Kuro lygis → 
Signalizavimo lygis 

Esant reikšmei didesnei nei “0”, pvz. 10%, 
paliesti kairijį arba dešinijį langą 
pagrindiniame ekrane kol bus pavaizduotas 
kuro lygis.  

Dėmesio: kuro lygis taip pat gali būti 
matomas ir kambario valdymo pulte ecoSTER 
TOUCH (kambario pulto nėra standartinėje 
valdymo pulto komplektacijoje). 
Kuro lygio indikatoriaus aptarnavimas 
Kiekvieną kartą iki reikiamo lygio pripylus 
konteinerį, būtina paspausti ir palaikyti kuro 
lygį pagrindiniame lange. Bus rodoma 
sekanti informacija: 

 
Pav. 8. Kuro lygio nustatymas. 

THU 
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Pasirinkus ir paspaudus „TAIP”, bus 
nustatytas 100% kuro lygis. Dėmesio: Kuro 
(granulių) galima pripilti bet kuriuo momentu 
ir nereikia laukti kol konteineris bus tuščias. 
Tačiau kuras turi būti pripildytas iki lygio, 
atitinkančio 100%, ir nustatyti lygį valdymo 
pulte, remiantis aprašymu anksčiau.  
 
Veiklos apibūdinimas (aprašymas) 
Pultas išmatuoja kuro lygį remiantis 
einamuoju jo suvartojimu. Gamykliniai 
nustatymai ne visada atitiks faktinį kuro 
suvartojimą, todėl norint, kad valdiklis rodytų 
teisingai, būtinas šio metodo lygio 
kalibravimas, kurį gali atlikti vartotojas. 
Papildomi kuro davikliai nereikalingi. 

Kalibravimas  
Pripildyti konteinerį iki lygio, kuris atitinka 
pilnai pripildytą, ir nustatyti parametrų 
reikšmes: 
Katilo nustatymai → Kuro lygis → Kuro 
lygio kalibravimas → Kuro lygis 100% 
Pagrindiniame lange indikatorius bus 
nustatytas 100%. Kalibravimo procesas yra 
pažymėtas pulsuojančiu kuro lygio 
indikatoriumi. Indikatorius pulsuos tol kol 
pasieks tašką, nurodantį minimalų kuro lygį. 
Mažėjantis kuro lygis konteineryje turi būti 
pastoviai prižiūrimas. Kai kuro lygis pasiekia 
numatytą minimalų, parametrai turi būti 
nustatomi tokiu būdu: 
Katilo nustatymai → Kuro lygis → Kuro 
lygio kalibravimas → Kuro lygis 0% 

 VEIKIMAS KARTU SU PAPILDOMU 8.20
SRAIGTU 

Prijungus papildomą modulį B, valdymo 
pultas gali gauti signalus iš minimalaus kuro 
lygio daviklio konteineryje. Po daviklio 
aktyvavimo Papildomo sraigto darbo laikas, 
valdymo pultas įjungs papildomą tiekimą 
mechanizmą pripildyti iki reikiamo lygio. Šį 
parametrą rasite:  
Servisiniai nustatymai → Degiklio 
nustatymai → Kita 

 INFORMACIJA 8.21
Informacija meniu įgalina peržiūrėti 
matuojamą temperatūrą ir leidžia patikrinti 
kuris iš prietaisų šiuo metu veikia.   

 

 

Prijungus išplėtimo modulius, yra 
rodoma informacija apie 
pagalbinius maišytuvus. 

 RANKINIS VALDYMAS  8.22
Valdymo pulte galima rankiniu būdu įjungti 
prietaisus: siurblius, tiekimo mechanizmo 
variklį ar ventiliatoriaus variklį. Tai leidžia 
patikrinti ar prietaisas veikia ir ar yra 
tinkamai pajungtas. 

 

Dėmesio: Įeiti į rankinį valdymo yra 
galima tik “LAUKIMO” režime, kai 
katilas yra išjungtas. 
 

 
Pav. 9. Rankinio valdymo lango vaizdas, kai IŠJ (OFF) – 

reiškia, kad prietaisas išjungtas, ĮJ (ON) – įjungtas  

 

 

Dėmesio: Ventiliatoriaus, tiekimo 
mechanizmo ar kito įrengimo 
įjungimas ilgam laikui gali sukelti 
pavojų. 

 MĖGSTAMAS MENIU 8.23
Meniu ekrane esančioje apatinėje juostoje 

yra mygtukas: . Paspaudus ant jo 
pasirodo greitasis meniu. Šio meniu dalys yra 
pridedamos paspaudžius ir palaikius 
trumpam reikalingą ikoną apvaliajame 
meniu. 
Kad ištrinti pasirinktą pasirinktą poziciją 
reikia paspausti ir palaikyti trumpam bei 
sutikti su ištrinimu. 
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9 ŠILDYMO SCHEMOS  

 Schema 1 9.1

 
Pav. 10. Schema su ketureigiu vožtuvu, kontroliuojančiu šildymo sistemos kontūrą1, kur: 1 – katilas, 
2 – degiklis, 3 – valdymo pultas, 4 – katilo temperatūros daviklis CT4, 5 – dūmų temperatūros daviklis CT2S 
(tik temperatūros peržiūra), 6 – 4-eigio vožtuvo servomotoras, 7 – maišytuvo kontūro siurblys, 8 – kontūro 
temperatūros daviklis, 9 – karšto vandens talpa, 10 – karšto vandens siurblys, 11 – karšto vandens daviklis, 
12 – oro temperatūros daviklis CT4-P, 13 – kambario pultas ecoSTER TOUCH arba standartinis kambario 
termostatas, 14 – grįžtamos temperatūros daviklis (nėra būtinas sistemai valdyti). 
 

 

Norint pagerinti vandens cirkuliavimą natūralios savitakos sistemoje, būtina naudoti 
didelių nominalų vamzdžių DN profilius ir 4-eigį vožtuvą, vengti didelio skaičiaus alkūnių ir 
vamzdžių susiaurėjimų. Taip pat naudokitės ir kitais patarimais dėl natūralios savitakos 
sistemose. Jei grįžtamasis daviklis sumontuotas arti, tai būtina jį termiškai izoliuoti nuo 
aplinkos ir pagerinti termini kontaktą su vamzdžiu. Nustatyta talpos temperatūra turi būti 
tokio dydžio, kad užtikrintų šiluminę galią maišytuvo ciklui ir tuo pačiu šildytų grįžtamąjį 
vandenį į talpą. 

 

REKOMENDUOJAMI NUSTATYMAI:  

 
Parametas Nustatymai MENIU 

Nustatyta katilo temperatūra 75-80°C katilo nustatymai 
Maišytuvo 1 valdymas CŠ įjungta servisiniai nustatymai → maišytuvo 1  nustatymai 
Max. nustatyta kontūro 1 temperatūra 70°C servisiniai nustatymai → maišytuvo 1  nustatymai 
Maišytuvo 1 šildymo kreivė 0.8 – 1.4 maišytuvo 1 nustatymai 
Maišytuvo 1 oro kontrolė  įjungtas maišytuvo 1 nustatymai  

                                            
1Atvaizduota šildymo schema nepakeičia centrinės šildymo sistemos projekto ir yra tik pavyzdinė! 
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 Schema 2 9.2
 

 
 
Pav. 11. Schema su akumuliacine talpa2, kur: 1 – katilas, 2 – degiklis, 3 – valdymo pultas, 4 – katilo 
temperatūros daviklis CT4, 5 – dūmų temperatūros daviklis CT2S (tik temperatūros peržiūra), 6 – katilo 
siurblys, 7 – akumuliacinė talpa, 8 – karšto vandens siurblys, 9 – karšto vandens talpa, 10 – karšto vandens 
temperatūros daviklis, 11 – maišymo vožtuvo servomotoras, 12 – kambario maišytuvo temperatūros 
daviklis, 13 – maišytuvo siurblys, 14 – kambario pultas ecoSTER TOUCH su kambario termostato funkcija, 
15 – termostatinis 3-eigis vožtuvas atgalinei apsaugai, 16 – akumuliacinės talpos viršutinės temperatūros 
daviklis CT4, 17 – akumuliacinės talpos apatinės temperatūros daviklis CT4, 18 – oro temperatūros daviklis 
CT4-P,  19 – papildomas išplėtimo modulis B. 
 
REKOMENDUOJAMI NUSTATYMAI:  

Parametras Nustatymai MENIU 
Nustatyta katilo temperatūra 80°C katilo nustatymai 
CŠ siurblio įjungimo temperatūra 55°C servisiniai nustatymai → CŠ ir BVŠ nustatymai 
Įjungimas (akumul. talpos aptarnavimas) įjungta servisiniai nustatymai → akumuliacinės talpos 

nustatymai 
Akumul. talpos įkrovimo pradžios temperatūra 50°C servisiniai nustatymai → akumuliacinės talpos 

nustatymai 
Akumul. talpos įkrovimo sustabdymo temperatūra 75°C servisiniai nustatymai → akumuliacinės talpos 

nustatymai 
Maišytuvo 1 aptarnavimas įjungta CŠ servisiniai nustatymai → maišytuvo  1 nustatymai 
Max. maišytuvo 1 nustatyta temperatūra 70°C servisiniai nustatymai → maišytuvo  1 nustatymai 
Maišytuvo 1 šildymo kreivė  0.8 – 1.4 maišytuvo  1 nustatymai 
Maišytuvo 1 oro kontrolė  įjungta maišytuvo  1 nustatymai 
Maišytuvo 1 termostato pasirinkimas  ecoSTER T1 servisiniai nustatymai → maišytuvo  1 nustatymai 

 
 

 

                                            
2 Atvaizduota šildymo schema nepakeičia centrinės šildymo sistemos projekto ir yra tik pavyzdinė! 



25 
 

 Schema 3 9.3
 

 

Pav. 12. Schema su akumuliacine talpa ir 5 maišymo šildymo kontūrais 3, kur: 1 – katilas, 2 – degiklis, 
3 – valdymo pultas, 4 – katilo temperatūros daviklis CT4, 5 – dūmų temperatūros daviklis CT2S (tik 
temperatūros peržiūra), 6 – katilo siurblys, 7 – akumuliacinė talpa, 8 – karšto vandens siurblys, 9 – karšto 
vandens talpa, 10 – cirkuliacinis siurblys, 11 – 3-eigis vožtuvas su servomotoru, 12 – maišytuvo siurblys,  
13 – maišytuvo temperatūros daviklis, 14 – kambario daviklis CT7, 15 – kambario daviklis CT7, 16 – 
akumuliacinės talpos viršutinės temperatūros daviklis CT4, 17 – akumuliacinės talpos apatinės temperatūros 
daviklis CT4, 18 – oro temperatūros daviklis CT4-P, 19 – kambario pultas ecoSTER TOUCH su kambario 
termostato funkcija, 20 – standartinis kambario termostatas, 21 – papildomas išplėtimo modulis B, 22 – 
papildomas išplėtimo modulis MX.03, 23 – karšto vandens temperatūros daviklis. 
 
REKOMENDUOJAMI NUSTATYMAI:  

Parametras Nustatymai MENIU 
Nustatyta katilo temperatūra 80°C katilo nustatymai 
CŠ siurblio įjungimo temperatūra 55°C servisiniai nustatymai → BVŠ ir CŠ nustatymai 
Įjungimas (akumul. talpos aptarnavimas) įjungta servisiniai nustatymai → akumul. talpos nustatymai 
Akumul. talpos įkrovimo pradžios temp. 50°C servisiniai nustatymai → akumul. talpos nustatymai 
Akumul. talpos įkrovimo sustabdymo temp. 75°C servisiniai nustatymai → akumul. talpos nustatymai 
Maišytuvo 1,2,3,4 aptarnavimas CŠ įjungta servisiniai nustatymai → maišytuvo 1…4 nustatymai 
Maks. maišytuvo 1,2,3,4 nustatyta temp. 70°C servisiniai nustatymai → maišytuvo 1…4 nustatymai 
Maišytuvo 1,2,3,4 šildymo kreivė  0.8 – 1.4 maišytuvo 1…4 nustatymai 
Maišytuvo 1,2,3,4 oro kontrolė  įjungta maišytuvo 1…4 nustatymai 
Maišytuvo 1 termostato pasirinkimas  ecoSTER T1 servisiniai nustatymai → maišytuvo 1 nustatymai 
Maišytuvo 2 termostato pasirinkimas  ecoSTER T2 servisiniai nustatymai → maišytuvo 2 nustatymai 
Maišytuvo 3  termostato pasirinkimas  ecoSTER T3 servisiniai nustatymai → maišytuvo 3 nustatymai 
Maišytuvo 4 termostato pasirinkimas  Universalus servisiniai nustatymai → maišytuvo 4 nustatymai 
Maišytuvo 5  aptarnavimas Įjungtos grindys servisiniai nustatymai → maišytuvo 5 nustatymai 
Maks. maišytuvo 5 nustatyta temperatūra  50°C servisiniai nustatymai → maišytuvo 5 nustatymai 
Maišytuvo 5 šildymo kreivė  0.2 – 0.6 maišytuvo 5 nustatymai 
Maišytuvo 5  oro kontrolė  įjungta maišytuvo 5 nustatymai 
 
 
  

                                            
3Atvaizduota šildymo schema nepakeičia centrinės šildymo sistemos projekto ir yra tik pavyzdinė! 
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10 TECHNINIAI DUOMENYS  

Įtampa 230V~; 50Hz; 

Valdymo pultui reikalinga srovė I = 0,04 A4 

Maksimali nominali srovė  6 (6) A 

Valdymo pulto saugos klasė IP20 

Išorės temperatūra 0...50 °C 

Laikymo temperatūra 0...65 °C 

Santykinė oro drėgmė 
5 - 85% be vandens 
garų kondensacijos 

Temperatūros daviklio CT4 
matavimo ribos 

0...100 °C 

Temperatūros daviklio CT4-P 
matavimo ribos 

-35...40 °C 

Temperatūros matavimo 
tikslumas su davikliais CT4 ir 
CT4-P 

2 °C 

Gnybtai 

Tinklui ir 
signalui  

Prisukti gnybtus, 
laido skersmuo iki 2,5 
mm2, sukimo 
momentas 0,4 Nm, 
izoliacijos ilgis 7 mm 
 

Apsaugai 

Prisukti gnybtus, 
laido skersmuo iki 2,5 
mm2 , sukimo 
momentas 0,5 Nm, 
izoliacijos ilgis 6 mm 

Ekranas 
Spalvotas, grafinis, 
480x272 su liečiamu 
ekranu 

Išmatavimai 
224x200x80 mm 
 

Svoris 1,4 kg 

Standartai 
PN-EN 60730-2-9 
PN-EN 60730-1 

Programinės įrangos klasė A 

Apsaugos klasė 
Montuojamų prietaisų 
klasė I 

Taršos lygis 
2 pagal PN-EN 
60730-1 

                                            
4 Tai srovė, naudojama valdymo pulto (kai į grandinę 
sujungtas valdymo pultas su 2 vykdomaisiais 
mechanizmais). Bendrosios elektros sąnaudos priklauso 
nuo prie valdymo pulto pajungtų prietaisų skaičiaus. 

 

11 TRANSPORTAVIMO IR LAIKYMO 
SĄLYGOS  

Valdymo pultas negali būti veikiamas 
tiesioginių atmosferos sąlygų: lietaus ar 
saulės spindulių. Temperatūra sandėliavimo 
ir transportavimo metu turi būti 15 - 65°C 
ribose. 
Transportavimo metu pultas negali būti 
veikiamas didesnės vibracijos, nei tipiškai 
transportuojant katilus. 
 

12 PULTO MONTAVIMAS  

 APLINKOS SĄLYGOS 12.1
Dėl gaisro pavojaus yra draudžiama naudoti 
pultą arti sprogstamųjų dujų ar dulkių 
šaltinio. Taip pat pulto negalima naudoti, jei 
kondensuojasi garai ar yra tiesioginis sąlytis 
su vandeniu. 

 REIKALAVIMAI MONTAVIMUI 12.2
Valdymo pultas turi būti sumontuotas 
kvalifikuoto ir įgalioto montuotojo, laikantis 
visų nustatytų galiojančių įstatymų ir normų. 
Gamintojas nėra atsakingas už pažeidimus, 
kurių priežastis buvo taisyklių ir nurodymų, 
aprašytų instrukcijoje, nesilaikymas. Pultas 
turi būti montuojamas prie pagrindo. Tai 
reiškia, kad pultas turi būti pritvirtintas prie  
lygaus ir stabilaus katilo ar sienos paviršiaus. 
Kaip prietaisas, jis negali būti naudojamas 
atskirai. Montuojant palikti bent 50 mm 
atstumą nuo pulto korpuso. Palikti bent 100 
mm laisvos vietos nuo galinės dalies laidams 
prakišti, jų nesulenkiat. Aplinkos ir 
montavimo vietos temperatūra turi būti 0 – 
50°C ribose. 
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 MONTAVIMAS 12.3
Valdymo pultas turi būti montuojamas ant lygaus paviršiaus. Norint pritvirtinti prie tvirtinamojo 
paviršiaus, reikia išsukti sraigtus (3), atsargiai pakelti dangtelį (1) ir ištraukti jungtį (4). Nuimtą 
dangtelį (1) padėti į saugią vietą. Varžtus (5) perkišti per skyles korpuse (2) ir prisukti prie 
tvirtinamo paviršiaus (6). 

 
 

Pav. 13. Valdymo pulto montavimas ant tvirtinamojo paviršiaus, kur: 1 – dangtelis, 2 – 
korpusas, 3 – dangtelio sraigtas, 4 – jungtis, 5 – varžtas/sraigtas tvirtinimui, 6 – 
tvirtinimo paviršius. 

 PRIJUNGIMAS PRIE ELEKTROS GRANDINĖS 12.4

Valdymo pultas yra pritaikytas įtampai 230V~, 50Hz. Montavimo savybės: 
• 3 gyslų (su apsauginiu įžeminimo laidu), 
• pagamintas pagal galiojančius reikalavimus. 

 

Dėmesio: Išjungus valdymo pultą spaudžiant ekrano mygtukus, vis dar gali išlikti 
pavojinga įtampa sujungimuose ar laiduose. Prieš pradedant surinkimo darbus 
būtina atjungti elektros energijos tiekimą ir įsitikinti, kad laiduose ir sujungimuose 
nėra elektros energijos.  
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Jungiamieji laidai neturi liestis su paviršiumi, kurio temperatūra viršija nominalią darbo 
temperatūrą. Dešinėje pusėje esančios jungtys yra pažymėtos ženklais L, N, 1-19 ir yra skirtos 
pajungti prietaisams, kurie maitinami ~230V įtampa. 
Jungtys 20-40, D+, D- ir RJ yra skirtos pajungti žemos įtampos (žemiau 12V) prietaisams. 
 

 
230V įtampos pajungimas į 20 – 40 jungtis ir perdavimo sujungimus gali 
pažeisti pultą ir sukelti elektros smūgio pavojų! 

 

 
 

Pav. 14. Laidų sujungimas, kur 1 – teisingai pajungti laidai, 2 – neteisingai pajungti laidai (draudžiama laidus susukti 
prietaiso viduje) 

 

Laidai į pulto vidų turi būti įkišami per specialias angas. Laidai angose turi būti užtvirtinami. Kad 
įsitikinti, jog laidai tinkamai užtvirtinti, patraukite už laido. Izoliacijos apvalkalo ilgis turi būti 
minimalus ir siekti maksimaliai 60 mm. Jei reikia ilgesnio izoliacinio apvalkalo, tai būtina jį 
izoliuoti ir sujungti laidus vienas su kitu ar kitus laidus, esančius arti jungčių. Tokiu būdu, jei 
laidas atsilaisvins iš jungties, jis nekontaktuos su kitomis pavojingomis dalimis. Laidų izoliavimo 
ilgis įeinančių į jungtis nurodytas 10 skyriaus lentelėje. Draudžiama susukti laidus ir palikti 
neprijungtus laidus pulto viduje (yra rizika atsirasti kontaktui tarp karštų dalių ir dalių su 
pavojinga įtampa). 

 ĮŽEMINIMO JUNGTYS 12.5

Įžeminimo laidai turi būti pajungti per gnybtus, kurie pažymėti simboliu .  
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 LAIDŲ PAJUNGIMO SCHEMA 12.6
 
 

 

 

 
 
Pav. 15. Elektros jungčių sujungimų valdymo pulte schema, kur: T1 – katilo temperatūros daviklis CT4, OS – optinis 
liepsnos daviklis, T2 – sraigto temperatūros daviklis, PS – neigiamo slėgio daviklis, AL/RB – įtampos kontaktai į pavojaus 
signalui arba atsarginio katilo valdymui, T3 - karšto vandens temperatūros daviklis CT4, T4 – oro temperatūros daviklis 
CT4-P, T5 – dūmų temperatūros daviklis CT2S, T6 – maišytuvo temperatūros daviklis CT4, RT – katilinės termostato 
kontaktai, HS – ventilatoriaus apsukų daviklis, P – kambario valdymo pultas ecoSTER TOUCH su kambario termostato 
funkcija (pakeičia RT), D-D+ - jungtys papildomiems moduliams, B – modulis B leidžia papildomai aptarnauti du šildymo  
kontūrus ir akumuliacinę talpą, MX.03 – papildomas modulis leidžia aptarnauti du kontūrus ir cirkuliacinius siurblius, λ – 
Liambda zondo modulis, L N PE - elektros maitinimo įtampa 230 V, FU – saugiklis, STB – katilo perkaitimo apsaugos 
jungtis, FO – degiklio ventiliatorius, FG – pagrindinis sraigtas, FH – degiklio sraigtas arba rotacinis grotelių valymo 
mechanizmas, FV – katilo dūmų ventliatorius, I – uždegiklis, PB – katilo ar akumuliacinės talpos siurblys, PHD – karšto 
vandens siurblys, PM – maišytuvo siurblys, SM – maišytuvo variklis, CPU – valdiklis.  
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 TEMPERATŪROS DAVIKLIŲ 12.7
PAJUNGIMAS 

Davikliai gali būti prailginti laidais, kurių 
skersmuo ne mažesnis, nei 0,5 mm2. Bend-
ras daviklių laidų ilgis neturi viršyti 15 m. 
Katilo temperatūros daviklis turi būti 
sumontuotas termostatiniame vamzdyje, 
esančiame katile. Karšto vandens talpos 
daviklis turi būti sumontuotas 
termostatiniame vamzdyje, įvirintame 
pačioje talpoje. Maišytuvo temperatūros 
daviklis gali būti sumontuotas vamzdžio 
rankovėje, apgaubtoje pratekančio vandens, 
ir ant vamzdžio su sąlyga, kad jis bus 
termiškai izoliuotas nuo vamzdžio. 

 

Daviklis turi būti tvirtai pritaisytas 
ir neatsilaisvintas nuo paviršių 
prie kurių jis yra prijungtas. 

Turi būti išlaikomas geras terminis kontaktas 
tarp daviklio ir matuojamo paviršiaus. Tuo 
tikslu turi būti naudojama termiškai laidi 
pasta. Draudžiama tepti daviklius vandeniu 
ar tepalu. Daviklių laidai turi būti atskirti nuo 
elektros tinklų laidų, nes gali būti rodomi 
neteisingi temperatūros rodmenys. Minimalus 
atstumas tarp laidų turi būti ne mažiau 10 
cm.  Draudžiama leisti kontaktuoti daviklių 
laidams su karštomis katilo dalimis ar 
šildymo sistema. Daviklių laidai yra atsparūs 
karščiui iki 100 °C.  

 ORO DAVIKLIO PAJUNGIMAS 12.8
Prie valdymo pulto gali būti prijungtas tik oro 
daviklis CT4-P. Daviklis turi būti sumontuotas 
ant šalčiausios pastato sienos. Paprastai tai 
būna šiaurinė siena, po stogu. Daviklis neturi 
būti veikiamas tiesioginių saulės spindulių ir 
lietaus. Daviklis turi būti sumontuotas ne 
mažiau kaip  2–jų metrų aukštyje nuo žemės 
paviršiaus, toli nuo langų, kamino ar kitų 
šilumos šaltinių. 
Pajungimui naudojamas ne mažiau 0,5 mm2 
skersmens, iki 25 m ilgio laidas. Laidų 
poliarizacija nėra būtina. Antras galas turi 
būti pajungiamas prie pulto gnybtų remiantis 
pav. 15 ir naudojant tinkamą valdymo pultą. 
Daviklis turi būti pritvirtintas prie sienos 
sraigtais. Priėjimas prie tvirtinimo skylių 
galimas tik nuėmus daviklio dangtelį. 

 
Pav. 16. Oro daviklio CT4-P pajungimas. 

 TEMPERATŪROS DAVIKLIO 12.9
TIKRINIMAS 

Temperatūros davikliai CT4/CT4-P gali būti 
patikrinami pamatuojant jų varžą nurodytoje 
temperatūroje. Jei bus nustatyti dideli 
skirtumai tarp išmatuotų dydžių ir dydžių, 
esančių lentelėse žemiau, daviklis turi būti 
pakeistas nauju.  

CT4  
Oro 

temperatūra 
°C 

Min. 
Ω 

Nom. 
Ω 

Maks. 
Ω 

0 802 815 828 
10 874 886 898 
20 950 961 972 
25 990 1000 1010 
30 1029 1040 1051 
40 1108 1122 1136 
50 1192 1209 1225 
60 1278 1299 1319 
70 1369 1392 1416 
80 1462 1490 1518 
90 1559 1591 1623 

100 1659 1696 1733 
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CT2S-2 (dūmų) 

Temperatūra 
°C 

Min. 
Ω 

Nom. 
Ω 

Maks. 
Ω 

0 999,7 1000,0 1000,3 
25 1096,9 1097,3 1097,7 
50 1193,4 1194,0 1194,6 
100 1384,2 1385,0 1385,8 
125 1478,5 1479,4 1480,3 
150 1572,0 1573,1 1574,2 

 
 

CT4-P (oro) 
Oro 

temperatūra 
°C 

Min. 
Ω 

Nom. 
Ω 

Maks. 
Ω 

-30 609 624 638 
-20 669 684 698 
-10 733 747 761 
0 802 815 828 

10 874 886 898 
20 950 961 972 

 

 OPTINIO DAVIKLIO PAJUNGIMAS 12.10
Prijungti daviklį pagal aprašymą skyriuje 
12.6. Optinio daviklio duomenis yra 
pasiekiami meniu:  

Informacija → Liepsna 

 MAIŠYTUVO KAMBARIO 12.11
TERMOSTATO PAJUNGIMAS 

Kambario termostatas jam suveikus 
(atjungiant kontaktus) sumažina nustatytą 
temperatūrą šildymo kontūre. Parametrai yra 
meniu: 

Maišytuvo 1,2,3,4,5 nustatymai – 
Maišytuvo kambario temperatūra 
Parametro dydis turėtų būti pasirenkamas 
taip, kad po kambario termostato suveikimo, 
temperatūra turėtų sumažėti. 
Kiti nustatymai pagal skyrių 8.16.  
Naudojantis kambario valdymo pultu 
ecoSTER TOUCH, įsitikinkite, kad parametras 
pasirinktas teisingai: 

Termostato pasirinkimas:  
Servisiniai nustatymai → Maišytuvo 
1,2,3,4,5   nustatymai → Kambario 
maišytuvo termostatas 
 

 KATILO TERMOSTATO 12.12
PAJUNGIMAS 

Norint, kad termostatas išjungtų katilo 
veikimą pasirinkite Termostato pasirinkimas 
universaliam ar ecoSTER T1 (jei kambario 
pultas ecoSTER200/ ecoSTER TOUCH yra 
prijungtas). 

Servisiniai nustatymai → Katilo 
nustatymai → Termostato parinkimas 
 
Kad termostatas išjungtų CŠ katilo siurblį (be 
katilo išjungimo) nustatykite parametrą 
Termostato siurblio išjungimas padėtyje 
TAIP. 

Servisiniai nustatymai → Katilo 
nustatymai → Termostato siurblio 
išjungimas 

 REZERVINIO KATILO 12.13
PAJUNGIMAS 

Pultas gali dirbti su rezerviniu (dujų ar skysto 
kuro) katilu. Nėra būtina rankiniu būdu 
įjungti ar išjungti šį katilą. Rezervinis katilas 
gali būti įjungtas, kai granuliniame katile 
pradeda mažėti temperatūra ir išjungtas, kai 
granulinis katilas pasiekia reikiamą 
temperatūrą. Prijungti rezervinį katilą gali tik 
kvalifikuotas montuotojas, remiantis 
techniniais katilo duomenimis. Rezervinis 
(atsarginis) katilas gali būti prijungtas per 
gnybtų 39-40 jungtis. 

 

Pav. 17. Rezervinio katilo prijungimo prie valdymo pulto 
pavyzdinė schema, kur: 1 – modulis B, 2 – rezervinis 
katilas (dujų ar skysto kuro), 3 – relė RM 84-2012-35-
1012 ir laikiklis GZT80 RELPOL 
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Relės valdymo pulto standartinėje 
komplektacijoje nėra. 

 

Relės surinkimą turi atlikti 
montuotojas su tinkama 
kvalifikacija, pagal galiojančias 
taisykles ir normas. 

Norėdami įjungti rezervinį katilą, nustatykite 
parametrą Rezervinio katilo išjungimo 
temperatūra reikšmę, nelygią 0 (nuliui). 

Servisiniai nustatymai → Katilo 
nustatymai → Rezervinis katilas 
Rezervinio katilo valdymas yra išjungiamas 
nustatant šio parametro 0 (nulinę) reikšmę. 

 

Katilo valdymo išplėtimas yra 
bendras su apsauginės 
signalizacijos išplėtimu. Išjungiant 
rezervinio katilo valdymą, jo 
valdymas pereis moduliui, 
valdančiam signalizaciją. 

Kai granulinis katilas paleidžiamas ir viršija 
nustatytą reikšmę, pvz. 25 °C, tai valdymo 
pultas išjungia rezervinį katilą (jis tiekia 
pastovią maitinimo įtampą 6V į gnybtus 39-
40). Tokiu būdu įtampa tiekiamą į relę ir 
atjungia rezervinio katilo  kontaktus. 
Sumažėjus katilo temperatūrai žemiau 
parametruose nustatytos temperatūros, 
valdymo pultas nutraukia  įtampos tiekimą į 
39-40, kas tokiu būdu sujungia relės 
kontaktus ir taip aktyvuoja rezervinį katilą. 

 
Perjungiant valdymo pultą į 
BUDĖJIMO režimą, rezervinis katilas 
yra išjungiamas. 

 

 
Pav. 185. Šildymo sistemos schema su rezerviniu 
katilu atviroje-uždaroje sistemoje, kur: 1- 
valdymo pultas, 2- rezervinis katilas, 3- 
jungiamoji dėžutė, 4- perjungimo vožtuvas (su 
galiniais jungikliais) 
 

 

Pav. 196. Šildymo sistemos schema su rezerviniu 
katilu atviroje-uždaroje sistemoje, kur: 1- 
valdymo pultas, 2- rezervinis katilas, 3- 
jungiamoji dėžutė, 4- perjungimo vožtuvas (su 
galiniais jungikliais), 5- šilumokaitis, 
rekomenduojami nustatymai: prioritetas BVŠ = 
išjungta, šilumokaitis = TAIP 

                                            
5 Atvaizduota šildymo schema nepakeičia centrinės 
šildymo sistemos projekto ir yra tik pavyzdinė! 
6 Atvaizduota šildymo schema nepakeičia centrinės 
šildymo sistemos projekto ir yra tik pavyzdinė! 
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Pav. 20. Perjungimo vožtuvo, valdančio rezervinį 
katilą, elektrinė schema, kur: 1- valdymo pultas, 
2- rezervinis katilas, 3- jungiamoji dėžutė, 5- 
perjungimo vožtuvo variklis (su galiniais 
jungikliais). Dėmesio: jungtys 22, 21, 24 turi būti 
atskirtos skirtingai galvanizuojant terminalus 12, 
11, 14 

 SIGNALIZACIJOS PAJUNGIMAS 12.14
Valdymo pultas perduoda aliarmo signalą 
įjungiant išorinius prietaisus, tokius kaip 
skambutis ar GSM pultas siųsti SMS žinutes. 
Prietaisas, perduodantis aliarmo signalą, turi 
būti pajungtas pagal pav. 21 per jungtis. 
Kadangi šis išplėtimas yra sujungtas su 
rezervinio katilo valdymu, tai, norint įjungti 
signalizaciją, reikia išjungti rezervinio katilo 
valdymą. Tai galima padaryti atliekant 
sekančius žingsnius: 

Servisiniai nustatymai → Katilo 
nustatymai → Rezervinis katilas 
Nustatykite išjungimo temperatūros nulinę 
reikšmę. 
 

 

Pav. 21. Išorinio signalizacijos prietaiso 
prijungimas, kur: 1 – valdymo pultas, 2- išorinis 
signalizacijos prietaisas, 3- jungiamoji dėžutė 

 

Pajungti jungiamąją dėžutę turi 
tik kvalifikuotas montuotojas, 
pagal galiojančias taisykles ir 
normas. 

 

Yra galima nustatyti pavojaus signalo išėjimą 
lygiaggrečiai su vienu ar daugiau pasirinktų 
signalų (AL.1-AL.9) meniu: 
Servisiniai nustatymai → Katilo 
nustatymai → Pavojaus signalas 

 MAIŠYTUVO PAJUNGIMAS 12.15

 

Maišytuvo servomotoro 
montavimo darbų metu būkite 
atsargūs ir neperkaitinkite katilo. 
Tai gali atsitikti, kai yra per mažas 
šilumos nešėjo nutekėjimas iš 
katilo. Yra rekomenduojama 
patikrinti maksimaliai atidaryto 
vožtuvo vietą prieš paleidžiant jį, 
kad įsitikinti kiek šilumos 
perduodama prie maksimaliai 
atidaryto vožtuvo. 

Valdymo pultas valdo tik tų maišytuvų 
servomotorus, kurie yra su galiniais 
jungikliais. Jungti su kitais servomotorais yra 
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draudžiama. Gali būti naudojami tik 
servomotorai su pilnu ciklu nuo 30 iki 255 s. 
Maišytuvo pajungimo aprašymas: 

- Pajungti maišytuvo temperatūros 
daviklį 

- Pajungti maišytuvo siurblio elektros 
laidus 

- Įjungti valdymo pultą ir pasirinkti 
aptarnavimo meniu tinkamą 
Maišytuvo aptarnavimą  

 
Servisiniai nustatymai → Maišytuvo 1 
nustatymai  
 
Maišytuvo aptarnavimo nustatymuose 
nustatyti tinkamą Vožtuvo atsidarymo laiką 
(laikas turi buti parašytas ant variklio 
duomenų plokštelės, pvz. 120 s). 

- Prijungti valdymo pultą prie elektros 
įtampos ir aktyvuoti jį, kad maišytuvo 
siurblys pradėtų dirbti, 

- Pasirinkti kryptį, kuria variklis atidaro 
ir uždaro. Kad tai atlikti, reikia įjungti 
rankinio valdymo mygtuką ir surasti 
poziciją prie kurios temperatūros 
maišytuvo kontūre ji yra maksimali 
(pulte tai yra pozicija 100% ĮJUNGTA) 
ir pozicijos reikšmę, kai maišytuvo 
kontūro temperatūra yra minimali 
(pulte tai yra pozicija 0% IŠJUNGTA). 
Prisiminkite pozicijų reikšmes, kad 
galėtumėte paskui tinkamai sujungti, 

- Atjungti įtampos tiekimą valdymo 
pultui, 

- Pajungti elektros energijos tiekimą 
maišytuvo servomotorui su valdymo 
pultu pagal skyrių 12.4 ir peržiūrėti 
variklio gamintojo dokumentaciją. 
Nesumaišykite atsidarymo krypties su 
uždarymo kryptimi, 

- Pajunkite elektros energijos tiekimą 
valdymo pultui ir įjunkite BUDĖJIMO 
režimą, 

- Patikrinkite ar maišytuvo laidai 
atidarymui ir uždarymui nėra 
sumaišyti. Eiti į: 

Rankinis valdymas ir atidaryti maišytuvą 
pasirenkant Maišytuvo 1 atidarymas = 
ĮJUNGTA. Atsidarant servomotoro 
temperatūra ir maišytuvo daviklio 
temperatūra turi padidėti. Jei ne, tai 

atjunkite elektros įtampą ir sukeiskite laidus. 
(Dėmesio: kita galima priežastis yra 
netinkamas vožtuvo pajungimas!  
Patikrinkite gamintojo dokumentaciją, ar 
pajungta teisingai), 

- Nustatykite kitus maišytuvo 
parametrus pagal skyrių 14.4 

 
Vožtuvo indikatoriaus pozicijos kalibravimas:  
Vožtuvo indikatoriaus pozicija yra meniu:  
Informacija. Maišytuvas 1 po tam tikro 
laiko susikalibruos automatiškai. Kad vožtuvo 
pozicijos indikatorius rodytų teisingą reikšmę 
greičiau, atjunkite elektros įtampos tiekimą 
valdymo pultui ir pulto dangtelyje perjunkite 
valdymo pultą į rankinį valdymą. Pasukti 
vožtuvo galvutę į poziciją uždaryta ir vėl 
perjungti mygtuką dangtelyje į AUTO. 
Prijungti elektros tiekimą valdymo pultui - % 
vožtuvo atsidarymo indikatorius 
sukalibruotas. 
Kalibravimo metu servomotoras yra 
uždarytas per Vožtuvo atidarymo laiką. 

 CIRKULIACINIO SIURBLIO 12.16
PAJUNGIMAS 

Cirkuliacinis siurblys gali būti pajungtas prie 
katilo pulto tik per išplėtimo modulį MX.03. 

 APSAUGOS NUO PERKAITIMO STB 12.17
PAJUNGIMAS 

Kad katilas nebūtų perkaitintas dėl valdymo 
pulto gedimų, būtina pajungti apsaugą nuo 
perkaitimo STB ar kitą, tinkamą konkrečiam 
katilui. Apsauga STB turi būti prijungta į 
jungtis 1-2. Kai apsauga suveikia, yra 
sustabdomas oro ir kuro padavimas į degiklį. 

 

Apsaugos nuo perkaitimo nominali 
įtampa turi būti 230 V  ir turi 
turėti galiojančius priėmimo 
dokumentus 

Jei apsauga nėra instaliuojama, tai jungtys 
sujungiamos 1-2 yra sujungiamos tilteliu. 
Tiltelis turi būti pagamintas iš izoliuoto laido, 
kurio minimalus diametras 0,75 mm2 ir 
pakankamai storo izoliacinio sluoksnio 
atitinkančio katilo saugumo standartus. 
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 KAMBARIO VALDYMO PULTO 12.18
PAJUNGIMAS 

Galima sukomplektuoti valdymo pultą su 
kambario valdymo pultu ecoSTER TOUCH, 
kuris turi sekančias funkcijas: 

- Yra kambario termostatas (valdo iki 3 
termostatų) 

- Yra katilo valdymo pultas  
- Yra avarinė signalizacija 
- Yra kuro lygio indikatorius 

 

 

Dėmesio: ecoSTER TOUCH 
pajungimo laido skersmuo turi 
būti ne mažesnis nei 0,5 mm2 

 
Maksimalus ecoSTER TOUCH pajungimo laido 
ilgis neturėtų viršyti 30 m. Nurodytas ilgis 
gali būti viršytas, jei naudojami didesnio nei 
0,5 mm2 skersmens laidai. 
 
4 laidų pajungimas: 
Dėmesio: Tinkamai prijunkite prie valdymo 
pulto jungčių pagal 12.6 (Laidų pajungimo 
schema) 
 
2 laidų pajungimas: 
2 laidų pajungimui reikia papildomo 12 V 
nuolatinės srovės šaltinio (adapterio) su 
nominalia minimalia srove 500 mA. ecoSTER 
TOUCH pajungimas: išorinis srovės šaltinis 
pajungiamas atitinkamai prie gnybtų GDN ir 
+12 V.7  
Adapterio nėra standartinėje valdymo pulto 
komplektacijoje. Linijos D+ ir D- 
sujungiamos tokiu būdu, kaip parodyta 
skyriaus 12.6 schemoje. 

 
 

                                            
7 Pakrovėjas neįeina į pulto standartinę komplektaciją  

 VALDYMO PULTO PARAMETRAI 12.19
PASIEKIAMI INTERNETU  

 
Su papildomu prietaisu interneto moduliu 
ecoNET300 nuotoliniu būdu galima prieiti prie 
valdymo pulto parametrų ir duomenų per 
WiFi ir LAN. Tokiu būdu valdymo pultas gali 
būti valdomas per standartinę web naršyklę 
instaliuotą stacionariuose ir mobiliuose 
įrengniuose. 

 
 
 
Paveikslėlyje aukščiau parodyta kaip pajungti 
ecoNET300 prie valdymo pulto ecoMAX850. 
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13 STRUKTŪRA – SERVISO MENIU  

 
Servisiniai nustatymai 
Degiklio nustatymai 
Katilo nustatymai 
CŠ ir BVŠ nustatymai 
Akumuliacinės talpos 
nustatymai* 
Maišytuvų 1-5 nustatymai* 
Rodyti išplėstinius parametrus 
Serviso skaitikliai 
Atstatyti servisinius 
nustatymus 

 
Degiklio nustatymai 
Uždegimas 
Uždegimo testavimo laikas 
Liepsnos aptikimas 
Pūtimas uždegimo metu 
Uždegimo laikas 
Pūtimas po uždegimo 
Pūtimo laikas po uždegimo 
Kaitinimo laikas 
Darbo laikas su minimalia 
galia 
Dūmų ventiliatorius * 
Neigiamas slėgis * 
Darbas 
Termostato režimas 
Pūtimo galios padidėjimas * 
Sraigto 2 darbas * 
Sraigto 2 minimalus darbo 
laikas * 
Sraigto našumas 
Kuro kaloringumas 
Maksimali degiklio galia 
Vidutinė degiklio galia 
Minimali degiklio galia 
Konteinerio talpa 
Gesinimas 
Maksimalus gesinimo laikas 
Minimalus gesinimo laikas 
Pūtimo galia 
Pūtimo laikas 
Pūtimo pauzė 
Pūtimo pradžia 
Pūtimo pabaiga 
Dūmų ventiliatorius * 
Neigiamas slėgis * 

Valymas 
Valymo laikas pries uždegimą 
Valymo laikas po užgesinimo 
Valomasis prapūtimas 
Dūmų ventiliatorius * 
Neigiamas slėgis * 
Priežiūra 
Katilo galia 
Priežiūros laikas 
Grotelės * 
Pūtimo laikas – Priežiūra 
Pūtimo pauzė 
Liambda zondas * 
Darbas su Liambda zondu 
Dinamika 
Reakcijos laikas 
Pūtimo koregavimo 
diapazonas 
Kita 
Minimali pūtimo galia 
Kuro nustatymo laikas 
Maksimali degiklio 
temperatūra 
Maksimali dūmų temperatūra 
Papildomo sraigto darbo 
laikas 
Dūmų ventiliatorius 
Minimali dūmų ventiliatoriaus 
galia 
Neigiamo slėgio daviklis 
Minimalus neigiamas slėgis 
Maksimalus neigiamas slėgis 
Neigiamo slėgio korekcija 
Neigiamas slėgis – Pūtimo 
korekcija 
Sraigto kalibravimas 

 
Katilo nustatymai  
Termostato pasirinkimas 
Minimali katilo temperatūra 
Maksimali katilo temperatūra 
Rezervinis katilas 
Pavojaus signalai 
Katilo aušinimo temperatūra 
Parametrai A,B,C FL 
Termostato siurblio išjungimas 

 
CŠ ir BVŠ nustatymai 
CŠ siurblio įjungimo 
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temperatūra 
CŠ siurblio pauzė kraunant 
BVŠ * 
Minimali BVŠ temperatūra * 
Maksimali BVŠ temperatūra * 
Katilo temperatūros 
padidėjimas nuo BVŠ ir 
maišytuvo 
BVŠ darbo pratęsimas * 
Cirkuliacinio siurblio pauzės 
laikas 
Cirkuliacinio siurblio darbo 
laikas 
Šilumokaitis * 

 
Akumuliacinės talpos nustatymai 
Padavimo įjungimo 
temperatūra 
Padavimo išjungimo 
temperatūra 

 
Maišytuvų 1,2,3,4,5* nustatymai 
Maišytuvų 1-5 aptarnavimas 
Išjungtas 
CŠ įjungtas 
Grindų šildymas įjungtas 
Tik siurblys 
Termostato psirinkimas * 
Universalus 
ecoSTER 
Minimali maišytuvo 1-5 
temperatūra 

Maksimali maišytuvo 1-5 
temperatūra 
Proporcingumo diapazonas * 
Integracijos laiko konstanta * 
Vožtuvo atidarymo laikas 
Termostato siurblio išjungimas 
Maišytuvų 1-5 nejautrumas * 

 
* Funkcija negalima, jei nepajungtas tinkamas 
daviklis, išplėtimo modulis ar parametras 
užslėptas. 
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14 SERVISINIAI NUSTATYMAI  

 DEGIKLIO SERVISINIAI NUSTATYMAI 14.1

 
Degiklio nustatymai Aprašymas 

Uždegimas  

• Uždegimo testavimo laikas Laikotarpis patikrinti ar uždegiklis kaista. Dirba tik ventiliatorius.   

• Liepsnos aptikimas 
Liepsnos aptikimo riba % nuo šviesos, kai pultas mano, kad degimo 
kamera karšta. Tai taip pat yra naudojama nustatyti kuro trūkumui ir 
gesinimo pabaigai. 

• Pūtimas uždegimo metu Pūtimas % uždegimo metu. Per didelė reikšmė prailgina uždegimo 
procesą arba yra nesėkmingo uždegimo priežastis. 

• Uždegimo laikas Bandymo uždegti laikas (3 bandymai). Po šio laikotarpio pultas pereina 
prie sekančio bandymo uždegti. 

• Pūtimas po uždegimo Ventiliatoriaus pūtimas % po liepsnos aptikimo. 

• Pūtimo laikas po uždegimo Ventiliatoriaus veikimo laikas galioje Pūtimas po uždegimo. Įgalina 
lengvesnį uždegimą prieš pereinant į STABILIZAVIMO režimą.  

• Uždegiklio kaitinimo laikas 
Uždegiklio kaitinimo laikas prieš įjungiant ventiliatorių. Jis neturi būti per 
ilgas, kad nesugadintų uždegiklio. Po šio laiko uždegiklis kaitina kol yra 
nustatoma liepsna. 

• Stabilizacijos laikas  Darbo režimo STABILIZACIJA laikas. 

• Dūmų ventiliatorius Dūmų ventiliatoriaus pūtimas % uždegimo metu. Per didelė reikšmė 
prailgins uždegimo procesą arba yra nesėkmingo uždegimo priežastis. 

• Neigiamas slėgis Nustatyta neigiamo slėgio reikšmė degimo kameroje uždegimo metu.   

Darbo režimo nustatymai  

• Termostato režimas 
Perjungia degiklį į TERMOSTATO režimą, pvz. dirbant kepykloje. 
Degiklis dirba maksimaliu galingumu be galios moduliavimo. Degiklis 
išjungiamas atjungiant termostatų jungtis 28-29. Katilo temperatūros 
daviklis nebeįtakoja degiklio darbui. 

• Pūtimo padidinimas Pūtimo galios padidėjimo reikšmė degiklo sraigto darbo metu. 

• Sraigto 2 darbas/ Minimalus 
sraigto 2 darbo laikas 

Papildoma galimybė paleisti antrą sraigtą / Laikas po kurio sraigto 
darbas yra stabdomas, nežiūrint į tai, kad kuro lygio daviklio kontaktai 
atidaryti. 

• Sraigto našumas Sraigto darbo našumas kg/h. 

• Kuro kaloringumas Kuro kaloringumas kWh/kg. 

• Maks.degiklio galia Maksimali degiklio galia kW. Parametras naudojamas moduliuoti degiklio 
galią.   

• Vidutinė degiklio galia Vidutinė degiklio galia kW. Parametras naudojamas moduliuoti degiklio 
galią. 

• Min.degiklio galia Minimali degiklio galia kW. Parametras naudojamas moduliuoti degiklio 
galią. 

• Konteinerio talpa 

Kuro konteinerio talpa naudojama apskaičiuoti kuro lygį. Jei yra įrašytas 
teisingas dydis, tai vartotojui nėra būtinybės kalibruoti kuro lygį. Valdymo 
pultas naudos šiuos duomenis, jei kalibravimas nebuvo atliktas. Po 
sėkmingai atlikto kuro lygio kalibravimo pultas nekreipia dėmesio į šią 
reikšmę. 

Gesinimas  

• Maksimalus gesinimo laikas Po šio laikotarpio pultas pereina į PAUZĖS režimą, nepaisant fakto, kad 
daviklis dar aptinka liepsną. 

• Minimalus gesinimo laikas Gesinimas truks bent jau nurodytą laiką, nepaisant fakto, kad daviklis 
neaptinka liepsnos.  

• Pūtimo galia Ventiliatoriaus galia % pūtimo metu kol vyksta gesinimas. 
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• Pūtimo laikas Pūtimo laikas kuro gesinimo metu ir kai vyksta gesinimo procesas.  

• Oro pūtimo pauzė Pertrauka tarp oro srautų kol gesinamas kuras gesinimo proceso metu.   

• Pūtimo pradžia Liepsnos ryškumas prie kurio pradedama pūsti, kol yra gesinamas kuras.  

• Pūtimo sustabdymas Liepsnos ryškumas prie kurio pūtimas stabdomas, kai kuras yra 
gesinamas gesinimo proceso metu.  

• Dūmų ventiliatorius Dūmų ventiliatoriaus pūtimas % gesinimo metu. 

• Neigiamas slėgis Nustatyta neigiamo slėgio reikšmė degimo kameroje gesinimo metu.   

Valymas  

• Uždegimo valymo laikas Ventiliatoriaus veikimo laikas degimo kameros valymo metu uždegimo 
proceso metu. 

• Gesinimo valymo laikas Ventiliatoriaus veikimo laikas degiklio gesinimo metu. 

• Pūtimas valymo metu Ventiliatoriaus galia % degiklio valymo metu kai vyksta gesinimas ar 
uždegimas. 

• Dūmų ventiliatorius Dūmų ventiliatoriaus pūtimas % gesinimo metu. 

• Neigiamas slėgis Nustatyta neigiamo slėgio reikšmė degimo kameroje gesinimo metu.   

Priežiūra  

• Priežiūros laikas 
Po šio laikotarpio, kai valdymo pultas yra PRIEŽIŪROS režime, pultas 
automatiškai pradeda gesinimo procesą. Jei nustatymuose yra = 0, 
PRIEŽIŪROS režimas išjungtas. 

• Katilo galia Katilo galia režime PRIEŽIŪRA. 

Grotelės  

Prapūtimo laikas PRIEŽIŪROS 
režime Pūtimo trukmė Priežiūroje grotelių režime.  

Prapūtimo periodas PRIEŽIŪROS 
režime Intervalas tarp pūtimų Priežiūroje grotelių režime.  

Liambda zodas  

Darbas su Liambda zondu  

Jei parametras yra ĮJUNGTAS, tai valdymo pultas dirbs naudojant 
Liambda zondo nuskaitymus. Paduodamo deguonies kiekis į degimo 
kamerą bus automatiškai pakoreguotas, kad būtų palaikomas nustatytas 
deguonies kiekis dūmuose. Jei parametras yra IŠJUNGTAS, tai Liambda 
zondo nuskaitymai neturės jokios įtakos valdymo pulto darbui.  

Dinamika 
Tai turi įtakos deguonies kiekio reguliavimo dūmuose reikšmei siekiant 
pasiekti nustatytą dydį ir deguonies kiekio stabilumui dūmuose. Yra 
nerekomenduojama koreguoti parametrą, jei reguliavimo laikas ir 
nustatyto deguonies kiekio stabilumas yra nustatytame lygyje.  

Reakcijos laikas 

Tai turi įtakos deguonies kiekio dūmuose koregavimo dydžiui, kad būtų 
pasiekta nustatyta deguonies kiekio dūmuose reikšmė, ir deguonies 
kiekio dūmuose stabilumui. Nerekomenduojama keisti parametro, jei 
koregavimo laikas ir nustatyto deguonies kiekio stabilumas yra kaip 
reikalaujama. 

Pūtimo korekcijos diapazonas Apibrėžia leidžiamą pūtimo reikšmės kitimo diapazoną, kai dirbama su 
Liambda zondu. 

Kita  

Min.pūtimo galia 
Minimali ventiliatoriaus galia %, kuri gali būti pasirinkta vartotojo. Jis yra 
naudojamas riboti galimas koreguoti ventiliatoriaus galios ribas. Jis nėra 
naudojamas ventiliatoriaus valdymo algoritme ir turi būti kuo mažesnis, 
kad užtikrintų lėtą ir švelnų sukimąsi be ūžimo. 

Kuro trūkumo aptikimo laikas  
Laikas pradedamas skaičiuoti po to, kai liepsnos ryškumas nukrenta 
žemiau parametro Liepsnos aptikimas %. Kai skaičiavimas baigtas, 
valdymo pultas bando uždegti degiklį ir po 3 nepavykusių bandymų, yra 
perduodama klaida: “Nepavykęs bandymas uždegti”. 



40 
 

Maks.sraigto temperatūra 
Nustatoma maksimali sraigto temperatūra. Viršijus nustatytą reikšmę, 
yra perduodamas pavojaus signalas “Viršyta maksimali sraigto 
temperatūra”. 

Maks.dūmų temperatūra Nustatoma maksimali dūmų temperatūra. Viršijus nustatytą reikšmę, yra 
perduodamas pavojaus signalas “Viršyta maksimali dūmų temperatūra”. 

Papildomo sraigto darbo laikas 

Nustatomas papildomo sraigto (konteinerio sraigto) darbo laikas. 
Sraigtas yra prijungiamas prie papildomo modulio B. Po šio laikotarpio 
sustabdomas papildomo sraigto darbas, nepaisant to, kad kuro lygio 
daviklių jungtys yra atviros. Kuro lygio daviklių jungtys yra papildomame 
modulyje B. 

Dūmų ventiliatorius Įjungia dūmų ventiliatorių. 

Min.dūmų ventiliatoriaus galia 

Minimali dūmų ventiliatoriaus galia %, kuri gali būti pasirinkta vartotojo. Ji 
yra naudojama riboti galimas koreguoti ventiliatoriaus galios ribas. Ji 
nėra naudojama ventiliatoriaus valdymo algoritme ir turi būti kuo 
mažesnė, kad užtikrintų lėtą ir švelnų sukimąsi ir netrukdomą dūmų 
ištraukimą. 

 

 KATILO SERVISINIAI NUSTATYMAI 14.2

 
Katilo nustatymai  

Termostato pasirinkimas 

Pasirinkimo galimybės: 
• Išjungtas (išjungia kambario termostato galimybę įtakoti katilo 

darbą). 
• Universalus (įjungia kambario termostatą katilui). 
• ecoSTER T1 (pasirinkimas galimas po kambario termostato 

ecoSTER TOUCH pajungimo, katilo darbas yra valdomas patalpos 
termostato ecoSTER Nr.1). 

• ecoSTER T2 (pasirinkimas galimas po kambario termostato 
ecoSTER TOUCH pajungimo, katilo darbas yra valdomas patalpos 
termostato ecoSTER Nr.2 pagal daviklio CT7 parodymus). 

• ecoSTER T3 (pasirinkimas galimas po kambario termostato 
ecoSTER TOUCH pajungimo, katilo darbas yra valdomas patalpos 
termostato ecoSTER Nr.3 pagal daviklio CT7 parodymus). 

Min.katilo temperatūra 
Minimali nustatyta katilo temperatūra, kuri gali būti nustatyta vartotojo 
meniu ir minimali temperatūra, kuri gali būti automatiškai nustatyta 
valdymo pulto, pvz. remiantis naktinės temperatūros sumažinimu ir t.t. 

Maks.katilo temperatūra 
Maksimali nustatyta katilo temperatūra, kuri gali būti nustatyta vartotojo 
meniu ir maksimali temperatūra, kuri gali būti automatiškai nustatyta 
valdymo pulto, pvz. remiantis naktinės temperatūros sumažinimu ir t.t. 

Rezervinis katilas Aprašymas skyriuje 12.13. 

  

Katilo atšaldymo temperatūra 

Katilo atšaldymo temperatūra. Pasiekus šią temperatūrą, valdymo pultas 
įjungia BVŠ siurblį ir atidaro maišytuvo vožtuvą, kad būtų šaldomas 
katilas. Pultas įjungia BVŠ siurblį, jei temperatūra viršija maksimalią 
reikšmę. Pultas neatidarys maišytuvo ciklo kai Maišytuvo nustatymai = 
Įjungtas grindinis šildymas. 

Parametras A FuzzyLogic 
Parametras B FuzzyLogic 
Parametras C FuzzyLogic 

Tinkama FuzzyLogic režimui. Turi įtakos nustatytos katilo temperatūros 
pasiekimo greičiui ir katilo temperatūros stabilumui. Nerekomenduojama 
koreguoti parametrų, jei koregavimo laikas ir nustatytos temperatūros 
stabilumas yra palaikomi nustatytame lygyje. 

Siurblio išjungimas nuo termostato 

Galimi variantai: 
• NE (CŠ katilo siurblys neįjungiamas tuo momentu, kai kambario 

termostatas pradeda darbą),  
• TAIP (CŠ katilo siurblys išjungiamas, kai kambario termostatas 

pradeda darbą) 
 



41 
 

 CŠ IR BVŠ SERVISINIAI NUSTATYMAI 14.3

 
CŠ ir BVŠ nustatymai  

CŠ įjungimo temperatūra 

Parametrai nustato temperatūrą prie kurios katilo CŠ siurblys yra 
įjungiamas. Tai apsaugo katilą nuo rasojimo dėl atšalimo, kai 
paduodamas grįžtamasis šaltas vanduo iš sistemos. Dėmesio: Vien tik 
katilo siurblio išjungimas negarantuoja, kad katilas bus apsaugotas nuo 
rasojimo ir iš po to sekančios korozijos. Papildoma automatika turi būti 
naudojama, pvz. 4-eigis vožtuvas ar 3-eigis termostatinis vožtuvas. 

CŠ pauzė, kai kraunamas BVŠ* 

Galimas tik prijungus BVŠ daviklį. Dėl išjungto prailginto padavimo į BVŠ 
talpą, esant BVŠ prioritetui, yra galimybė peršaldyti CŠ sistemą, nes CŠ 
siurblys yra išjungtas. CŠ siurblio pauzės parametras padavimo į BVŠ 
metu apsaugo nuo periodinio CŠ siurblio įjungimo, kai pildoma BVŠ 
talpa. CŠ siurblys po šio laikotarpio įsijungs į pastovų suprogramuotą 
laiką 30 s. 

Min. BVŠ temperatūra * 
Galimas tik prijungus CŠ daviklį. Tai parametras kuriuo gali būti 
sumažinama nustatyta žema BVŠ temperatūra. 

Maks. BVŠ. temperatūra * 

Galimas tik prijungus BVŠ daviklį. Parametras nustato iki kokios 
maksimalios temperatūros BVŠ talpa gali būti šildoma, kai yra šaldomas 
katilas avarinės situacijos metu. Tai yra labai svarbus parametras, 
kadangi nustačius per didelę reikšmę atsiranda nusiplikymo su karštu 
vandeniu rizika. Dėl per mažo parametro, katilui perkaitus nebus 
įmanoma atšaldyti katilo su BVŠ talpa. Montuojant BVŠ sistemą reikia 
įvertinti valdymo pulto sugedimo riziką. Dėl galimo pulto sugedimo talpa 
gali būti užkaitinta iki pavojingos temperatūros. Todėl būtina papildomą 
apsaugą, pvz. termostatinius vožtuvus. 

Katilo temp. padidėjimas nuo BVŠ ir 
maišytuvo 

Parametras nustato iki kokio dydžio katilo temperatūra bus pakeliama 
pildant BVŠ ar akumuliacinę talpą ir maišytuvo kontūrą. Temperatūra 
bus didinama, tik jei to reikės. Jei nustatyta temperatūra yra pakankama, 
tai pultas nekeis nustatymų, nepaisant to, kad pildoma BVŠ ar 
akumuliacinė talpa bei maišytuvo kontūras. Padidinta nustatyta 
temperatūra BVŠ talpos pildymo metu pagrindinio ekrano lange bus 
pažymėta raide “C”. 

BVŠ darbo prailginimas* 

Galimas tik prijungus BVŠ daviklį. Po BVŠ talpos papildymo ir BVŠ 
siurblio išjungimo yra katilo perkaitimo rizika. Tai gali atsitikti, jei 
nustatyta BVŠ temperatūra buvo didesnė, nei nustatyta katilo 
temperatūra. Tai ypač aktualu kai BVŠ siurblys dirba VASAROS režime 
kai CŠ siurblys yra išjungtas. Kad atšaldyti katilą, BVŠ siurblio darbas 
gali būti prailgintas BVŠ darbo laiko prailginimas. 

Cirkuliavimo pauzės laikas 
Parametrai galimi tik prijungus papildomą išplėtimo modulį MX.03. 
Pauzės laikas tarp cirkuliacinių siurblių darbo yra apibrėžtas parametro 
reikšme Cirkuliavimo pauzės laikas (rekomenduojami nustatymai 15-40 
min.) Cirkuliacinis siurblys veiks pastoviai per Cirkuliavimo darbo laiką. 
(rekomenduojami nustatymai 60-120 s). 

Cirkuliavimo veikimo laikas 

Šilumokaitis* 

Tai reikalinga, kai šildymo sistemoje yra sumontuotas šilumokaitis 
tarp atviro ir uždaro kontūro, skyrius 12.2. Galimi pasirinkimai: 

• TAIP (kai katilo siurblys dirba pastoviai mažajame kontūre katilas – 
šilumokaitis, t.y. nėra pašalintas pvz. iš VASAROS funkcijos ar BVŠ 
prioritetas)  

• NE (siurblys dirba įprastu režimu) 
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 AKUMULIACINĖS TALPOS SERVISINIAI NUSTATYMAI 14.4

 
Akumuliacinės talpos nustatymai  

Darbo įjungimas 
Parametras skirtas įjungti akumuliacinės talpos veikimo režimą. 
Galimas po papildomo modulio B ir akumuliacinės talpos daviklio 
pajungimo. 

Krovimo įjungimo temperatūra 
Akumuliacinės talpos Pildymo pradžios temperatūra yra apibrėžiama 
aukštutine temperatūra, žemiau kurios prasideda akumuliacinės 
talpos pildymas. Akumuliacinės talpos pildymas yra baigtas, kai 
pasiekiama žemutinės temperatūros nustatyta reikšmė 
Akumuliacinės talpos pildymo pabaiga temperatūros nustatymuose. 

Krovimo išjungimo temperatūra 

 

 MAIŠYTUVO APTARNAVIMO NUSTATYMAI 14.5

 
Maišytuvų 1,2,3,4,5 nustatymai 
Kontūrų aptarnavimas  
• Išjungtas Maišytuvo servomotoras ir siurblys neįjungti. 

• CŠ įjungtas 

Taikomas, kai maišytuvo kontūras valdo CŠ šildymo įrengimus. 
Maksimali maišytuvo kontūro  temperatūra nėra ribojama, maišytuvas 
yra pilnai atidaromas per galimus pavojus, pvz. katilui perkaitus.  
Dėmesio: Neįjunkite šios galimybės, jei instaliacija yra padaryta iš 
vamzdžių jautrių aukštai temperatūrai. Tokiu atveju rekomenduojama 
nustatyti maišytuvą režimui GRINDYS. 

• Grindų šildymas įjungtas 

Naudojama, kai maišytuvo kontūras valdo grindinį šildymą. Maksimali 
maišytuvo kontūro galia yra ribojama maksimalia parametruose 
nustatyta maišytuvo temperatūros reikšme. 
Dėmesio: Pasirinkus režimą GRINDYS, būtina nustatyti parametruose 
tokio dydžio maksimalią maišytuvo kontūro temperatūrą, kad nebūtų 
sugadinamos grindys ir būtų išvengta nusiplikimo rizika. 

• Tik siurblys 

Kai maišytuvo kontūro temperatūra viršija nustatytą reikšmę, esančią 
parametruose, pildymas maišytuvo siurbliu yra stabdomas. 
Temperatūrai sumažėjus kontūre 2 °C, siurblys yra vėl įjungiamas. Šis 
nustatymas paprastai yra naudojamas grindų šildymo siurblio 
valdymui, kai jis sąveikauja su termostatiniu vožtuvu be servomotoro. 
Bet toks pajungimas nerekomenduojamas. Rekomenduojama naudoti 
standartinį grindų šildymo kontūrą, kurį sudaro vožtuvas, 
servomotoras ir maišytuvo siurblys. 

Termostato pasirinkimas * 

Parametras galimas tik po kambario valdymo pulto ecoSTER TOUCH 
pajungimo. Šis nustatymas leidžia pakeisti kambario termostatus į 
maišytuvo kontūrą. Variantai:  
• Universalus – standartinis termostatas pajungiamas prie 28-30 

gnybtų, skirtų maišytuvui 1, maišytuvams 2,3,4,5 naudojant 
tinkamus gnybtus papildomuose moduliuose. 

• ecoSTERT1 – termostatas 1 pulte ecoSTER TOUCH, 
• ecoSTERT2 – termostatas 1 pulte ecoSTER TOUCH,    
• ecoSTERT3 – termostatas 1 pulte ecoSTER TOUCH, 
Jei pultas ecoSTER TOUCH nėra prijungtas, tai valdymo pultas 
sąveikauja su standartiniu kambario termostatu. 

Minimali maišytuvo temperatūra 

Naudojant šį parametrą yra įmanoma apriboti galimybę nustatyti žemą 
maišytuvo kontūro temperatūrą. Automatinis valdymas (pvz. periodinis 
temperatūros sumažinimas) taip pat nebus priežastis nustatytos 
temperatūros sumažinimui žemiau reikšmės, nustatytos šiuo 
parametru. 
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Maksimali maišytuvo temperatūra 

Parametras atlieka dvi funkcijas: 
- leidžia apriboti, kad nebūtų nustatyta per aukšta maišytuvo 
temperatūra. Automatinis valdymas taip pat nebus priežastis 
nustatytos temperatūros viršijimui aukščiau reikšmės, nustatytos šiuo 
parametru. 
- su parametru Maišytuvo nustatymas =  Įjungtos GRINDYS taip pat 
yra ribojama temperatūra kontūro davikliu, kai maišytuvo siurblys yra 
išjungtas. Grindiniam šildymui rekomenduojama nustatyti reikšmę 
žemiau 45°C – 50 °C arba kitą, jei gamintojas, kurio medžiagos buvo 
naudojamos grindiniam šildymui ar šildymo sistemos CŠ montuotojas 
rekomenduoja kitą reikšmę.  

Proporcingumo diapazonas 

Parametras įtakoja maišytuvo servomotoro judesius. Padidinus jo 
reikšmę, maišytuvo kontūras nustatytą reikšmę pasieks per trumpesnį 
laiką. Per didelė parametro reikšmė gali būti priežastis temperatūros 
nukrypimams ir nebūtiniems servomotoro judesiams. Tinkama vertė 
nustatoma eksprimentuojant. Rekomenduojama nustatyti parametrą 
ribose tarp 2 ir 6 (gamyklinis nustatymas: 3).  

Integracijos laiko konstanta 

Kuo didesnė parametro vertė, tuo lėtesnė servomotoro reakcija į 
temperatūros kritimus. Nustatyta per maža reikšmė gali būti priežastis 
nereikalingiems servomotoro judesiams, per didelė reikšmė prailgina 
nustatytos temperatūros nusistovėjimą. Tinkama vertė nustatoma 
eksprimentuojant. Rekomenduojama nustatyti parametrą ribose tarp 
80 ir 140 (gamyklinis nustatymas: 110). 

Vožtuvo atsidarymo laikas 
Nustatyti pilną vožtuvo atsidarymo laiką, nurodytą tarp servomotoro 
techninių duomenų, pvz. 140 s. 

Siurblio išjungimas nuo termostato 

Nustatant parametro reikšmę TAIP yra uždaromas vožtuvo 
servomotoras ir išjungiamas maišytuvo siurblys po kambario 
termostato kontaktų atjungimo. To daryti nerekomenduojama, nes 
šildoma patalpa gali būti per šalta. 

Maišytuvo tiekimo mirties zona* 

Nustatant parametrą apibrėžiama temperatūros mirties zonos vertė 
kontūrą kontroliuojančiam maišytuvui. Pultas reguliuoja maišytuvą  
tokiu būdu, kad palaikoma maišytuvo kontūro temperatūra yra lygi 
nustatytajai vertei. Tačiau reikia vengti per dažnų servomotoro 
judėjimų, kas gali sutrumpinti tarnavimo laiką. Reguliavimas yra 
atliekamas tik tada, kai išmatuota šildymo kontūro temperatūra bus 
didesnė ar mažesnė nei nustatyta reikšmė dydžiu didesniu nei kontūro 
mirties zona.   

 

 PAPILDOMI PARAMETRAI 14.6

 
 

Rodyti papildomus (išplėstinius) 
parametrus 

Galimi nustatymai: 
• TAIP (parodo paslėptus parametrus, kurių koregavimas 

nerekomenduojamas) 
• NE (užslepia paslėptus parametrus) 

 

15 GAMYKLINIŲ NUSTATYMŲ ATSTATYMAS  

 

 
Atstatyti gamyklinius nustatymus  Atstato servisinius nustatymus iš pagrindinio meniu. 

 

16 PROGRAMINĖS ĮRANGOS PAKEITIMAS  

Programinė įranga gali būti pakeista panaudojant atminties kortelę mikro SD arba specialią sąsają 
ecoLINK II. Šiame skyriuje aprašomas programinės įrangos pakeitimas su atminties kortele.  
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Dėmesio: Programinė įranga gali 
būti instaliuojama tik kvalifikuoto 
darbuotojo, laikantis visų 
saugumo reikalavimų, kad 
negautų elektros smūgio! 

Norint pakeisti programą, būtina atjungti pultą 
nuo elektros tinklo ir atjungti ecoTOUCH 
skydelį nuo pulto dangtelio, įstatyti atminties 
kortelę į tam skirtą dėklą. Atminties kortelėje 
turi būti *.plc formatu įrašyta nauja 
programinė įranga, kurią sudaro du failai: 
failas su skydelio programa ir failas su 
programa pulto moduliui A. Naują programinę 
įrangą įrašyti tiesiai į atminties kortelę, o ne 
pridedant duomenis sub kataloge. Po to 
įstatyti skydelį atgal į pulto dangtelį ir pajungti 

į elektros tinklą.  

 

Pav. 22. MicroSD atminties kortelės įstatymas. 
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17 PAVOJAUS SIGNALŲ APRAŠYMAI  

 VIRŠYTA MAKS.KATILO TEMP. 17.1
Katilas nuo perkaitimo yra apsaugomas 2 
žingsniais. Pirmu žingsniu, kai viršijama 
Katilo atšaldymo temperatūra, valdymo 
pultas bando sumažinti katilo temperatūrą 
pervesdamas perteklinę šilumą į BVŠ talpą ir 
atidarydamas maišytuvo servomotorus (tik 
kai Maišytuvo aptarnavimas = Įjungtas CŠ). 
Jei temperatūra, pamatuota BVŠ daviklio, 
viršija BVŠ max. temp. reikšmę, tai BVŠ 
siurblys yra išjungiamas, kad būtų išvengta 
vartotojų nusideginimo. Jei katilo 
temperatūra sumažėja, tai valdymo pultas 
grįžta į normalią veiklą. Jei temperatūra dar 
padidėtų (pasiektų 95°C), tai pastovus katilo 
perkaitimo perspėjimo avarinis signalas bus 
įjungiamas kartu su garsiniu signalu. 
Perspėjimo signalas gali būti ištrintas 
paspaudus ekrane pavojaus signalo mygtuką 
arba išjungus ir įjungus įtampą valdymo 
pultui. 

 

Dėmesio: Montuoti temperatūros 
daviklį ne prie katilo korpuso, o 
pvz. prie išeinančio vandens 
vamzdžio, nepatartina, kadangi gali 
vėluoti katilo perkaitimo būsenos 
nustatymas! 

 VIRŠYTA MAKS. SRAIGTO TEMP.  17.2
Perspėjimo signalas pasirodo sraigto 
temperatūrai viršijus nustatytą aptarnavimo 
parametruose: 

Servisiniai nustatymai → Degiklio 
nustatymai → Maks. sraigto temperatūra 
 
Jei sraigto temperatūra padidėja virš 
nustatytos reikšmės, pultas pradeda 
gesinimo procedūrą. 

Signalas yra ištrinamas automatiškai, kai 
sraigto temperatūra nukrenta 10°C.  

 

Funkcija, kuri saugo nuo atbulinio 
degimo (ugnies) neveikia, jei 
sraigto daviklis atjungtas ar 
sugadintas. 

 

 

Funkcija, kuri saugo nuo atbulinio 
degimo (ugnies) neveikia, jei į pultą 
netiekiama elektros energija. 

 

 

Pultas negali būti naudojamas kaip 
vienintelė apsauga nuo atbulinio 
degimo (ugnies). Papildoma 
apsauginė automatika taip pat turi 
būti naudojama. 

 

 PAŽEISTAS KATILO TEMP.DAVIKL. 17.3
Perspėjimo signalas pasirodo pažeidus katilo 
daviklį ir viršijus nustatytą daviklio matavimo 
ribą. Kai signalas pasirodo, degiklis 
išjungiamas. Ištrinti galima paspaudus 
ekrane pavojaus signalo mygtuką arba 
išjungus ir įjungus įtampą valdymo pultui. 
Daviklis turi būti patikrintas ir, jei reikia, 
pakeistas. 

 
Temperatūros daviklio tikrinimas yra 
aprašytas skyriuje 12.9 

 PAŽEISTAS SRAIG.TEMP. DAVIKL. 17.4
Perspėjimo signalas pasirodo, kai sraigto 
daviklis yra sugadinamas ar viršijama 
nustatyta daviklio matavimo riba. Po signalo 
degiklis yra gesinamas. 
Perspėjimo signalas gali būti ištrintas 
paspaudus ekrane pavojaus signalo mygtuką 
arba išjungus ir įjungus įtampą valdymo 
pultui. 
Daviklis turi būti patikrintas ir, jei reikia, 
pakeistas.  
 

 
Temperatūros patikrinimas 
aprašytas skyriuje 12.9. 

 

Pultas gali veikti ir atjungus sraigto 
temperatūros daviklį, tik reikia 
nustatyti parametrą Sraigto max. 
temperatūra = 0 
To daryti nerekomenduojama, nes 
taip yra išjungiama degiklio apsauga 
nuo atbulinio degimo (ugnies) 
patekimo į kuro konteinerį. 
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 NĖRA RYŠIO 17.5
Valdymo pultas prijungtas prie degiklio 
elektronikos skaitmenine jungtimi RS485. Jei 
bus pažeistas sujungimo laidas, tai ekrane 
pasirodys užrašas: Dėmesio! Nėra ryšio.  
Pultas neišjungia valdymo ir veikia įprastu 
režimu pagal nustatytus programos 
parametrus. Pavojaus perspėjimo signalo 
atveju bus imamasi atitinkamų veiksmų, 
priklausomai nuo pavojaus. 
Būtina patikrinti valdymo pulto laidų 
sujungimus su perspėjimo signalų šaltiniais ir 
tada juos pataisyti ar pakeisti, jei būtina. 

 NEPAVYKĘS BANDYMAS UŽDEGTI  17.6
Perspėjimo signalas pasirodo po trečio 
nesėkmingo automatinio bandymo uždegti 
degiklį. Šio signalo atveju visi siurbliai yra 
išjungiami, kad nesukelti per greito katilo 
atvėsimo. Ištrinti galima paspaudus ekrane 
pavojaus signalo mygtuką arba išjungus ir 
įjungus įtampą valdymo pultui. Šio 
perspėjimo priežastis gali būti sugedęs 
uždegiklis arba pasibaigęs kuras 
konteineryje. 

 NEPAVYKĘS BANDYMAS TIEKTI 17.7
KURĄ 

Tai taip vadinamasis tylusis priminimas. Jis 
bus rodomas, kai nepavyks patiekti kuro iš 
papildomo konteinerio. Tais atvejais, kai per 
sukonfigūruotą laiką sumontuotas daviklis 
neaptiks kuro lygio padidėjimo, bus rodomas 
priminimas dėl kuro. Šis perspėjimas 
neaktyvuoja jokių veiksmų dėl katilo 
veikimo, tik yra rodomas perspėjimas. 
Ištrinti galima paspaudus ekrane pavojaus 
signalo mygtuką arba išjungus ir įjungus 
įtampą valdymo pultui. 

18 KITA  

 ĮTAMPOS DINGIMAS 18.1
Tais atvejais, kai buvo elektros energijos 
tiekimo pertrūkių, po jų atsiradimo pultas 
grįžta į tą veiklos režimą, kuris buvo iki 
sustojimo. 

 APSAUGA NUO UŽŠĄLIMO 18.2
Kai katilo temperatūra nukrenta žemiau 5°C 
CŠ siurblys bus įjungtas, kad pradėtų 
priverstinę katile esančio vandens 
cirkuliaciją. Tai prailgins vandens užšalimo 
laiką, tačiau tais atvejais, kai bus labai žema 
aplinkos temperatūra ar nebus elektros 
energijos, gali neapsaugoti sistemos nuo 
užšalimo.  

 SIURBLIO APSAUGOS NUO 18.3
UŽSTRIGIMO FUNKCIJA 

Pultas turi apsaugos funkciją nuo CŠ, BVŠ ir 
maišytuvo siurblių sustingimo. Šis procesas 
yra vykdomas laikinai įjungiant juos (kas 167 
val. keletai sekundžių). Tai apsaugo siurblius 
nuo užstrigimo dėl apnašų sistemoje. Todėl 
net ir nenaudojant katilo, valdymo pultas turi 
būti prijungtas prie elektros tinklo. Ši 
funkcija yra įjungta ir esant išjungtam 
valdymo pultui (pulto režimas IŠJUNGTA). 
 
18.4   TINKLO SAUGIKLIO PAKEITIMAS 
Tinklo saugiklis yra sumontuotas viduje po 
pulto dangteliu. Saugiklis gali būti pakeistas 
tik kvalifikuoto darbuotojo, prieš tai atjungus 
elektros energiją. Turi būti naudojami 
porcelianiniai saugikliai 5x20 mm ir uždelsto 
laiko saugikliai su nominalia srove 6,3 A. 
Norint pakeisti saugiklį reikia atsukti 
saugiklio dangtelį ir išimti saugiklį. 

18.5  VALDYMO PANELĖS PAKEITIMAS 

Nėra rekomenduojama vartotojui pakeisti 
valdymo panelės, nes panelė ir valdymo 
pulto programa turi būti suderinti 
tarpusavyje ir su pačiu degikliu. 
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19 LIAMBDA ZONDAS λ  

 
Degiklio efektyvumas gali būti padidintas, 
prijungus papildomą liambda zondo modulį. 
Modulis turi pajungtas pagal skyrių 12.6. 
Liambda zondas gali būti įjungtas:  
Aptarnavimo nustatymai – Degiklio 
nustatymai – Liambda zondas 
Parametruose Darbas su Liambda zondu turi 
būti nustatytas “TAIP” tada pultas veiks, 
remiantis liambda zondo rodmenimis. 
Patiekiamas oro kiekis į degiklį bus  
nustatomas automatiškai, priklausomai nuo 
deguonies kiekio dūmuose. Jei šis 
parametras bus nustatytas “IŠJ”, tai Liambda 
zondo rodmenys neturės įtakos valdymo 
pulto darbui. Oro kiekis duotai degiklio galiai 
yra nustatomi: 
Katilo nustatymai – Galios moduliavimas 
Likusių parametrų, susijusių su Liambda 
zondu, aprašymas: parametras Oro srauto 
koregavimo ribos nustato oro srauto 
(ventiliatoriaus galios) leistinas ribas 
Liambda zondo darbui. Parametras 
Dinamikos ir Reakcijos laikas turi įtakos oro 
kiekio dūmuose reguliavimo laikui iki 
nustatyto dydžio ir oro stabilumui dūmuose. 
Nerekomenduojama keisti šiuos parametrus, 
jei yra išlaikomas nustatytas oro lygio 
reguliavimo laikas ir stabilumas. 
Periodinis Liambda zondo daviklio 
kalibravimas yra būtinas. Norint sukalibruoti 
Liambda zondą būtina visų pirma užgesinti 
katilą. Būtina sėkmingo kalibravimo sąlyga – 
pilnas katilo užgesinimas. Pradėti kalibruoti 
naudojami šie meniu punktai: 
Katilo nustatymai → Liambda zondo 
kalibravimas  
Kalibravimo procesas užima apytiksliai apie 8 
minutes. 



20 GALIMŲ GEDIMŲ APRAŠYMAS  

Simptomai Patarimai 

1. Nėra prietaiso veikimo 
ženklų, nors prietaisas 
prijungtas prie tinklo. 

Patikrinti: 
§ Ar nėra perdegę saugikliai, pakeisti, jei reikia.  
§ Ar pulto pajungimo laidas su išplėtimo moduliu sujungtas teisingai ir ar 

modulis nėra sugedęs. 
2. Valdymo pulto ecoSTER 

TOUCH ekrane pasirodo 
užrašas: “atstatoma”, 
po kurio ekranas 
perkraunamas. 

Patikrinti: 
§ Patikrinti ar laidai yra nustatyto profilio, aprašyto skyriuje 12.18. 

Simptomas, kuris parodo įtampos kritimą žemiau kritinės reikšmės. 

3. Nustatyta katilo 
temperatūra ekrane 
skiriasi nuo reikiamos. 

Patikrinti: 
§ Jei šiuo metu nėra pildoma BVŠ talpa ir ar nustatyta temperatūra 

neviršija nustatytos katilo temperatūros. Jei taip, tai skirtumas 
parodymuose išnyks, kai BVŠ talpa bus prišildyta arba sumažinkite 
nustatytą BVŠ temperatūrą. 

§ Jei laiko periodai yra įjungti – išjungti laiko periodus. 

4. CŠ siurblys neveikia. 

Patikrinti: 
§ Jei katilo temperatūra viršijo parametrą CŠ siurblio įjungimo 

temperatūra – palaukti arba sumažinti parametro dydį.  
§ Jei BVŠ prioritetas yra įjungtas, kas blokuoja CŠ siurblį – išjungti 

prioritetą, nustatant BVš siurblio veiklos režimas į Nėra prioriteto.  
§ Ar CŠ siurblys nesugadintas ar užkimštas. 

5. Neveikia ventiliatorius. 

§ Patikrinti ar apsaugos termostato STB ribotuvui yra sumontuotas 
kištuko jungiamasis laidas jungtyse 1-2, (jungiamasis laidas gali būti 
sumontuotas tik tuo atveju, jei apsaugos  temperatūros ribotuvas  nėra 
prijungtas). 

§ Jei katilo gamintojas sukomplektavo katilą su temperatūros ribotuvu 
STB, kuris turi rankinį grąžinimą į pradinę padėtį, tai jis išjungiamas 
atsukant dangtelį ir/arba pasukant mygtuką pagal katilo gamintojo 
rekomendacijas. 

§ Patikrinti ventiliatorių ir pakeisti, jei reikia. 

6. Neveikia papildomas 
sraigtas (modulis B). 

§ Patikrinti ar teisingai pajungti sraigto laidai.  
§ Patikrinti ar modulyje B yra jungiamasis laidas jungtyse 1-2. 
§ Patikrinti ar nesugadintas sraigto variklis.  
§ Tuo atveju, jei variklis veikia ir kuras yra netiekiamas, patikrinti sraigtą 

remiantis vartotojo instrukcija. 

7. Kuro padavimo sraigtas 
neveikia / kuras nėra 
paduodamas 

§ Patikrinti ar teisingai pajungti laidai prie jungčių.  
§ Jei temperatūros ribotuvas STB yra prijungtas prie jungčių 1-2, tai 

patikrinti ar grandinė nėra atjungta dėl katilo perkaitimo.   
§ Patikrinti ar nesugadintas sraigto variklis. 
§ Tuo atveju, jei variklis veikia ir kuras yra netiekiamas, patikrinti sraigtą 

remiantis vartotojo instrukcija. 
8. Kuras pilnai nesudega, 

yra nesudegusiu dalių 
pelenuose. Kuro degimo 
metu yra daug dūmų, 
degiklis gesta. 

§ Patikrinti nustatymus Galios moduliavimas: Meniu → Katilo nustatymai 
→ Galios moduliavimas. 

9. Netiksliai matuojama 
temperatūra. 

§ Patikrinti ar pakankamas terminis kontaktas tarp temperatūros daviklio 
ir matuojamo paviršiaus. 

§ Patikrinti ar temperatūros daviklis nėra per arti elektros laidų 
§ Patikrinti ar daviklis yra prijungtas. 
§ Patikrinti ar daviklis nėra sugadintas – žiūr. skyriuje 12.9. 
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10. Kai BVŠ siurbliai yra 
režime = VASARA, 
radiatoriai yra karšti, 
katilas perkaista. 

§ Padidinti parametro reikšmę BVŠ siurblio veikimo laiko prailginimas kad 
būtų šaldomas katilas. 

11. BVŠ siurblys neveikia 
net kai BVŠ talpa yra 
įkraunama. 

§ Nustatyti parametrą BVŠ siurblio veikimo laiko prailginimas = 0 

12. Šildymo sistemose su 
maišytuvo vožtuvu ir 
servomotoru – 
maišytuvas 
neatidaromas. 

§ Galima priežastis: BVŠ talpa yra įkraunama kai BVŠ prioritetas 
įjungtas. Laukti kol bus įkrauta BVŠ talpa ar išjungti BVŠ prioritetas. 

§ Galima priežastis: įjungta funkcija VASARA. 
§ Galima priežastis: įjungta grįžtamosios apsaugos funkcija (Meniu → 

Servisiniai nustatymai → Katilo nustatymai → Grįžtamoji apsauga). Jei 
įjungta grįžtamosios apsaugos funkcija – patikrinti ar grįžtamojo 
vandens daviklis yra izoliuotas termiškai nuo aplinkos. Su termine 
pasta pagerinti daviklio terminį kontaktą su vamzdžiu. Padidinti 
nustatytą katilo temperatūrą, kad būtų užtikrintas pakankamas karšto 
vandens tiekimas grįžtamo vandens šildymui. Patikrinti ar šildymo 
instaliacija yra tvarkinga, po vožtuvo uždarymo, grįžtamoji 
temperatūra turi padidėti virš parametro reikšmės Minimali grįžtamoji 
temperatūra. 

§ Priežastis gali būti maišytuvo vožtuvo kalibravimas, laukti kol bus 
baigtas kalibravimas. Įjungti kalibravimą pažymėtą “CAL” meniu 
INFORMACIJA. 

 

21 VALDYMO PULTO KONFIGŪRAVIMAS PAGAL GAMINTOJO NURODYMUS  

Katilo / degiklio gamintojas turi nustatyti programos parametrus valdymo pulte nustatytam 
degiklio tipui ir galiai. Patys svarbiausi parametrai yra susiję su uždegimu, darbu ir gesinimu. 
Valdymo pulte gali būti pakeisti pradiniai nustatymai priklausomai nuo degiklio galios ir tipo. Dėl 
pradinių nustatymų duotajam katilui / degikliui konsultuotis su programinės įrangos gamintoja 
PLUM. Kad instaliuoti naujus parametrus eiti:  
Meniu → Aptarnavimo nustatymai → Slaptažodis ir pasirinkti tinkamą katilą / degiklį 
Pradiniai parametrai gali būti instaliuoti su specialia programine įranga, tiekiama kompanijos 
PLUM. 
 

22 POKYČIŲ REGISTRACIJA  

 
  



 
 

 

  



 
 

 

 



 
 

 


