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Prašome tiksliai laikytis šių saugumo nuorodų. Tai padės išvengti pavojaus
žmonių sveikatai bei materialinių nuostolių.

Saugumo nuorodų aiškinimas

Pavojus
Šis ženklas įspėja dėl pavojaus
žmonėms.

! Dėmesio
Šis ženklas įspėja dėl galimos
materialinės žalos ar žalos aplin-
kai.

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

Paskirtis

Ši eksploatacijos instrukcija skirta šil-
dymo sistemos naudotojui.
Šį prietaisą gali naudoti ir vyresni nei 8
metų vaikai ir mažesnio fizinio, jutiminio
arba protinio pajėgumo arba neturintys
patirties ir (arba) žinių asmenys, jeigu jie
yra prižiūrimi arba jiems buvo paaiškinta,
kaip saugiai naudotis prietaisu ir jie
supranta iš to kylančius pavojus.

! Dėmesio
Netoli prietaiso esantys vaikai turi
būti prižiūrimi.
■ Vaikams su prietaisu žaisti

draudžiama.
■ Neprižiūrimiems vaikams drau-

džiama atlikti valymo arba nau-
dotojo atliekamus techninio
aptarnavimo darbus.

Pavojus
Nekompetentingai atliekami šil-
dymo sistemos remonto ar prie-
žiūros darbai gali būti pavojingi
gyvybei.
■ Dujų instaliacijos darbus gali

atlikti tik atsakingos dujų tie-
kimo įmonės įgaliotas kvalifi-
kuotas specialistas.

■ Elektros įrangos darbus lei-
džiama atlikti tik profesiona-
liems elektrikams.

Pavojus
Prietaisas gamina šilumą. Į karš-
tus paviršius galima nusideginti.
■ Prietaiso neatidarinėkite.
■ Nelieskite karštų neapšiltintų

vamzdžių, armatūrų ir dūm-
takių vamzdžių paviršių.

Saugos nuorodos

Jūsų saugumui
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Jei pajutote dujų kvapą

Pavojus
Dėl dujų nuotėkio gali įvykti spro-
gimas, galintis sukelti sunkiau-
sius sužeidimus.
■ Nerūkykite! Nenaudokite atvi-

ros ugnies, pasirūpinkite, kad
nesusidarytų kibirkščių. Jokiu
būdu nejunkite šviesos ir elek-
tros prietaisų.

■ Užsukite dujų uždaromąjį
čiaupą.

■ Atidarykite langus ir duris.
■ Išveskite žmones iš pavojaus

zonos.
■ Išėję iš pastato, praneškite

dujų ir elektros tiekimo įmonei
ir specializuotai įmonei.

■ Iš saugios vietos (pastato išo-
rėje) nutraukite elektros ener-
gijos tiekimą.

Pajutus išmetamųjų dujų kvapą

Pavojus
Išmetamosios dujos gali sukelti
gyvybei pavojingus apsinuodiji-
mus.
■ Išjunkite šildymo sistemą.
■ Išvėdinkite įrengimo patalpą.
■ Uždarykite gyvenamųjų

patalpų duris.

Veiksmai gaisro metu

Pavojus
Gaisro metu kyla nudegimų ir
sprogimo pavojus.
■ Išjunkite šildymo sistemą.
■ Užsukite skiriamuosius kuro

tiekimo linijų vožtuvus.
■ Naudokite patikrintą ABC

priešgaisrinių klasių gesintuvą.

Kaip elgtis, sutrikus šildymo sistemai

Pavojus
Sutrikimo pranešimai rodo, kad
šildymo sistema sutriko. Nepaša-
linti sutrikimai gali kelti sukelti
pavojingų gyvybei pasekmių.
Negalima sutrikimo pranešimų
patvirtinti keletą kartų iš eilės per
trumpesnį laikotarpį. Praneškite
šildymo technikos įmonei, kad ji
galėtų surasti priežastis ir patai-
syti gedimą.

Įrengimo patalpai keliamos sąlygos

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

Saugos nuorodos

Jūsų saugumui (tęsinys)
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Pavojus
Lengvai užsidegantys skysčiai ir
medžiagos (pvz., benzinas, tir-
pikliai ir valikliai, dažai arba
popierius) gali sukelti sprogimus
arba gaisrą.
Nelaikykite ir nenaudokite tokių
medžiagų katilinėje ar netoli šil-
dymo sistemos.

! Dėmesio
Eksploatuojant netinkamomis
aplinkos sąlygomis, gali būti
pažeista šildymo sistema ir jos
saugumas.
■ Aplinkos temperatūra turi būti

ne žemesnė nei 0 °C ir ne aukš-
tesnė nei 35 °C.

■ Ore neturi būti halogeninių
angliavandenilių (esančių,
pvz., dažuose, skiedikliuose ir
valikliuose) bei didelio kiekio
dulkių (pvz., atliekant šlifavimo
darbus).

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

Oro išmestuvai

Naudojant prietaisus su oro išmetimu į
lauką (gartraukius, oro išmestuvus, oro
kondicionierius) dėl įsiurbimo gali susi-
daryti neigiamas slėgis. Tuo pačiu dir-
bant ir šildymo katilui, išmetamosios
dujos gali imti tekėti atgal. 

Pavojus
Vienu metu eksploatuojant šil-
dymo katilą ir prietaisus su išme-
tamojo oro kanalais į lauką dėl
išmetamųjų dujų recirkuliacijos
galima pavojingai gyvybei apsi-
nuodyti.
Imkitės tinkamų priemonių, kad
būtų tiekiama pakankamai
degimo oro. Jei reikia, susisiekite
su Jus aptarnaujančia šildymo
technikos įmone.

Papildomi komponentai, atsarginės ir
greitai susidėvinčios dalys

! Dėmesio
Komponentai, kurie nebuvo
patikrinti su šildymo sistema, gali
sukelti šildymo sistemos pažeidi-
mus ar neigiamai paveikti jo funk-
cijas.
Dalis įmontuoti ar keisti paveskite
tik specializuotai įmonei.

Saugos nuorodos

Jūsų saugumui (tęsinys)
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Pirmą kartą paleisti sistemą ir nustatyti
reguliatorių pagal vietines ir konstrukci-
nes sąlygas bei supažindinti su sistemos
valdymu turi Jus aptarnaujanti šildymo
technikos įmonė.

Naujos šildymo sistemos eksploatuoto-
jas privalo ją nedelsdamas įregistruoti
atsakingoje įmonėje. Atsakingas specia-
listas Jus taip pat informuos, kokie dar-
bai bus atliekami su Jūsų degimo sis-
tema (pvz., periodiniai matavimai, valy-
mas).

Specialieji terminai

Kad geriau suprastumėte savo Viess-
mann reguliatoriaus funkcijas, kai kurie
specialieji terminai paaiškinti plačiau.
Šie specialieji terminai paženklinti taip:

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Jūsų įrenginys parengtas darbui

Gamykloje Jūsų šildymo įrenginys buvo
sureguliuotas, taigi jis parengtas darbui.
Jus aptarnaujanti šildymo technikos
įmonė pirmą kartą paleisdama sistemą
gali Jums nustatyti ir daugiau para-
metrų.

Nuostatas Jūs bet kuriuo metu galite
keisti pagal savo pageidavimus.

Elektros dingimas
Dingus elektrai visos nuostatos išlieka.

Pirmiausia pranešti

Pirmasis paleidimas
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Patalpų šildymas

■ Patalpų temperatūra:
Nešildykite patalpų per daug. Kiek-
vienu temperatūros laipsniu mažiau
šildomos patalpos sutaupo iki 6 % šil-
dymo išlaidų.
Nenustatykite aukštesnės kaip 20 ºC
patalpų temperatūros.

■ Darbo režimai:
Jeigu Jums nereikia šildyti patalpų,
pasirinkite vieną iš šių darbo režimų:
– Jeigu vasarą nenorite šildyti

patalpų, tačiau Jums reikia karšto
vandens, nustatykite sukamąjį jun-
giklį „tw“ (žr. 13 psl.), o sukamąjį
jungiklį „tr“ – ties „0“.

– Jeigu ilgesnį laiką nenorite nei šildyti
patalpų, nei ruošti karšto vandens,
sukamuosius jungiklius „tr“ ir
„tw“ nustatykite ties „0“.

■ Vėdinimas:
Vėdinimui trumpam iki galo atidarykite
langus, prieš tai užsukę termostatinius
vožtuvus (jeigu nėra butų vėdinimo
sistemos).

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

■ Termostatiniai vožtuvai:
Teisingai sureguliuokite termostati-
nius vožtuvus.

■ Radiatoriai:
Neužstokite radiatorių ir termostatinių
vožtuvų.

Karšto vandens ruošimas

■ Karšto vandens temperatūra:
Nenustatykite labai aukštos karšto
vandens šildytuvo temperatūros
(žr. 13 psl.).

■ Karšto vandens suvartojimas:
Prauskitės po dušu, o ne vonioje.
prausimuisi po dušu paprastai suvar-
tojama mažiau energijos negu maudy-
muisi vonioje.

Naudingi patarimai komfortui padidinti

Karšto vandens ruošimas

■ Komforto funkcija:
Jeigu komforto funkcija įjungta,
momentiniame vandens šildytuve
palaikoma temperatūra (darbo
parengties režimas). Taigi karštas
vanduo gali būti tiekiamas netrukus.
Komforto funkcijos įjungimą žr. 14
psl.

Pirmiausia pranešti

Naudingi patarimai energijai taupyti
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Valdymo ir indikacijos elementai

A B C D E

r

r

A  COMFORT 

1

0

2

3

4

°C

06
bar

A Manometras
B Ekranas
C tw Sukamasis jungiklis „Karšto

vandens temperatūra“

D tr Sukamasis jungiklis „Šildymo
vandens temperatūra“ ir „Atstata“

E El. tinklo jungiklis

Indikacijos ekrane

r

A ECO COMFORT SERV

8:8:8
°C
°F

AB C D

LK H G F E

8:8:8

A Šildymo režimas
B Karšto vandens ruošimas
C Rodmens vertė arba sutrikimo

kodas
D Temperatūra ºC arba ºF (kartu su

rodmens verte)
E Aktyvi techninės priežiūros nuostata

(tik kvalifikuotam personalui)

F Komforto funkcijos įjungimas
G Komforto funkcijos išjungimas
H Esama degiklio galia
K Degiklis dirba
L Sutrikimas

Apie valdymą

Aptarnavimo ir indikacinių elementų apžvalga
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Eksploatacija be patalpų temperatūros reguliavimo įtaiso

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Pageidaujamą šildymo vandens tempe-
ratūrą Jūs nustatote sukamuoju jungikliu
„tr“ (žr. 13 psl.).

Eksploatacija su patalpų temperatūros reguliavimo įtaisu

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Prijungtą patalpų temperatūros regulia-
vimo įtaisą nustatykite vadovaudamiesi
atitinkama eksploatacijos instrukcija.

Nuoroda
Kad būtų pasiekiama pageidaujama
patalpų temperatūra, sukamuoju jungik-
liu „tr“ reikia nustatyti pakankamai
aukštą šildymo vandens temperatūrą.

Darbas pagal lauko oro sąlygas

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Darbo pagal lauko oro sąlygas metu
katilo temperatūra reguliuojama priklau-
somai nuo lauko temperatūros.
Sukamuoju jungikliu „tr“ Jūs galite
padidinti arba sumažinti patalpų tempe-
ratūrą.

Apie valdymą

Šildymo sistemos darbo režimas
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Mes rekomenduojame, prieš vėl įjun-
giant ilgesniam laikui buvusią išjungtą
šildymo sistemą, susisiekti su speciali-
zuota šildymo technikos įmone.

1

0

2

3

4

bar

1. Patikrinkite manometro rodomą slėgį
šildymo sistemoje.
Minimalus sistemos slėgis 0,8
bar.
Jeigu slėgis sistemoje per mažas,
praneškite Jus aptarnaujančiai šil-
dymo technikos įmonei.

2. Darbui nuo patalpų oro priklau-
somu režimu:
Degimui reikiamas oras imamas iš
įrengimo patalpos.
Patikrinkite, ar ventiliavimo angos
patalpoje, kurioje įrengtas prietaisas,
yra atidarytos ir laisvos.

3. Atsukite dujų uždaromąjį čiaupą.

4. Įjunkite el. tinklo jungiklį.
Dabar Jūsų šildymo sistema ir, jeigu
prijungtas, taip pat ir patalpų tempe-
ratūros reguliavimo įtaisas parengti
darbui.

Šildymo įrenginio išjungimas

Su apsauga nuo užšalimo

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Jeigu Jūs pageidaujate keletą dienų
nesinaudoti savo šildymo katilu, Jūs
galite prietaisą išjungti.

Įjungimas ir išjungimas

Šildymo įrenginio įjungimas
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r

Abu sukamuosius jungiklius nusukite į
padėtį „0“. 
Šildymo katilo ir tūrinio vandens šildy-
tuvo apsaugos nuo užšalimo kontrolė
aktyvi.

Nuoroda
Visos šildymo sistemos apsaugą nuo
užšalimo žr. patalpų temperatūros regu-
liavimo įtaiso eksploatacijos instrukci-
joje.

Be apsaugos nuo užšalimo (eksploatacijos nutraukimas)

Jeigu Jūs pageidaujate nesinaudoti savo
šildymo sistema ilgesnį laiką (keletą
mėnesių), jos eksploataciją reikėtų
nutraukti.
Prieš ilgesniam laikui nutraukiant šil-
dymo sistemos eksploataciją, mes reko-
menduojame Jums susisiekti su šildymo
technikos įmone. Ši, esant būtinybei,
imsis reikiamų priemonių, pvz., pasirū-
pins įrengimo apsauga nuo užšalimo
arba kaitinimo paviršių konservacija.

1. Užsukite dujų uždaromąjį čiaupą ir
apsaugokite, kad nebūtų atsuktas
netyčia.

2. Išjunkite el. tinklo jungiklį.
Dabar sistemoje įtampos nėra.
Apsauga nuo užšalimo neveikia.

Įjungimas ir išjungimas

Šildymo įrenginio išjungimas (tęsinys)
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Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

r

Įjungti:
Sukamąjį jungiklį „tr“ nustatykite ties
pageidaujama šildymo vandens tempe-
ratūra.

Nuoroda
Jeigu prijungtas patalpų temperatūros
reguliavimo įtaisas, pageidaujamą
patalpų temperatūrą nustatykite patalpų
temperatūros reguliavimo įtaise.

Kai šildomos patalpos, ekrane rodoma
„r“.

Išjungti:
Sukamąjį jungiklį „rt“ nustatykite ties
„0“.

Karštas vanduo

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Karšto vandens temperatūrą pasirinkite
pagal savo asmeninius poreikius (pvz.,
prausimuisi po dušu).

Nuoroda
Jeigu prie šildymo katilo neprijungtas
tūrinis vandens šildytuvas ir neįmontuo-
tas momentinis vandens šildytuvas,
sukamąjį jungiklį „tw“ nusukite prie
„0“.

Nuostatos

Šildymas
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Įjungti:
Sukamąjį jungiklį „tw“ nustatykite ties
pageidaujama šildymo vandens tempe-
ratūra.

Kai ruošiamas karštas vanduo, ekrane
rodoma „w“.

Išjungti:
Sukamąjį jungiklį „tw“ nustatykite ties
„0“.

Komforto funkcijos įjungimas ir išjungimas 

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Jeigu komforto funkcija įjungta, momen-
tiniame vandens šildytuve palaikoma
temperatūra (darbo parengties režimas).
Taigi karštas vanduo gali būti tiekiamas
netrukus.

Komforto funkcijos įjungimas

Sukamąjį jungiklį „tw“ trumpam (trum-
piau nei 2 s) nusukite iki galo į dešinę ir
vėl į kairę.
Ekrane pasirodo „COMFORT“.

Nuostatos

Karštas vanduo (tęsinys)
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Komforto funkcijos išjungimas

Sukamąjį jungiklį „tw“ trumpam (trum-
piau nei 2 s) nusukite iki galo į kairę ir vėl
į dešinę.
Ekrane pasirodo „ECO“.

Nuostatos

Komforto funkcijos įjungimas ir išjungimas  (tęsinys)
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Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

A

°C

06
Darbo metu ekrane nuolat rodoma katilo
vandens temperatūra.

Rodmenys

Šildymo vandens temperatūra
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Priežastis Sutrikimo šalinimas
Šildymo sistema išjungta. ■ Įjunkite el. tinklo jungiklį „ “ (žr.

pav. 9 psl.).
■ Jei yra, įjunkite (ne katilinėje esantį) pa-

grindinį jungiklį.
■ Įjunkite skirstomosios lentos saugiklį

(namo saugiklį).
Neteisingai nustatytas reguliatorius arba
patalpų temperatūros reguliavimo įtai-
sas.

■ Turi būti nustatyta „ “ (žr. 13 psl.).
■ Patikrinkite ir pataisykite šildymo van-

dens temperatūrą sukamuoju jungikliu
„ “ (žr. 13 psl.).

■ Su patalpų temperatūros reguliavimo
įtaisu:
patikrinkite ir pataisykite pageidaujamą
patalpų temperatūrą (žr. patalpų tem-
peratūros reguliavimo įtaiso eksploata-
cijos instrukciją).

Tik režimu, kai ruošiamas karštas van-
duo:
pirmaeiliškai ruošiamas karštas vanduo
(ekrane „ “).

Palaukite, kol įkais karšto vandens šildy-
tuvas (indikacija „ “ užgęsta).
Eksploatuojant su momentiniu vandens
šildytuvu: nebeleiskite karšto vandens.

Trūksta kuro. Suskystintoms dujoms: 
patikrinkite kuro atsargas, jei reikia, už-
sakykite papildomai.
Gamtinėms dujoms: 
atsukite dujų uždaromąjį čiaupą. Jei rei-
kia, pasiteiraukite dujų tiekimo įmonėje.

Ekrane rodomas simbolis „U“. Praneškite Jus aptarnaujančiai šildymo
technikos įmonei rodomą sutrikimo ko-
dą.

Ekrane mirksi simbolis „U“. Degiklis neįsi-
jungia.

Atsklęskite degiklio sutrikimą (žr. 20
psl.).

Oras šildymo sistemoje. Pašalinkite iš radiatorių orą.
Degiklis išjungtas. Užsikimšęs oro tiekia-
masis arba išmetamųjų dujų traktas.

Praneškite šildymo technikos įmonei.

Ką daryti?

Patalpose per šalta
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Priežastis Sutrikimo šalinimas
Neteisingai nustatytas reguliatorius arba
patalpų temperatūros reguliavimo įtai-
sas.

Patikrinkite ir pataisykite patalpų tempe-
ratūrą arba katilo vandens temperatūrą
(žr. 13 psl.).

Patalpų temperatūros reguliavimo
įtaiso eksploatacijos instrukcija

 
Ekrane rodomas simbolis „U“. Praneškite Jus aptarnaujančiai šildymo

technikos įmonei sutrikimo kodą.

Netiekiamas karštas vanduo

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Šildymo sistema išjungta. ■ Įjunkite el. tinklo jungiklį „ “ (žr. 9 psl.).

■ Jei yra, įjunkite (ne katilinėje esantį) pa-
grindinį jungiklį.

■ Įjunkite skirstomosios lentos saugiklį
(namo saugiklį).

Neteisingai nustatytas reguliatorius. Patikrinkite ir, jei reikia, pakeiskite nuo-
statas:
■ Turi būti nustatyta „tw“ (žr. 13 psl.).
■ Patikrinkite ir pataisykite karšto van-

dens temperatūrą sukamuoju jungikliu
„tw“ (žr. 13 psl.).

Trūksta kuro. Suskystintoms dujoms: 
patikrinkite kuro atsargas, jei reikia, už-
sakykite papildomai.
Gamtinėms dujoms: 
atsukite dujų uždaromąjį čiaupą. Jei rei-
kia, pasiteiraukite dujų tiekimo įmonėje.

Ekrane rodomas simbolis „U“. Praneškite Jus aptarnaujančiai šildymo
technikos įmonei rodomą sutrikimo ko-
dą.

Ekrane mirksi simbolis „U“. Degiklis neįsi-
jungia.

Atsklęskite degiklio sutrikimą (žr. 20
psl.).

Ką daryti?

Patalpose per šilta
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Priežastis Sutrikimo šalinimas
Neteisingai nustatytas reguliatorius. Patikrinkite ir pataisykite karšto vandens

temperatūrą (žr. 13 psl.).

Ekrane mirksi „U“ 

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Degiklis neįsijungia. Atsklęskite degiklio sutrikimą (žr. 20

psl.).

Ekrane rodoma „U“ 

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Šildymo sistemos sutrikimas Praneškite Jus aptarnaujančiai šildymo

technikos įmonei sutrikimo kodą.

Ekrane rodomas sutrikimo kodas „58“.

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Neprijungtas karšto vandens šildytuvas ir
sukamasis jungiklis „tw“ nenustatytas
ties „0“.

Sukamąjį jungiklį „tw“ nustatykite ties
„0“.

Ką daryti?

Karšto vandens temperatūra per aukšta
55
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Jeigu Jūsų šildymo sistemos darbas 
sutriko, tai rodoma ekrane.
Sutrikimo kodą ekrane galite pažiūrėti
patys ir pranešti jį Jus aptarnaujančiai
šildymo technikos įmonei. Taip Jūs
padėsite šildymo technikos specialistui
geriau pasiruošti ir išvengsite galbūt
nereikalingų atvykimo išlaidų.

2f

Degiklio sutrikimo atsklendimas (atstata) 

Nuoroda
Jeigu ekrane mirksi sutrikimo rodmuo
„U“ ir rodomas sutrikimo kodas su „F“,
degiklis yra užblokuotas.

r

Sukamąjį jungiklį „rt“ trumpiau kaip
2 s pasukite į padėtį „U RESET“, o po to
vėl atgal į reguliavimo sritį.

Ką daryti?

Sutrikimo indikacija ekrane

55
72

 5
84

 L
T



21

Prietaisus galima valyti įprastu buitiniu
valikliu (be abrazyvų).

Tikrinimas ir techninis aptarnavimas

Šildymo sistemos tikrinimą ir techninį
aptarnavimą reglamentuoja energijos
taupymo reglamentas ir standartai
DIN 4755, DIN 1988-8 ir EN 806
Reguliarus techninis aptarnavimas
užtikrina netrikdomą, taupų ir ekologišką
šildymą. Tam geriausia su Jus aptarnau-
jančia šildymo technikos įmone sudaryti
tikrinimo ir techninio aptarnavimo
sutartį.

Šildymo katilas

Didėjant katilo užterštumui, kyla išme-
tamųjų dujų temperatūra, o kartu ir ener-
gijos nuostoliai. Todėl kiekvieną šildymo
katilą būtina kasmet valyti.

Geriamojo vandens filtras (jei yra)

Daugiau informacijos rasite sky-
riuje „Terminų paaiškinimai“ prie-
de.

Higienos sumetimais
■ filtruose, kurių negalima praplauti

atbuline kryptimi, kas 6ºmėnesius
pakeiskite filtro elementus (apžiūrėkite
kas 2ºmėnesius),

■ praplaunamus filtrus kas 2ºmėnesius
praplaukite atbuline vandens srove.

Einamasis remontas

Valymas
55
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Darbas pastovia katilo temperatūra

Kai įjungtas darbas pastovia katilo tem-
peratūra, šildymo vanduo nuolat palai-
komas nustatytos katilo vandens tempe-
ratūros.

Darbo režimai

Jūs galite pasirinkti tokius darbo reži-
mus:
■ Nustatyta „rw“:

Patalpos šildomos. Geriamasis van-
duo šildomas (žiemos režimas).

■ Nustatyta w:
Geriamasis vanduo šildomas, patal-
pos nešildomos (vasaros režimas).

■ Nustatyta r:
Patalpos šildomos, karštas vanduo
neruošiamas.

■ „rw“ nustatyta ties „0“:
Veikia šildymo katilo ir karšto vandens
šildytuvo apsauga nuo užšalimo,
patalpos nešildomos, karštas vanduo
neruošiamas (parengties režimas).

Šildymo vandens temperatūra

Šildymo vandens, tekančio į radiatorius,
temperatūra (apytikriai katilo vandens
temperatūra).

Katilo vandens temperatūra

Šildymo vanduo šildymo katile (katilo
vanduo) pašildomas iki reguliatoriuje
nustatytos temperatūros. Ši temperatūra
vadinama katilo vandens temperatūra.

Komforto funkcija

Jeigu komforto funkcija įjungta, momen-
tiniame vandens šildytuve palaikoma
temperatūra (darbo parengties režimas).
Taigi karštas vanduo gali būti tiekiamas
netrukus.

Nuo patalpų oro priklausomas reži-
mas

Degimo oras siurbiamas ir patalpos,
kurioje yra šildymo katilas.

Nuo patalpų oro nepriklausomas reži-
mas

Degimo oras siurbiamas iš pastato išo-
rės.

Pagal patalpų temperatūrą reguliuo-
jamas režimas

Patalpų temperatūros reguliavimo įtai-
sas fiksuoja patalpų temperatūrą ir
lygina ją su nustatyta pageidaujama
patalpų temperatūra. Jeigu patalpų tem-
peratūra žemesnė už pageidaujamą
vertę, šildymo katilas įjungiamas; jeigu
patalpų temperatūra aukštesnė už
pageidaujamą vertę, šildymo katilas
išjungiamas.
Prijungtą patalpų temperatūros regulia-
vimo įtaisą nustatykite vadovaudamiesi
atitinkama eksploatacijos instrukcija.

Nuoroda
Kad būtų pasiekiama pageidaujama
patalpų temperatūra, sukamuoju jungik-
liu „tr“ turi būti nustatyta pakankamai
aukšta šildymo vandens temperatūra.

Priedas

Terminų paaiškinimai
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Apsaugos vožtuvas

Saugos įtaisas, kurį Jus aptarnaujanti šil-
dymo technikos įmonė privalo įmontuoti
į šalto vandens liniją. Apsaugos vožtu-
vas atsidaro automatiškai, kad karšto
vandens šildytuve slėgis nepakiltų per
daug.

Geriamojo vandens filtras

Prietaisas, pašalinantis iš geriamojo
vandens kietas priemaišas. Geriamojo
vandens filtras yra įmontuotas šalto van-
dens linijoje prieš karšto vandens šildy-
tuvo įvadą arba momentinį vandens šil-
dytuvą.

Paduodamo vandens temperatūra

Šildymo vandens, tekančio į radiatorius,
temperatūra (paduodamoje linijoje). Ati-
tinkamai šildymo vandens, iš radiatorių
tekančio atgal į šildymo katilą (grįžtamo-
joje linijoje), temperatūra vadinama
grįžtamojo vandens temperatūra.

Darbas pagal lauko oro sąlygas

Darbo pagal lauko oro sąlygas metu
paduodama temperatūra reguliuojama
priklausomai nuo lauko temperatūros.
Taip šilumos negaminama daugiau, nei
jos reikia, kad patalpos būtų šildomos
Jūsų nustatyta pageidaujama patalpų
temperatūra.
Lauko temperatūra, užfiksuota pastato
išorėje sumontuotu jutikliu, perduodama
į reguliatorių.

Priedas

Terminų paaiškinimai (tęsinys)
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A
Apsauga nuo užšalimo
– be....................................................12
– su....................................................11
Apsaugos vožtuvas
– paaiškinimas...................................23
Atstata................................................20

D
Darbas pagal lauko oro sąlygas.........10
– paaiškinimas...................................23
Darbas pastovia katilo temperatūra
– paaiškinimas...................................22
Darbo režimas
– energijos taupymas..........................8
– paaiškinimas...................................22
Degiklio galia
– rodmuo.............................................9
Degiklis dirba
– simbolis.............................................9
Degiklis užsklęstas.............................20
Dujų uždaromasis čiaupas...........11, 12

E
Ekranas................................................9
Eksploatacijos nutraukimas
– be apsaugos nuo užšalimo.............12
– su apsauga nuo užšalimo...............11
Eksploatacijos pradžia.......................11
El. tinklo jungiklis............................9, 12
Elektros dingimas.................................7
Energijos taupymas (naudingi patari-
mai)......................................................8

G
Gamyklinė nuostata.............................7
Geriamojo vandens filtras..................21
– paaiškinimas...................................23

Į
Įjungimas........................................9, 11

I
Indikacijos elementai............................9
Išjungimas......................................9, 11

K
Ką daryti, kai......................................17
Karštas vanduo..................................13
Karšto vandens ruošimas
– energijos taupymas..........................8
– komfortas..........................................8
– simbolis.............................................9
Karšto vandens temperatūra..............13
Katilo vandens temperatūra...............16
– paaiškinimas...................................22
Klaida (sutrikimas).............................20
Komfortas (naudingi patarimai)............8
Komforto funkcija...............................14
– energijos taupymas..........................8
– paaiškinimas...................................22
Komforto funkcijos įjungimas
– simbolis.............................................9
Komforto funkcijos išjungimas
– simbolis.............................................9
Kur Jūs valdote....................................9

L
Labai karštas vanduo.........................19
Lauko temperatūra.............................10

M
Manometras.........................................9

N
Naudingi patarimai
– energijos taupymas..........................8
– komfortas..........................................8
Netiekiamas karštas vanduo..............18
Nuo patalpų oro nepriklausomas reži-
mas
– paaiškinimas...................................22

Abėcėlinė terminų rodyklė

Abėcėlinė terminų rodyklė
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Nuo patalpų oro priklausomas režimas
– paaiškinimas...................................22
Nuotolinis valdymas...........................13
– be....................................................10
– su....................................................10

P
Paduodamo vandens temperatūra
– paaiškinimas...................................23
Pagal patalpų temperatūrą reguliuoja-
mas režimas
– paaiškinimas...................................22
Patalpose per šalta............................17
Patalpose per šilta.............................18
Patalpų šildymas
– energijos taupymas..........................8
Patalpų temperatūra....................10, 13
– energijos taupymas..........................8
– nustatymas.....................................10
Patalpų temperatūros reguliavimo įtai-
sas.....................................................13
– be....................................................10
– su....................................................10
Patikra................................................21
Per karštas vanduo............................19
Per šaltas vanduo..............................18
Pirmasis paleidimas.............................7
Pradinė nuostata..................................7
Pranešimas apie įrengimą...................7

S
Slėgio rodmuo......................................9
Sukamasis jungiklis......................10, 12
– atstata.........................................9, 20
– karšto vandens temperatūra.......9, 14
– šildymo vandens temperatūra....9, 13
Sutrikimas 17, 18, 19
– pašalinimas.....................................17
– sutrikimas.........................................9
– U..........................................17, 18, 19

Š
Šaltos patalpos..................................17
Šildymas............................................13
– energijos taupymas..........................8
Šildymo režimas
– simbolis.............................................9
Šildymo sistema
– įjungimas........................................11
– išjungimas.......................................11
– valymas..........................................21
Šildymo vandens temperatūra.....13, 16
– nustatymas.....................................10
– paaiškinimas...................................22
Šiltos patalpos....................................18

T
Techninio aptarnavimo sutartis..........21
Techninis aptarnavimas.....................21
– šildymo sistema..............................21
Techninis šildymo katilo aptarnavi-
mas....................................................21
Temperatūros keitimas................10, 13
Temperatūros rodmuo.......................16
Terminų paaiškinimai.........................22
Tiekimo būsena....................................7
Tikrinimas...........................................21

V
Valdymo elementai..............................9
Valymas.............................................21
Valymo nuorodos...............................21
Vasaros režimas
– paaiškinimas...................................22
Vėdinimas, atidarant langus.................8

Ž
Žiemos režimas
– paaiškinimas...................................22
Žodynas.............................................22

Abėcėlinė terminų rodyklė

Abėcėlinė terminų rodyklė (tęsinys)
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Jums padės

Kilus klausimams del jūsų sistemos aptarnavimo ir remonto darbų, prašome kreiptis
į jus aptarnaujančia įmonę. Įmonių sąrašą rasite pvz. mūsų interneto svetainėje
www.viessmann.com.

Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com 55
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