Granulėmis kūrenamo šildymo
katilo
PELLUX COMPACT
aptarnavimo ir montavimo
instrukcija

Skirta naudotojams

Naudotojui skirta informacija
Naudotojui skirta informacija
Rekomenduojame atlikti šiuos veiksmus kiekvieną kartą, kai yra sudeginama 300 kg granulių:
1. Patikrinkite pelenų surinkimo stalčių bei degimo kamerą. Jei jie pilni, pašalinkite pelenus ir švariai išvalykite.
2. Patikrinkite degiklio groteles. Jei ten yra pelenų ar nuosėdų, reikia išvalyti (kartu ir oro įtraukimo angas).
3. Patikrinkite granulių talpyklos dugną. Jei ten prisikaupė dulkių, išvalykite jas.
4. Nuimkite viršutinį valymo angos gaubtą, išimkite turbuliatorius ir juos nuvalykite (tai reikia daryti kartą per
mėnesį).
5. Naudokite tik geros kokybės medienos granules, kurių skersmuo nuo 6 iki 10 mm. o ilgis iki 35 mm.
Gamyklinė lentelė su serijos numeriu yra ant viršutinio korpuso gaubto.

Simbolis
K-PAA 25.1
IP 21
Q
PQN

Aprašymas
Katilo tipas
Apsaugos klasė
Šildymo galios intervalas
Elektros energijos sunaudojimas
veikiant nominaliu režimu
PQmin
Elektros energijos sunaudojimas
veikiant minimaliu režimu
Tmax
Aukščiausia leistina darbinė
temperatūra
PMS
Didžiausias leistinas darbo slėgis
V
Katilo vandens tūris
class (EN 303-5) Katilo klasė pagal normą EN 303-5
wood pellet
Pagrindinis kuras - medienos granulės
CE žymėjimas
Elektrotechninių atliekų utilizavimo
ženklas
Ženklas, nurodantis, kad būtina
susipažinti su gamintojo pateikta
informacija

Simbolis
PBMAX 20.1
IP 21
Q
Pmax
Pmin
Tmax
M
wood pellet

Aprašymas
Degiklio tipas
Apsaugos klasė
Šildymo galios intervalas
Didžiausia naudojama elektros galia
Mažiausia naudojama elektros galia
Aukščiausia leistina darbinė
temperatūra
Masė
Techniniai reikalavimai medienos
granulėms
Serijos numeris
CE žymėjimas
Elektrotechninių atliekų utilizavimo
ženklas
Ženklas, nurodantis, kad būtina
susipažinti su gamintojo pateikta
informacija

Produktas nepritaikytas naudoti asmenims su fizine ir/arba psichine negalia, arba neturintiems pakankamai patirties ir žinių, jei jie nėra
prižiūrimi ar instruktuoti asmens, atsakingo už jų saugumą. Draudžiama įrenginį aptarnauti vaikams.
Instrukcijoje pateiktos montavimo schemos yra tik rekomendacinio pobūdžio, jos negali pakeisti numatyto sistemos projekto.
Mes pasiliekame teisę atlikti produkto konstrukcijos pakeitimus ir pakeisti naudotojo vadovą.

©NIBE-BIAWAR 2016
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Bendroji informacija
Bendroji informacija
Dėkojame už pasitikėjimą ir už tai, kad pasirinkote mūsų šildymo katilą, taip pat sveikiname pasirinkus PELLUX
COMPACT. Tai yra universalus aukštos kokybės šildymo katilas, kurį sukūrė ir pagamino:
NIBE-BIAWAR Sp. z o.o.,
Norėdami pasiekti kuo didesnį katilo efektyvumą, atidžiai susipažinkite su montavimo, aptarnavimo ir priežiūros
instrukcija, taip pat atkreipkite dėmesį į patarimus ir pastabas dėl teisingo bei saugaus įrenginio eksploatavimo,
aptarnavimo.
Katilas PELLUX COMPACT yra skirtas darbui atvirose arba uždarose sistemose. Būtina pažymėti, kad sistema turi būti
įrengta ir apsaugota pagal galiojančias privalomas taisykles. Katilas, naudojamas atvirose ir uždarose sistemose, privalo
turėti apsaugos sistemą, atitinkančią vietinius reikalavimus. Katilas PELLUX COMPACT gali būti naudojamas
individualiuose ir daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose, svečių namuose ir t.t.
Katilas PELLUX COMPACT su degikliu PBMAX 12 yra įrenginys su dideliu naudingumo koeficientu, siekiančiu iki 92%,
labai funkcionalus ir šiuolaikinės išvaizdos. Įrenginio konstrukcija paremta daugiametėmis Švedijos koncerno NIBE
kieto kuro katilų gamybos tradicijomis ir patirtimi.
Katilo pagrindinis kuras yra naujas, ekologiškas kuras iš granuliuotų medienos atliekų - granulės. Įrenginyje
naudojamas degiklis užtikrina minimalų granulių sunaudojimą, taip pasiekiamas didžiausias katilo efektyvumas ir kuro
sąnaudų ekonomiškumas.
Ši instrukcija taikoma katilui PELLUX COMPACT su degikliu PBMAX 12.
DĖMESIO
Katilą PELLUX COMPACT sumontuoti gali tik kvalifikuoti ir kompetentingi specialistai, kurie laikosi privalomų
reikalavimų, normų bei gamintojo rekomendacijų. Jei nebus laikomasi šių sąlygų, gali būti panaikinama garantija.

DĖMESIO
Naudokite tik originalias atsargines dalis. NIBE-BIAWAR neatsako už žalą, atsiradusią panaudojus kitų gamintojų
atsargines dalis.
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Montavimas
Montavimas
Naudojimo sritis
Šildymo katilas PELLUX COMPACT yra skirtas vienabučių
namų ir nedidelių statinių šildymui.

Produkto aprašymas
Katilas yra pritaikytas kūrenti medienos granulėmis.

Maksimalus išplėtimas tai yra:
— 16 šildymo kontūrų, įskaitant 2 karšto vandens ruošimo
kontūrus;
— karšto vandens temperatūros palaikymas naudojant
akumuliacinę talpyklą;
— šildymo sistemos sujungimo su saulės energijos
šildymo sistema valdymas.

Vertikalios konvekcijos sistema bei automatinis suodžių
šalinimas nuo degimo kamerų sienelių palengvina jų
valymą. Dėl to yra užtikrinamas aukštas ir tolygus
energijos naudojimo efektyvumas. Dėl didelio pelenų
stalčiaus užtikrinama kasdieninė švara ir pailginamas laiko
intervalas tarp pelenų valymų.

Šildymas

Katile PELLUX COMPACT įrengtas degiklis turi automatinę
kuro tiekimo sistemą. Kuro tiekimo ir degimo procesą
kontroliuoja katilo valdiklis. Dėl modulinės konstrukcijos
galima išplėsti valdymo sistemą.

Karšto vandens ruošimas

Šilumnešis į šildymo sistemą patenka pro katilo viršuje
esančią tūtą. Trišakis šilumnešio maišymo vožtuvas
sumaišo iš katilo tekantį šilumnešį su atvėsusiu iš sistemos
grįžtančiu šilumnešiu, kuris sureguliuotas pagal sistemos
nustatytą temperatūrą.

Katilą galima prijungti prie išorinio karšto vandens
šilumokaičio ir išorinio karšto vandens sistemos siurblio.

Sistemos schema

DĖMESIO
Tai yra principinė schema. Realią schemą turi suprojektuoti reikiamą kvalifikaciją turintis asmuo, laikydamasis
visų privalomų standartų ir reikalavimų.

PELLUX COMPACT
Skirta naudotojams
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Valdymo pultas
Valdymo pultas
Valdymo pultas

Valdymo mygtukai

Būklę rodantis LED

Įjungimo/išjungimo jungiklis
temperatūra
ON/OFF. Valdymo pulto įjungimo ar
išjungimo mygtukas, reikia nuspaudus
palaikyti mažiausiai 3 sek.

Ekranas

Įrenginyje yra du meniu tipai: paprastas meniu ir
pagrindinis meniu.
Paprastas meniu – per jį galima greitai reguliuoti
pagrindines pulto funkcijas. Meniu galite pasiekti
spausdami pagrindinio lango UP (didėjimo) ar DOWN
(mažėjimo) mygtukus.
Pagrindinis meniu – suteikia galimybę valdyti visas
valdymo pulto funkcijas. Į pagrindinį meniu galėsite
patekti paspaudę ENTER (įėjimo) mygtuką pagrindinio
meniu lange.
Iš bet kurio lango į pagrindinio meniu langą galėsite grįžti
kelis kartus paspaudę išėjimo (ESC) mygtuką.
Valdymo punkto funkcijos
Būklę rodantis LED
Šviečia žalias LED
Mirksi žalias LED
Šviečia oranžinis LED
Mirksi oranžinis LED
Šviečia raudonas LED
Mirksi raudonas LED
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Valdymo pultas išjungtas
Valdymo pultas įjungtas, degiklis
įjungtas
Valdymo pultas įjungtas, degiklis
įjungtas
Veikia degiklis
Įjungtas įspėjimo signalas, kurį reikia
patikrinti.
Rodo įjungtą įspėjimo signalą

DĖMESIO
Katilas nenustoja veikti!
Išjungiamas tik valdymo pultas.

Šildymas. Greitas priėjimas prie centrinio
šildymo charakteristikų nustatymo.
Karštas vanduo. Greitas priėjimas prie karšto
vandens tiekimo charakteristikų nustatymo.
INFO. Rodomi parinkties duomenys ir valdomų
parametrų aprašymai. Atidaromas įspėjimų
sąrašas, jei yra kokių nors veikiančių įspėjimų.
ESC. Grįžimas į aukštesnio lygio meniu;
parametro keitimo praleidimas.
Up (didinimas). Meniu valdymas, didinant
redaguojamo parametro vertę. Perėjimas iš
pagrindinio meniu į paprastą meniu.
Down (mažinimas). Meniu valdymas, mažinant
redaguojamo parametro vertę. Perėjimas iš
pagrindinio meniu į paprastą meniu.
ENTER. Įėjimo meniu. Pakeistų verčių
patvirtinimas, kai buvo pakeisti parametrai.
Įspėjimo signalo priėmimas.

PELLUX COMPACT
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Valdymo pultas
Įjungimas ir išjungimas
Degiklis veikia visiškai automatiškai, t. y., pats užsidega ir
užgęsta, jo darbo metu nereikia įjungti ir reguliuoti
rankomis. Granulių uždegimą degiklyje PBMAX reguliuoja
katilo valdiklis. Daugiau informacijos apie nustatymus
rasite skyriuje „Katilo valdiklio nustatymai“ 23 puslapyje.

Įjungimas
Pirmą kartą įjungiant degiklį (arba pasibaigus kurui) sliekinį
transporterį reikia užpildyti granulėmis. Tai galima padaryti
prieš tai užpildžius granulių rezervuarą, po to reikia
prijungti sliekinio transporterio pavarą prie maitinimo
tinklo arba parinkti FEED FUEL (užpildymo kuru) funkciją;
tuo metu gofruotas vamzdis turi būti nuimtas nuo degiklio
užpylimo vamzdžio. Transporterio vamzdis pilnai užsipildo
per maždaug 10 - 30 minučių (priklauso nuo transporterio
modelio). Kai granulės pasiekia transporterio išėjimo angą,
reikia palaukti apie 2 minutes, kol transporterio vamzdis
optimaliai užsipildys ir kuro tiekimas taps tolygus.
Užpildymo metu reikia užtikrinti, kad granulės kristų į indą
(pvz., kibirą), po to jas bus galima supilti atgal į rezervuarą.
Toliau reikia įkišti šakutę į degiklio lizdą ir ant jo vamzdžio
uždėti gofruotą vamzdį (priveržiant sąvarža).
1. Paspauskite katilo įjungimo jungiklį ir įjunkite katilą.
2. Norėdami įjungti degiklį palaikykite nuspaudę 3
sekundes pulto įjungimo/išjungimo mygtuką.
3. Prieš įsijungiant degikliui atliekamas dviejų etapų
degiklio grotelių ir katilo šilumokaičio degimo kamerų
valymas. Naudojant priežiūros režimo nustatymus galima
nustatyti 1–5 degiklio grotelių valymo ciklus (gamyklinis
nustatymas yra 2 ciklai). Valdiklio kairiajame viršutiniame
kampe bus rodoma VALYMO būsena. Grotelių valymo
metu šilumokaitis yra valomas maždaug 30 sekundžių.
4. Po išvalymo pradedamas uždegimo procesas.
A. Valdymo pulto ekrane pasirodys būklė UŽDEGIMAS.
B. Granulės yra tiekiamos į degiklį tam tikrą nustatytą laiką
(paprastai pagal gamyklinį nustatymą 55 sek., galima
reguliuoti).
C. Įjungiamas uždegimo elementas.
D. Pasirodžius liepsnai ir suveikus fotojutikliui degimo
elementas automatiškai išjungiamas.
E. Valdymo pulto ekrane toliau rodomas užrašas
UŽDEGIMAS. Procedūra trunka maždaug 4 minutes, per
kurias palaipsniui įsisuks oro tiekimo ventiliatorius.
F. Pasibaigus uždegimo procedūrai katilas perjungiamas į
iš anksto nustatytą darbo programą (veikimas pagal
nustatytas ribas arba moduliavimą).

PELLUX COMPACT
Skirta naudotojams

DĖMESIO
Paprastai uždegimas trunka maždaug 5 minutes. Jei per
šį laiką fotojutiklis neužfiksuoja liepsnos, degimo
elementas iš naujo bando pradėti degimą 5 kartus. Jei
po 5 bandymų liepsnos vis dar nėra, įjungiama avarinė
procedūra (Nr.2 - nepavykęs uždegimo bandymas) ir
uždegimo procesas nutraukiamas.

Išjungimas
1. Norint išjungti katilą reikia paspausti ir 3 sekundes
palaikyti įjungimo/išjungimo mygtuką.
2. Valdiklio ekrane pasirodys būklė IŠJUNGIMAS.
3. Bus išjungtas granulių transporteris.
4. Degiklio ventiliatorius veiks tol, kol nebus užfiksuota,
kad liepsna užgeso.
DĖMESIO
Išjungus valdiklį, priklausomai nuo ankstesnės būklės,
degiklis gali dar kurį laiką veikti (gesinimo metu). To
negalima nutraukti. Jei įrenginį reikia išjungti iš
maitinimo tinklo, reikia palaukti, kol pasibaigs degimas,
o katilo būklė pasikeis į „Katilas išjungtas“.

Taip pat galite atskirai išjungti degiklį, neišjungdami
šildymo sistemos. Tai galima padaryti taip:
1. Palaukite, kol išdegs katilo įkrova.
2. Įveskite BURNER (degiklio) meniu, pasirinkite
nustatymus (SETTINGS).
3. Suraskite parinktį Burner on (degiklis įjungtas) ir
perjunkite į NO (išjungtas).
Išjungimas bus pradėtas iš karto. Katilo valdiklis toliau
valdys šildymo sistemos cirkuliacinius siurblius.
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Valdymo pultas
Valdymas
Bendroji dalis

Darbo režimai

Katilo valdymo pulte yra įrengtas stacionarus mikroprocesorius,
kuris valdo ne tik katilą, bet ir centrinio šildymo sistemą bei
karšto vandens ruošimo sistemą.
Prietaisas reguliuoja degimo procesą reguliuodamas tiekiamo
kuro ir oro kiekį. Kadangi naudojamos nuolatinio sujungimo
relės, oro ventiliatoriaus tiekiamas oro srautas nuosekliai
reguliuojamas ir dėl išmanaus valdymo algoritmo bei galimybės
valdyti daug parametrų sistema gali greitai prisitaikyti prie
šildymo sistemos poreikių.

Grafinis ekranas
Katilo būsena

Savaitės diena
Reali išmatuota
katilo temp.

Katilo nustatyta
temperatūra

Valdiklio būsena

Laikas

Procesoriaus temperatūra

Katilo programa
Šildymo programa

Nepatikrintų
įspėjimų skaičius

Karšto vandens
programa

Namų langas yra rodomas katilui PELLUX COMPACT veikiant
įprastiniu režimu, jame galite pamatyti katilo būseną, nustatytą
temperatūrą ir išmatuotą temperatūrą realiu laiku. Taip pat
galite matyti datą, laiką, valdiklio būseną, valdiklio darbo režimą
realiu laiku, įspėjimų skaičių ir procesoriaus temperatūrą.

8

BŪKLĖ
IŠJUNGTA

APRAŠYMAS
Degiklis neveikia. Degimo
nėra.
VALYMAS
Degiklio prapūtimas stipria
oro srove ir grotelių
ištraukimas
UŽDEGIMAS
Patiekiama pradinė kuro
dozė, įjungiamas uždegimo
elementas ir ventiliatorius.
Uždegamas kuras.
ĮSIDEGIMAS
Atsiradus liepsnai,
didinamas ventiliatoriaus
greitis taip įkaitinamas
katilas.
DARBAS 1
1 degimo etapas (mažiausia
galia).
DARBAS 2
1 degimo etapas (didžiausia
galia).
MODULIAVIMAS
Degiklis veikia
moduliuojama galia (galios
lygiu).
GESINIMAS
Degimo kameros gesinimas.
Ventiliatorius veikia, kol
visiškai neužgęsta liepsna.
SUSTOJIMAS/PRASTOVA Katilas užgesintas, bet gali
pradėti darbą. Pasiekta
reikalinga katilo
temperatūra

PELLUX COMPACT
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Valdymo pultas
Supaprastintas meniu
Pagrindinis meniu BOILER TEMPERATURE
HOT WATER TEMPERATURE
HEAT NOW
HOT WATER PROGRAM
HEATING TEMPERATURE
HEATING PROGRAM
BURNER WORK
FEED FUEL

KATILO TEMPERATŪRA
KARŠTO VANDENS TEMPERATŪRA
ŠILDYTI DABAR – YRA/NĖRA
KARŠTO VANDENS PROGRAMA – laikas/rankinis/išjungta
ŠILDYMO TEMPERATŪRA
ŠILDYMO PROGRAMA – laikas/nuolatinė/išjungta/ekonominė
DEGIKLIO VEIKIMAS – YRA/NĖRA
KURO TIEKIMAS – YRA/NĖRA

Paieška per supaprastintą meniu atliekama su UP (į viršų) ir DOWN (žemyn) rodyklėmis. Meniu ir submeniu esančias
elementų vertes galima redaguoti paspaudus ENTER (įvedimo) mygtuką.
Meniu

Aprašymas
Rodo katilo temperatūrą realiu laiku (dideli ženklai) ir nustatytą katilo temperatūrą
(maži ženklai). ‘M’ reiškia rankinį valdymo režimą. ‘A’ reiškia katilo darbą automatiniu
valdymo režimu.
Paspaudę ENTER, galite keisti katilo nustatytą temperatūrą.
Rodo karšto vandens temperatūrą realiu laiku (dideli ženklai) ir nustatytą katilo
temperatūrą (maži ženklai).
Paspaudę ENTER, galite keisti karšto vandens nustatytą temperatūrą.
DĖMESIO.
Šis meniu taikomas karšto vandens ruošimo kontūrui Nr. 1. Temperatūra rodoma tik
tada, kai temperatūros jutiklis prijungtas prie karšto vandens tiekimo kontūro ir
įjungtas meniu nustatymuose.
Karšto vandens ruošimas iki komfortiškos temperatūros, neatsižvelgiant į nustatytą
programą.
Šis meniu taikomas karšto vandens ruošimo kontūrui Nr. 1.
Karšto vandens programa Nr. 1:
a) Laikas – pagal nustatytus laiko intervalus;
b) Rankinis – Karšto vandens ruošimas iki komfortiškos temperatūros, neatsižvelgiant
į nustatytus laiko intervalus;
c) Išjungta – šildymas išjungtas.
Šis meniu taikomas karšto vandens ruošimo kontūrui Nr. 1.

PELLUX COMPACT
Skirta naudotojams

9

Valdymo pultas
Meniu

Aprašymas
Rodo kambario Nr. 1 temperatūrą realiu laiku (dideli ženklai) ir nustatytą kambario
temperatūrą (maži ženklai). Paspaudę ENTER, galite keisti kambario nustatytą
temperatūrą.
Šis meniu taikomas centrinio šildymo kontūrui Nr. 1.
Karšto vandens programa Nr. 1:
a) Laikas – pagal nustatytus laiko intervalus;
b) Nuolatinis – karšto vandens ruošimas iki komfortiškos temperatūros, neatsižvelgiant
į nustatytus laiko intervalus;
c) Išjungta – šildymas išjungtas.
d) Ekonominis – nustatyta temperatūra yra už laiko intervalo ribų.
Šis meniu taikomas centrinio šildymo kontūrui Nr. 1.
Degiklis gali veikti. Jei ši funkcija išjungta, valdymo pultas valdo šildymo sistemą, bet
neuždega degiklio (net jei temperatūra krenta žemiau verčių, kai degiklis gali įkurti
liepsną normaliomis darbo sąlygomis).
Rankinio kuro tiekimo iš talpyklos valdymo įjungimas.
Ši funkcija naudinga, kai talpykloje baigiasi kuras arba pirmojo paleidimo metu. Kai į
talpyklą vėl pripilama kuro, įjunkite FEED FUEL (kuro tiekimo) funkciją, kol kuras
pradės byrėti iš tiekimo vamzdžio.
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Šildymas
Šildymas
Bendroji informacija
Vidaus temperatūra priklauso nuo kelių veiksnių.
• Saulės spindulių ir žmonių bei buities prietaisų
skleidžiamos šilumos pakanka palaikyti tinkamą
temperatūrą namuose šiltuoju metų laiku.
• Kai lauke atvėsta, turi būti įjungta šildymo sistema. Kuo
žemesnė lauko temperatūra, tuo šiltesni turi būti
radiatoriai (kai naudojami lauko temperatūros jutikliai ir
maišymo vožtuvas).
Kai valdymo pulte įvedami sistemos darbo parametrai,
katilas pradeda veikti automatiškai, užtikrindamas
optimalias ir komfortiškas gyvenimo sąlygas.

Pagrindiniai katilo darbo principai
Šilumos gamybos valdymas pagrįstas dviejų temperatūros
jutiklių – išorinio ir vidinio (kambario temperatūrai) perduodamais signalais. Abu galima pasirinkti kaip
papildomus priedus. Valdymas vyksta reguliuojant
šildymo kontūre cirkuliuojančio šilumnešio temperatūrą.
Ji reguliuojama naudojant maišymo vožtuvo pavarą pagal
temperatūros duomenis, gaunamus iš jutiklio, kuris
įrengtas ant vamzdžio už vožtuvo.

Šildymo sistemos automatinio režimo nustatymai
Norėdami iš anksto nustatyti įvairias temperatūras,
įjunkite CENTRINIO ŠILDYMO (CENTRAL HEATING) meniu.
Norimas vertes galite pasirinkti nustatymų (SETTINGS) ir
aptarnavimo (SERVICE) mygtukais. Daugiau informacijos
apie nustatymus rasite skyriuje „Katilo valdiklio
nustatymai“ 23 puslapyje.
DĖMESIO
Palaukite vieną dieną tarp tinkamų parametrų
nustatymo ir leiskite stabilizuotis temperatūrai.

Šildymo sistemos automatinio režimo pagrindiniai
parametrai
Grindų šildymo temperatūra priklauso nuo grindų
medžiagos. Jei grindys medinės, temperatūra gali būti
didesnė. Laikykitės gamintojų rekomendacijų.

Gamyklinių parametrų rinkinio reguliavimas
Jei nėra galimybės kambariuose nustatyti temperatūros
matavimo taškų, reikia atstatyti išankstinius parametrus.

Rankinis kambarių temperatūros reguliavimas

Išorinis temperatūros jutiklis (papildomas priedas)
Katilas įkaitina šilumnešį iki nustatytos temperatūros
naudojant rankinį režimą. Tuo tarpu, naudojant
automatinį režimą, šilumos jutiklio temperatūra yra
nustatoma pagal informaciją, gaunamą iš išorės jutiklio,
bei ant vamzdžių, kuriais šilumnešis teka į radiatorius
(jutiklis už maišytuvo, vienas kontūrui), sumontuotų
jutiklių.
Temperatūros jutiklis (įrengtas ant namo sienos šiaurinėje
ar šiaurės vakarų pusėje) perduoda temperatūros
svyravimus. Dėl to katilas gali automatiškai reaguoti į
išorės temperatūros pokyčius, dėl ko mažėja vidinė namo
patalpų temperatūra.

Norėdami laikinai arba ilgesniam laikui pakeisti kambario
temperatūrą, pasirinkite komfortišką temperatūrą
(Comfortable temp.), programuojamą (Programme), ar
ekonominę (Economical temp.) temperatūrą iš
CENTRINIO ŠILDYMO (CENTRAL
HEATING/SELECT/SETTINGS) išsamesnio meniu (tik kai yra
įrengtas papildomai užsakomas temperatūros jutiklis).
DĖMESIO
Temperatūros didėjimą kambaryje galima apriboti
termostatu, kuris įrengiamas radiatoriuje arba grindų
šildymo sistemos skirstytuve. Tokiu atveju turite
padidinti temperatūros nustatytą vertę.

Kambario temperatūros jutiklis (papildomas priedas)
Jutiklis matuoja patalpos temperatūrą ir subalansuoja
šildymo kontūre cirkuliuojančio šilumnešio temperatūrą.
Jei patalpos temperatūra pakyla ar nukrenta už nustatytų
ribų, tiekiamo šilumnešio temperatūra yra atitinkamai
mažinama arba didinama maišymo vožtuvu.
Rankinis dirbančio katilo temperatūros reguliavimas
(sistema be maišymo vožtuvo)
Naudotojas gali sureguliuoti katilo darbą tam tikroje
apibrėžtoje temperatūroje, kuri siejama tiesiogiai su
radiatorių temperatūra.
PELLUX COMPACT
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Priežiūra ir trikčių šalinimas
Priežiūra ir diagnostika
Bendroji informacija
Įspėjimo signalas
LED lemputė pradeda nuolat šviesti raudonai, jei yra kokių
nors neperžiūrėtų pranešimų apie gedimus.
LED lemputė pradės mirksėti raudonai, jei yra kokių nors
peržiūrėtų pranešimų apie gedimus.
Norint patikrinti įspėjimo signalą pagrindiniame meniu,
reikia įeiti į ALARM funkciją, tada bus pateikta informacija
apie įspėjimo kodą bei jo aprašymas, žr. 44 psl.

Degiklis
Jį prieš kiekvieną šildymo sezoną turi patikrinti ir
sureguliuoti šios srities specialistas.
Cirkuliacinis siurblys
Net jei ilgesnį laiko tarpą cirkuliacinis siurblys yra
išjungtas, katilo valdiklis jį kasdien du kartus įjungia 3
minutėms. Tai turi apsaugoti nuo siurblio užstrigimo
paleidžiant šildymo sistemą.
Suodžių ir pelenų valymas
Iš kamino valyti suodžius reikia reguliariai pagal
priešgaisrinės apsaugos reikalavimus. Katilo valymo dažnis
priklauso nuo jo eksploatacijos režimo ir turi būti
stebimas.
DĖMESIO
Atliekant katilo ir degiklio aptarnavimo ar priežiūros
darbus, juos reikia išjungti iš elektros tinklo.

Jei įrengtas kamino traukos reguliatorius, prieš valymą jį
reikia uždaryti. Tai apsaugos nuo suodžių išmetimo į
katilinę valymo metu. Po išvalymo reguliatorių vėl reikia
atidaryti. Daugiau informacijos rasite skyriuje „Valymas“,
59 psl.
DĖMESIO
Atidarant katilo dureles automatiškai atjungiamas
degiklis, o pulto ekrane pasirodo įspėjantis pranešimas.
Norint vėl įjungti degiklį, reikia gerai uždaryti dureles.

Suodžių ir pelenų dėžė yra po degimo kamera. Ją reikia
ištuštinti mažiausiai kartą per mėnesį.
DĖMESIO
Valyti galima tik tada, kai visiškai užgęsta liepsna
degimo kameroje ir katilas atvėsta iki aplinkos
temperatūros. Valymo metu reikia naudoti tinkamas
asmenines apsaugos priemones.

Katile yra įrengta automatinio suodžių šalinimo iš
konvekcinių kanalų (kaitinimo šilumokaičių) sistema.
Tai padeda palaikyti švarą katilo viduje ir užtikrinti jo
efektyvumą. Kiti katilo paviršiai, kuriuos tiesiogiai veikia
liepsna, turi būti reguliariai valomi nuo suodžių
(rekomenduojama kas 7 dienas). Ne rečiau kaip kas
mėnesį reikia išvalyti katilo degimo kamerą, deginių
turbuliatorius bei katilo deginių kanalus. Šiuos darbus turi
atlikti katilo naudotojas, ir tai neįtraukta į garantinio
aptarnavimo sąlygas.
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Priežiūra ir trikčių šalinimas
Gedimų priežastys ir koregavimo veiksmai
Jei įrenginys veikia netinkamai ar sugedo, prašome jį
patikrinti pagal žemiau nurodytą sąrašą:
DĖMESIO
Paleidimo metu katilas turi būti užpildytas šilumnešiu
skysčiu!
Patalpose per vėsu
• Neteisingai nustatytas arba sumontuotas maišymo
vožtuvas.
• Suveikė temperatūros ribotuvas. Galėjo būti įjungtas
transportavimo metu.
• Nenuorintas katilas arba radiatoriai.
• Uždarytas šildymo sistemos atjungimo vožtuvas.
• Išjungtas arba užsikirtęs cirkuliacinis siurblys. Daugiau
informacijos skyriuje „Avarinis cirkuliacinio siurblio
paleidimas“ 13 psl.
• Degiklio gedimas.
• Suveikė apsaugos nuo viršįtampio išjungiklis.
• Katile esančio šilumnešio didžiausia temperatūra yra
per žema.
• Katilas neįjungtas.
• Gali būti, kad degiklį išjungė išorinis valdiklis.
Per aukšta patalpų temperatūra
• Neteisingai sureguliuota šildymo automatika;
• Užstrigo pilnai atidarytas maišytuvas;
• Neteisingai įrengtas c.š. sistemos temperatūros jutiklis;
• Klaidingi valdiklio nustatymai.

Temperatūros ribotuvo perkrovimas degiklyje ir
katile (STB)
Įrenginyje yra du temperatūros ribotuvai. Vienas yra
katile, o kitas degiklyje. Degiklio temperatūros ribotuvas
(nepainioti su katilo STB) atjungia degiklio ir transporterio
maitinimą, kai temperatūra pakyla iki 90 °C +/-5 °C ir
įjungia įspėjimo signalą.
Katilo temperatūros ribotuvas (STB) atjungia
transporterio ir ventiliatoriaus maitinimą ir iš karto įjungia
įspėjimo signalą, kai pasiekiama 99 °C -10 °C
temperatūra.
Prieš pakartotinai įjungiant degiklį ir granulių transporterį,
temperatūros ribotuvus reikia įjungti rankiniu būdu.
Daugiau informacijos rasite 57 psl.

Avarinis cirkuliacinio siurblio paleidimas
Nuorinimo varžtas

• Išjunkite cirkuliacinį siurblį.
• Atsukite nuorinimo varžtą. Iš siurblio gali ištekėti šiek
tiek vandens.
• Atsuktuvu prasukite siurblio sparnuotę.
• Atgal įsukite nuorinimo varžtą.
• Vėl įjunkite siurblį ir patikrinkite, kaip jis veikia.
Paprastai siurblį paleisti yra lengviau, kai jis įjungtas. Jei
tai bandoma padaryti tada, kai cirkuliacinis siurblys
įjungtas, reikia būti pasiruošus, kad atsuktuvas gali užkliūti
siurblio sparnuotės mentėse.

Jei įrengtas elektroninis cirkuliacinis siurblys, o sistemoje
yra automatinis grįžimo temperatūros reguliatorius, reikia
siurblį perjungti į automatinį režimą. Tai pailgina katilo
eksploatacijos laiką.

Per maža karšto vandens temperatūra
• Karšto vandens naudojama daugiau negu įprastai.
• Neteisingai įrengtas maišymo vožtuvas.
• Iš dalies arba visiškai uždaryti šilumokaičio vožtuvai.
• Įjungtas temperatūros ribotuvas. Galėjo būti įjungtas
transportavimo metu.
• Per lėtai veikia arba visai išjungtas k.v. cirkuliacinis
siurblys.
• Karštas vanduo teka per greitai.
• Sugedo degiklis.
• Gali būti, kad degiklį išjungė išorinis valdiklis.
• Suveikė apsaugos nuo viršįtampio išjungiklis.
• Katilas neįjungtas.
• Neteisingi valdiklio nustatymai.
• Iš dalies arba visiškai uždarytas šalto vandens tiekimas į
šilumokaitį.
• Nustatyta per maža karšto vandens temperatūra.
DĖMESIO
Jei suveikia STB ribotuvas, tai yra įspėjimas. Jei situacija
kartojasi, reikia kviesti montuotoją.

PELLUX COMPACT

13
Skirta montuotojams

Bendroji montuotojams skirta informacija
Bendroji montuotojams skirta informacija

Granulės – pagrindiniai reikalavimai

Katilo pastatymo vietos parinkimas

Katile įrengtas degiklis yra pritaikytas deginti aukštos
kokybės medienos granules, kurių skersmuo 6 - 10 mm ir
didžiausia drėgmė 12% pagal BS-EN ISO 14961-2.
Draudžiama degiklyje naudoti kitą kurą.

Katilas turi būti įrengtas laikantis galiojančių normų.
Rekomenduojama katilą ir granulių rezervuarą pastatyti
ant lygaus horizontalaus betoninio 5cm aukščio pamato,
kurio kraštai apsaugoti plieniniu kampuočiu.
Katilinė turi būti tinkamai vėdinama. Joje turi būti
suprojektuoti atitinkami oro patekimo ir oro išėjimo
kanalai. Katilinėje turi būti ne mažiau kaip 200 cm3 bendro
ploto oro patekimo angos.
Vėdinimo kanalai turi būti pagaminti iš nedegių medžiagų.
Patalpa turi būti tinkamai apšviesta ir kiek galima
natūralia šviesa, taip pat turi būti dirbtinis apšvietimas.
Grindys turi būti pagamintos iš nedegios medžiagos arba
padengtos 0,7mm storio plieno lakštu, kuris uždengtų
grindis po 0,5m aplink visą katilo perimetrą į kiekvieną
pusę.

Kaminas – pagrindiniai reikalavimai
DĖMESIO
Reikia stebėti, kad kaminas būtų valomas laikantis
privalomų procedūrų. Jei yra neaiškumų, reikia kreiptis į
kaminų valymo specialistą.

Naudojant blogesnės kokybės granules, katilą ir degiklį
reikia dažniau valyti.
Granulės turi būti sandėliuojamos sausoje ir švarioje
vietoje.
DĖMESIO
Rekomenduojama naudoti aukštos kokybės kurą iš
patikimų šaltinių. Kuras turi būti atitinkamos drėgmės ir
be mechaninių priemaišų (smėlio, akmenų, metalo
drožlių ir t.t.), kurios gali pabloginti degimą arba
sugadinti įrenginį. NIBE-BIAWAR bendrovė neatsako už
įrenginio gedimus bei netinkamą degimo procesą, jei tai
įvyko dėl netinkamo kuro naudojimo.

Kaminas, turintis tinkamą trauką ir tinkamus matmenis,
yra esminė gero šildymo katilo darbo sąlyga. Nuo to labai
priklauso darbo efektyvumas ir ekonomiškumas. Katilą
galima prijungti tik prie kamino su atitinkama trauka
(techniniai duomenys pateikti 70psl.). Labai svarbu, kad
dūmų ištraukimo vamzdžio skersmuo (skerspjūvio plotas)
ir aukštis būtų tokie, kad dūmų ištraukimo kanale
nesusidarytų per didelis slėgis.
Katile PELLUX COMPACT yra apskritimo formos
dūmtraukis, kurio išorinis skersmuo ø127 mm. Dūmtraukį
reikia sandariai sujungti su kamino įvadu (pvz., jungtimi iš
atitinkamos storos skardos). Jungtis turi būti su nuolydžiu
(rekomenduojama) į katilo pusę arba tiesiai į kaminą.
Jungties skersmuo negali būti mažesnis. Kiekvienas
posūkis, alkūnė didina deginių ištraukimo pasipriešinimą,
dėl ko katilas gali dirbti netinkamai.
DĖMESIO
Prieš montuojant dūmų ištraukimo jungtis jas turi
patikrinti ir parinkti kaminų specialistas.
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Bendroji montuotojams skirta informacija
Atstumai nuo sienų
Katilas turi būti pastatytas išlaikant tam tikrus mažiausius
atstumus nuo sienų. Montuojant įrenginį reikia atkreipti
dėmesį į tai, kad būtų galima gerai prieiti prie katilo,
degiklio, kamino atliekant priežiūros, aptarnavimo darbus
bei valant.
Rezervuaras Katilas

Uždara šildymo sistema turi atitikti vietinių privalomų
standartų reikalavimus ir joje turi būti įrengti apsauginiai
elementai:
• apsauginis vožtuvas su įeinančiu ir išeinančiu įvadu;
• išsiplėtimo indas;
• išsiplėtimo vamzdis;
• šilumos šaltinio apsaugos nuo per didelės temperatūros
sistemoje;
• papildoma įranga: valdymo ir matavimo prietaisai,
kurie turi rodyti bent jau sistemos temperatūrą išėjime iš
katilo bei slėgį sistemoje; automatinio išsiplėtimo
vamzdžio nuorinimo armatūra; išleidimo armatūra, per
kurią išleidžiamas vandens perteklius iš išsiplėtimo indo.
Jei sistemoje yra atviras išsiplėtimo indas, aukščio
skirtumas tarp jo ir aukščiausiai esančio radiatoriaus
viršaus turi būti ne mažiau kaip 2,5 m.

Pamatas

Mažiausi atstumai nuo pastato sienų PELLUX COMPACT
Matmuo
A
B
C

Atstumas (m)
1,0
0,7
2,0

DĖMESIO
DĖMESIO
Yra pavojus apsinuodyti smalkėmis, kai katilas stovi
nepakankamai vėdinamoje patalpoje.

Montavimas

Prieš prijungiant katilą sistemą reikia išskalauti ir taip
pašalinti smulkius nešvarumus, kurie gali sugadinti
katilą arba siurblius.

Montuojant katilą reikia laikytis privalomų teisinių
reikalavimų.
Katilinė turi būti įrengta laikantis privalomų teisinių
reikalavimų.

PELLUX COMPACT
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Prijungimas prie sistemos
Prijungimas prie sistemos
Toliau pateiktos šildymo katilo PELLUX COMPACT prijungimo schemos su karšto vandens ruošimo šilumokaičiu,
daugiafunkcine talpykla, saulės kolektoriumi ir lygiagrečiai sujungtų katilų eile.
PELLUX COMPACT katilas, prijungtas prie karšto vandens ruošimo šilumokaičio.

PELLUX COMPACT katilas su daugiafunkcine talpykla, saulės kolektoriumi.

Lygiagrečiai sujungtų katilų PELLUX COMPACT eilė

* reikia papildomų priedų.
DĖMESIO
Tai yra tik principinės schemos, kurios nėra tikrasis sistemos projektas. Realias schemas turi suprojektuoti reikiamą
kvalifikaciją turintis asmuo, laikydamasis visų privalomų normų ir reikalavimų.
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Elektros jungtys
Elektros jungtys
Prijungimas
Katile yra įrengtas valdiklis, kuris valdo degiklį ir
cirkuliacinius siurblius. Įrenginių elektrines jungtis
prijungti gali tik atitinkamą kvalifikaciją ir leidimus turintis
elektrikas, laikydamasis privalomų reikalavimų. Išorėje
esančius įrenginius reikia prie išėjimų prijungti
atsižvelgiant į žymas.
• Maitinimas: 1/N/PE 230 V 50 Hz.
• Išėjimai į išorės įrenginius 230 V/50Hz.
Išsami elektros prijungimo schema yra pateikta 61 psl.
DĖMESIO
Montuoti elektros sistemą ir atlikti jos priežiūrą gali tik
atitinkamą kvalifikaciją ir leidimus turintis specialistas.
Elektros sistema ir laidai turi būti išdėstyti pagal
galiojančius privalomus reikalavimus.
DĖMESIO
Prie katilo maitinimo linijos negalima prijungti jokių
kitų elektros prietaisų.

Vidinė apsauga nuo įtampos šuolių
Automatinis šildymo sistemos valdiklis, siurblys, degiklis,
pavara ir šių įrenginių maitinimo sistema yra apsaugoti 10
A apsauginiu mikroišjungikliu (MCB).

Valdymo pulto prijungimas
DĖMESIO
Valdiklio prijungimo metu šildymo sistema turi būti
atjungta nuo elektros maitinimo.

Prie valdiklio reikia prijungti katilo darbui būtinus jutiklius
ir pagal poreikį reikalingus vykdymo elementus. Prieš
paleidžiant katilą reikia sureguliuoti sistemos nustatymus.
Daugiau informacijos apie nustatymus rasite skyriuje
„Katilo valdiklio nustatymai“ 23 puslapyje.
Norint prijungti papildomus priedėlius, kartais reikia
papildomų modulių.
Jie prijungiami per papildomus CAN ryšio modulius, taip
galima prijungti papildomus priedėlius, pvz.:
• Iki 16 šildymo kontūrų.
• 2 karšto vandens ruošimo kontūrus.
• Akumuliacinę talpyklą.
• Saulės šildymo sistemą.
• Ištraukimo ventiliatorių.
• Lambda zondą.
• GSM modulį.
• Interneto modulį.
• Kambario temperatūros jutiklį.
• Išorės temperatūros jutiklį.
• Belaidį kambario temperatūros jutiklį.
DĖMESIO
Prijungimus galima daryti tik atjungus įrenginį nuo
elektros tinklo. Tai gali atlikti tik atitinkamą kvalifikaciją
ir leidimus turintis specialistas.
DĖMESIO
Visada prisiminkite, kad reikia uždėti antgalius ant
kiekvieno CAN ryšio kabelio galo.

Valdymo pultas yra prijungtas prie pagrindinio modulio su
ryšio CAN laidu ir maitinimo laidu pagal toliau pateiktą
elektros sujungimo schemą.

PELLUX COMPACT
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Elektros jungtys
Tiesioginis įrenginių prijungimas
Toliau pateiktoje schemoje parodytas modulio Nr. 6 ir grotelių valymo modulio prijungimas prie valdymo pulto, bei
priedai, kuriems nereikia papildomų modulių.
DĖMESIO
Jokiu būdu negalima apsauginio laido (PE) prijungti prie neutralaus laido (N).

1. Cirkuliacinis siurblys, kontūras nr.1
2. Vožtuvo atidarymas, kontūras nr.1
3. Vožtuvo uždarymas, kontūras nr.1
4. Grotelių valymas, „-“
5. Uždegimo prietaisas
6. Grotelių valymas, „+“
7. Ventiliatorius
8. Katilo valymas
9. Granulių transporteris
10. Karšto vandens tiekimo siurblys.

Elementas
TB
Degiklio apsaugos grandinė
THW
TCH
TRT
TEXT
Foto
ZPP
GND
1 - Cirkuliacinis siurblys nr.1
2 – Maišymo vožtuvo nr.1 atidarymas
3 - Maišymo vožtuvo nr.1 uždarymas
4 - Grotelių valymas, „-“
5 - Uždegimo prietaisas
6 - Grotelių valymas, „+“
7 - Ventiliatorius
8 - Šilumokaičio valymas
9 - Granulių transporteris
10 - Karšto vandens tiekimo siurblys nr.1
STB
N
N1
PE

18

Aprašymas
Katilo temperatūros jutiklis
Apsaugos grandinė (atidarytos durys, degiklio perkaitimas, klaidingas sumontavimas)
Karšto buitinio vandens jutiklis
Centrinio šildymo temperatūros jutiklis
Kambario temperatūros jutiklis
Lauko temperatūros jutiklis
Degiklio šviesos jutikliai
Išorės kontrolė; uždarius galima įjungti degiklį
Jutiklių elektroninių jungčių įžeminimas
Centrinės šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys
Centrinės šildymo sistemos maišymo vožtuvo nr.1 atidarymas
Centrinės šildymo sistemos maišymo vožtuvo nr.1 uždarymas
Grotelių valymo mechanizmo valdymas
Uždegimo prietaiso valdymas
Grotelių valymo mechanizmo valdymas
Degiklio ventiliatorius
Šilumokaičio valymas
Talpyklos granulių transporteris, pvz., transporterio variklio valdymas
Karšto vandens cirkuliacinis siurblys (kontūras nr.1)
Katilo temperatūros ribotuvas (STB)
Nuolatinis neutralus gnybtas
Neutralus gnybtas, perjungimo kontaktas (su STB)
Apsauginis įžeminimas

Žymėjimas
IN1, GND
IN2, GND
IN3, GND
IN4, GND
IN5, GND
IN11, GND
IN12, GND
IN8, GND
GND
DO1, N
DO2, N
DO3, N
MOTOR OUT „-“
DO5, N
MOTOR OUT „+“
AO1, N1
AO2, N
AO3, N1
AO4, N
---

PELLUX COMPACT
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Elektros jungtys
Elektrinio degiklio prijungimas

Lauko temperatūros jutiklis, CTZ-01

Prijunkite aukštos įtampos maitinimo laidą (HV) ir žemos
įtampos ryšio laidą (LV) į du atitinkamus degiklio lizdus.

Temperatūra (°C) Varža Min. (kΩ) Varža Nom. (kΩ) Varža Maks. (kΩ)

Išorės temperatūros jutiklio prijungimas
Išorės temperatūros jutiklį reikia sumontuoti pastato išorėje,
šiaurinėje arba šiaurės rytų pusėje, kad saulės šviesa negalėtų
paveikti matavimo temperatūros. Jutiklis prie CAN ryšio
modulio prijungiamas dvigysliu laidu. Mažiausias laido
2
skerspjūvio plotas turi būti 0,4 mm , o didžiausias ilgis 50 m.

Šilumnešio temperatūros jutiklis
Katilas pristatomas su įrengtu jutikliu. Prijunkite jį prie valdiklio
ir prijunkite prie maitinimo kabelio. Jutiklis turi būti gerai
prijungtas prie kabelio ir gerai izoliuotas.

Išorinis valdymas
Degiklis
Degiklį galima išjungti išoriniu signalu (iš šildymo siurblio,
išorinio valdiklio, ir pan.) per atviro kontakto relę, kuri
prijungta prie CAN ryšio modulio, įėjimo gnybtas Nr. IN8.
Žr. elektrinę schemą, esančią 18 psl.
Išorinis cirkuliacijos siurblio išėjimas
Išorinis cirkuliacijos siurblys (pvz., karšto vandens siurblys)
yra prijungtas prie CAN ryšio modulio nr.6. Siurblio darbas
priklauso nuo katilo valdiklio perduodamų išėjimo verčių. Žr.
elektrinę schemą, esančią 18 psl.
3-jų eigų vožtuvas su pavaros išėjimu
3-jų eigų vožtuvo pavara reguliuoja šilumnešio
temperatūrą ir prijungtas prie ryšio modulio nr.6. šis
vožtuvas veikia pagal valdymo pulte įvestas vertes. Žr.
elektrinę schemą, esančią 18 psl.

Jutiklio varžų lentelės
Vidinis temperatūros jutiklis, CPT-02 (kambario)
o
Temperatūra ( C)
Varža (kΩ)
0
32,56
10
19,87
20
12,49
30
8,06
40
5,33
50
3,6
60
2,49
70
1,75
80
1,26
90
0,91
100
0,68
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-40
-30
-20
-10
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120

329.927
173.153
95.009
54.247
32.101
19.621
12.351
9.900
7.952
5.227
3.517
2.418
1.695
1.211
0.881
0.651
0.488
0.372

345.275
180.031
98.187
55.745
32.813
19.956
12.504
10.000
8.050
5.314
3.589
2.476
1.743
1.249
0.911
0.675
0.508
0.388

361.300
187.164
101.460
57.278
33.537
20.296
12.657
10.100
8.148
5.401
3.662
2.536
1.791
1.288
0.943
0.701
0.529
0.405

Katilo vidaus temperatūros jutiklis, CTZ2a
Temperatūra (°C) Varža Min. (kΩ) Varža Nom. (kΩ) Varža Maks. (kΩ)

-40
-30
-20
-10
0
10
20
25
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140
150

329.927
173.153
95.009
54.247
32.101
19.621
12.351
9.900
7.952
5.227
3.517
2.418
1.695
1.211
0.881
0.651
0.488
0.372
0.306
0.237
0.153

345.275
180.031
98.187
55.745
32.813
19.956
12.504
10.000
8.050
5.314
3.589
2.476
1.743
1.249
0.911
0.675
0.508
0.388
0.321
0.259
0.177

361.300
187.164
101.460
57.278
33.537
20.296
12.657
10.100
8.148
5.401
3.662
2.536
1.791
1.288
0.943
0.701
0.529
0.405
0.346
0.271
0.194
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Katilo montavimas
Katilo montavimas
Iš anksto pastačius granulių talpyklą ir parinkus
montavimo pusę, katile reikia išpjauti granulių
transporterio skylę. Tam reikia (pvz., metalo žirklėmis)
iškirpti skylę ir dilde nuvalyti aštrius kraštus, tada skylės
kraštus uždengti apsauginiu profiliu.
Prieš paleidžiant į eksploataciją reikia:
1. Uždėti gofruotą žarną ant degiklio tiekimo antgalio ir
priveržti sąvarža. Gofruota žarna negali turėti jokių
užlinkimų, kurie trukdytų granulėms byrėti.
2. Prijungti elektros kabelius nuo katilo prie degiklio ir nuo
granulių transporterio prie degiklio.
3. Įjungti katilo valdiklį ir patikrinti, kad nerodomas
degiklio apsaugos grandinės įspėjimo pranešimas. Kitu
atveju patikrinti jungčių patikimumą ir panaikinti įspėjimo
signalą.

Kuro talpykla bei sliekinis transporteris

Paveiksle parodytas tinkamas sumontavimas.
Papildoma
anga

Žarnos
sąvaržos

Degiklio nuėmimas

Granulių transporteris tiekia granules iš išorinio
rezervuaro. Sliekinis transporteris turi būti įrengtas 45 +/5° kampu. Nuolatinio darbo metu sliekinis transporteris
turi perstumti maždaug 10-11 kg/val. granulių.
Granulių rezervuaras ZP200 yra specialiai pritaikytas
PELLUX COMPACT katilui.
Granulių rezervuaras ir transporteris yra papildomai
įsigyjami priedėliai. Rekomenduojami modeliai:
• Komplektas ZP350 + PP12/PPL12 bei ZP600 +
PP15/PPL15 (granulių rezervuaras su transporteriu);
• Sliekiniai transporteriai PP15 ir PP25 (1,5 m ir 2,5 m),

Kiti kuro rezervuarų tipai
DĖMESIO
Granulių degiklio ir transporterio prijungimui reikia
naudoti tik pridedamą nedegų lankstų gofruotą vamzdį,
kuris yra komplekte. Negalima naudoti kitokių užpylimo
vamzdžių!

Degiklis nuimamas tokia seka:
1. Išjunkite katilo maitinimą.
2. Atidarykite katilo priekinį gaubtą.
3. Atjunkite maitinimo ir valdymo kabelius nuo degiklio.
Atjunkite gofruotą žarną.
4. Atsukite du degiklį laikančius varžtus.
5. Ištraukite degiklį iš montavimo skylės, patraukę į save.
Degiklis sumontuojamas atvirkštine seka.

Rezevuare turi būti dangtis, saugantis granules nuo
drėgmės ir mechaninius transporterio elementus nuo
mechaninių pažeidimų (pvz., patekus kietam daiktui į
vidų, kuris gali sugadinti transporterį).
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Traukos reguliatorius (papildoma įranga)
DĖMESIO
Kamino trauka turi būti mažiausiai 15 Pa. Jei tokių
parametrų pasiekti negalima, reikia išimti kelis
turbuliatorius arba naudoti ištraukimo ventiliatorių.
Kamino trauka priklauso nuo jo skerspjūvio ploto, aukščio,
padėties pastate, vidinių sąlygų, išorės temperatūros,
katilo galios, deginių temperatūros bei suodžių
susikaupimo kamine.
Dauguma katilų yra prijungiami prie seno tipo kaminų.
Pasitaiko, kad juose nėra naujo tipo kurui tinkamos
šiluminės izoliacijos ir nepakanka skerspjūvio ploto.
Dėl didelių traukos svyravimų galimi sūkuriai katilo
degimo kameroje. Norint juos sumažinti ir tuo pačiu
sumažinti kondensato kamine susidarymo riziką,
rekomenduojama naudoti traukos reguliatorių, kurį reikia
įrengti ant katilo dūmtraukio.

Pasukimo ašies reguliavimas
Po sumontavimo reikia šiek tiek atlaisvinti du sklendės ašį
laikančius fiksavimo varžtus taip, kad uždarius traukos
reguliatorių sklendė būtų horizontalioje padėtyje. Po to
varžtus priveržkite.

Traukos reguliatoriaus montavimas
Reguliatoriaus konstrukcija yra tokia, kad jį galima
prijungti prie dūmtraukių bet kokioje padėtyje. Vertikaliai,
kampu arba horizontaliai. Reguliatoriai montuojami ant
adapterio plokštės, kuri uždedama vietoje valymo
dangčio.
Traukos reguliavimas
Trauką reikia sureguliuoti atidarius sklendę ir ją užfiksavus
kaiščiais su svareliais, išdėstytais išilgai sklendės. Svarelio
perstūmimas 2 mm atitinka 1 Pa. Tai vertės, apytiksliai
atitinkančios tikslų išmatavimą.

Tvirtinimo varžtai

Gamyklinis traukos reguliatoriaus nustatymas yra 10 Pa.
Teisingai sureguliuota sklendė tolygiai atsidaro ir užsidaro
kiekviename katile.

PELLUX COMPACT
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Katilo nustatymai
Pirmą kartą įjungus katilą valdiklyje yra tam tikri nustatyti parametrai. Norint pakeisti nustatytus katilo parametrus
reikia įeiti į pagrindinį meniu ir po to į katilo nustatymus.
Veiksmų seka
1. Pagrindiniame lange paspauskite MENIU mygtuką ir
atidarykite pagrindinį meniu.

Meniu

2. Pagrindiniame meniu yra CENTRAL HEATING (centrinio
šildymo) parinktis. Atidarykite paspaudę ENTER.

3. Slankiajame meniu rodyklėmis UP (į viršų) ir DOWN
(žemyn) reikia pasirinkti norimą langą.
4. Pasirinkę norimą langą, paspauskite ENTER ir jį
atidarykite.

5. Rodyklėmis UP (į viršų) ir DOWN (žemyn) pasirinkite
langą SERVICE (aptarnavimas).
6. Pasirinkę SERVICE langą, paspauskite ENTER ir jį
atidarykite. SERVICE meniu yra apsaugotas slaptažodžiu.
Slaptažodį sudaro katilo temperatūros nustatymas ir
raidės EST (pvz., jei katilo nustatyta temperatūra yra 70
°C, tai slaptažodis yra: 70EST).
Daugiau informacijos apie slaptažodžio naudojimą rasite
26 psl.
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Veiksmų seka

Meniu

7. Į viršų ir žemyn rodančiomis rodyklėmis galima nustatyti:
• MIN Tch mažiausią centrinio šildymo siurblio įjungimo temperatūrą,
o
spauskite ENTER ir nustatykite žemiausią galimą srauto temperatūrą (+20 C);
o
• Centrinio šildymo temperatūrą, kai išorėje -20 C, gamyklinis nustatymas:
o
o
70 C, paspauskite ENTER ir nustatykite išorės temperatūrai -20 C;
o
o
• Centrinio šildymo temperatūrą, kai išorėje 0 C, gamyklinis nustatymas: 50 C,
o
paspauskite ENTER ir nustatykite išorės temperatūrai 0 C;
o
• Centrinio šildymo temperatūrą, kai išorėje +10 C, gamyklinis nustatymas:
o
o
40 C, paspauskite ENTER ir nustatykite išorės temperatūrai +10 C;
• Darbo režimą, paspauskite ENTER ir nustatykite wheater (oras), jei sistema
veikia pagal išorės temperatūros jutiklį.
• Centrinio šildymo temperatūros koregavimo koeficientą, paspauskite ENTER
ir nustatykite srauto temperatūros pokyčio vertę, kai išorės temperatūra
o
matuojama 1 C intervalais.
• Centrinio šildymo temperatūros jutiklį, paspauskite ENTER ir pasirinkite YES
(taip), jei sistemoje yra srauto temperatūros jutiklis;
• Nuolat veikiantį siurblį, paspauskite ENTER ir pasirinkite YES (taip), sistemą
valdo išorinis temperatūros jutiklis ir srauto temperatūros jutiklis.
Aukščiau nurodyti nustatymai patvirtinami paspaudus įvedimą ENTER.

8. Pakartotinai paspauskite ESC (išeiti) grįždami į pagrindinį meniu.
9. Pagal poreikį UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) mygtukais parinkite
SETTINGS (nustatymai).
10. Paspauskite ENTER ir atidarykite SETTINGS išsamų meniu.

11. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite langą
SERVICE (aptarnavimas).
12. Pasirinkę SERVICE išsamiojo meniu langą, paspauskite ENTER ir jį
atidarykite. SERVICE slaptažodį sudaro katilo temperatūros nustatymas
ir raidės EST (pvz., jei katilo nustatyta temperatūra yra 70 °C, tai
slaptažodis yra: 70EST).
Daugiau informacijos apie slaptažodžio naudojimą rasite 26 psl.
13. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite langą
SYSTEM CONFIGURATION (sistemos konfigūravimas).
14. Paspauskite ENTER ir atidarykite SYSTEM CONFIGURATION išsamųjį
meniu.

15. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite langą
Outside temp. sensor (išorinis temperatūros jutiklis ).
16. Paspauskite ENTER ir atidarykite išorinės temperatūros jutiklio parinktis.
17. Perjunkite išorinės temperatūros jutiklį į YES (taip).

PELLUX COMPACT
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Katilo montavimas
Veiksmų seka
18. Patikrinkite, ar sumontuotas degiklis. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir
DOWN (žemyn) pasirinkite langą BURNER (degiklis).
19. Paspauskite ENTER ir atidarykite degiklio parinktis.

Meniu

20. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite langą
SETTINGS (nustatymai).
21. Paspauskite ENTER ir atidarykite nustatymų parinktis.

22. Degiklį (BURNER) įjunkite paspausdami (YES).

Tai yra minimalūs nustatymai, kuriuos reikia įvesti, kad katilas galėtų saugiai veikti.
Atsižvelgiant į prie katilo prijungtus priedėlius,
kai kuriuos parametrus reikia nustatyti ir įjungti per valdiklį,
pavyzdžiui, šildymo kontūrų skaičių, karšto vandens ruošimo kontūrų skaičių,
akumuliacinę talpyklą, saulės kolektorius ir t.t.
Degiklio gamykliniai nustatymai
Degiklio aptarnavimo meniu (BURNER/SERVICE)
nustatykite šiuos parametrus.
Meniu
12kW
Oras MIN. (30%)
5
Oras MAKS. (100%)
40
Tiekimas MAKS.(100%)
5,0
Galia MIN. (FL2)
30
Galia MAKS. (FL2)
100
Moduliavimo tipas
FL2
Fotojutiklio suveikimo riba
50
Kuro kaloringumas
5,3
Deguonis MIN. (30%)
13
Deguonis MAKS. (100%)
8
Kuro išankstinis tiekimas
55 s.
Valymo intervalas
180 min.
Valymo ciklai
2
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Aptarnavimas
Aptarnavimas
Aptarnavimo meniu
DĖMESIO
Aptarnavimo meniu naudoti gali tik atitinkamus
įgaliojimus turintis asmuo!
SERVICE (aptarnavimo) meniu yra apsaugotas
slaptažodžiu. Slaptažodį sudaro katilo temperatūros
nustatymas ir raidės EST. Jei įjungtas rankinio valdymo
režimas (šalia temperatūros M raidė), galite perskaityti
nustatytą temperatūrą valdymo pulto ekrane. Ji rodoma
mažesniais skaičiais šalia katilo temperatūros realiu laiku.

DĖMESIO
Kai įjungtas automatinis režimas (A raidė šalia
temperatūros rodmens), patikrinkite temperatūros
nustatymo tašką (slaptažodžiui) per meniu
BOILER/SETTINGS/Boiler temp set.
Pavyzdys: jei katilo nustatyta temperatūra yra 70 °C, tai
slaptažodis yra: 70EST.
Slaptažodžio reikia tik įeiti į aptarnavimo meniu. Po
maždaug 10 min. po bet kurio mygtuko paspaudimo
slaptažodis išjungiamas ir jį vėl reikia įvesti, norint įeiti į
aptarnavimo meniu.
Slaptažodžio įvedimo į aptarnavimo meniu pavyzdys:

Veiksmų seka
1. Patikrinkite nustatytą temperatūrą pagrindiniame meniu.
Temperatūra turi būti rankiniame režime (M).
2. Nustatyta temperatūra rodoma mažesniais skaičiais; čia rodoma
70 °C (gamyklinis nustatymas: 65 °C.)
3. Atidarykite pagrindinį meniu paspausdami ENTER.
4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite reikiamą
langą.

Meniu

Nustatyta temperatūra
5. Pasirinkę reikiamą meniu langą, pvz., SETTINGS, atidarykite
reikiamą išsamiojo meniu langą, paspausdami ENTER.
6. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite reikiamą
SETTINGS (nustatymų) langą.

7. Atidarykite išsamųjį meniu paspausdami ENTER.

PELLUX COMPACT
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Aptarnavimas
Veiksmų seka
8. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn), įveskite slaptažodį ir
patvirtinkite paspausdami ENTER.
(slaptažodis = nustatyta katilo temperatūra + EST. Slaptažodžio
pavyzdys: 70EST.)

Meniu

9. Įvedus slaptažodį atsidaro SETTINGS/SERVICE langas.
10. Paspausdami ENTER atidarykite lentelę.

Daugiau apie meniu turinį rasite skyriuje „Išplėstinis meniu“ 33 psl.
Pasirinkti galite rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn):
Pagrindinis meniu
Pagrindinis meniu

CENTRAL HEATING (centrinis šildymas)
HOT WATER* (karštas vanduo)
BUFFER* (akumuliacinė talpykla)
BOILER (katilas)
SETTINGS (nustatymai)
BURNER (degiklis)
ALARMS (įspėjimai)
SOLAR* (saulės kolektorius)
INFO (informacija)

*Reikia papildomų priedėlių
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Aptarnavimas
ŠILDYMAS
CENTRAL HEATING
(centrinis šildymas)

C.H. SELECT (c.š.
parinktis)

PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

STATE (būklė)

Būklės peržiūra

SETTINGS (nustatymai)

Komfortiška temp.
Programa
Ekonominė temp.

TIME PROG. (progr.laikas)

Laiko programos nustatymai

SERVICE (aptarnavimas)

Slaptažodis
Komfortiška MAKS. siurblio temp.
Ekonominė MAKS. siurblio temp.
MIN. siurblio Tch
Šaltinis
MAKS. temp.
Maišytuvo darbo laikas
Karšto vandens ruošimo pirmenybė
Siurblio bandymas
Maišytuvo bandymas
Kontūro pavadinimas
C.Š. temp., kai -20 °C
C.Š. temp., kai 0 °C
C.Š. temp., kai +10 °C
C.Š. koregavimo koef.
Darbo režimas
Rankinis Tch
Kambario temp. jutiklis
C.Š. temp. jutiklis
Nuolatinio veikimo siurblys
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Aptarnavimas
KARŠTO VANDENS RUOŠIMAS
HOT WATER*
H. W. SELECT
(KARŠTAS VANDUO) (k.v. parinktis)

BUFFER*
BUFFER 1
(akumuliacinė talpykla) (A.T.1)

STATE (būklė)

Būklės peržiūra

SETTINGS (nustatymai)

Komfortiška temp.
Programa
Šildyti dabar
Histerezė
Ekonominė temp.

TIME PROG. (progr.laikas)

Laiko programos nustatymai

SERVICE (aptarnavimas)

Slaptažodis
Šaltinio intervalas
Šaltinis
MAKS. temp.
MIN. temp. intervalas
Siurblio bandymas
Kontūro pavadinimas

STATE (būklė)

Būklės peržiūra

SETTINGS (nustatymai)

Didžiausia nustatyta temp.
Mažiausia nustatyta temp.
Programa

TIME PROG. (progr.laikas)

Laiko programos nustatymai

SERVICE (aptarnavimas)

Slaptažodis
Minimali siurblio temp.
Automatiškai reguliuojama siurblio temp.

*Reikia papildomų priedėlių ir atskirai įjungti.
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Aptarnavimas
Katilas
BOILER (KATILAS)

Nustatymai
SETTINGS
(nustatymai)

STATE (būklė)
SETTINGS (nustatymai)
SERVICE (aptarnavimas)

Būklės peržiūra
Katilo temp. nustatymas
Slaptažodis
MIN. siurblio temp.
Režimas
Histerezė
MIN. grįžt. temp.
Grįžtamojo maišytuvo laikas
Katilo siurblio bandymas
Grįžtamojo maišytuvo bandymas
Šilumokaičio valymo laikas
Šilumokaičio valymo pabaigos laikas
Šilumokaičio valymo pradžios laikas

TIME AND DATA (laikas ir
data)

Laiko ir datos nustatymas

LANGUAGE (kalba)
GENERAL SETTINGS
(bendrieji nustatymai)

Kalbos parinkimas

SERVICE (aptarnavimas)

Slaptažodis
MODULES CONFIGURATION
(modulių konfigūravimas)

Garsinis įspėjimo signalas

0 modulis
1 modulis
2 modulis
3 modulis
4 modulis
5 modulis
6 modulis
7 modulis
Lambda modulis

SYSTEM CONFIGURATION
(sistemos konfigūravimas)

C.Š. kontūrų skaičius
K.V. kontūrų skaičius
A.T. skaičius
Išorės temp. jutiklis
Vidaus temp. jutiklis
Saulės kolektoriai
Ventiliatoriaus valdymas
Ventiliatorius su Holo jutikliu

RESTORE FACTORY SETTINGS
(gamyklinių nustatymų
atkūrimas)
PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Išsaugoti pakeitimus?

29

Aptarnavimas
Degiklis
BURNER (degiklis)

30

STATE (būklė)
SETTINGS (nustatymai)

Būklės peržiūra
Kurą tiekti dabar
Įjungti degiklį

SERVICE (aptarnavimas)

Slaptažodis
Oro MIN. (30%)
Oro MAKS. (100%)
Tiekimo MAKS. (100%)
Galia MIN. (FL2)
Galia MAKS. (FL2)
Moduliavimo tipas
Šviesos jutiklio suveikimo riba
Uždegimo prietaiso bandymas
Šilumokaičio valymo pabaigos laikas
Šilumokaičio valymo pradžios laikas
Šildytuvo tiekimo mechanizmo bandymas
Rezervuaro tiekimo mechanizmo bandymas
Ventiliatoriaus bandymas
Bandymo kuro masė
Kuro kaloringumas
Lambda valdymas
Deguonis MIN. (30%)
Deguonis MAKS. (100%)
Išankstinės kuro dozės tiekimas
Valymo laikotarpis
Valymo ciklai
Ištraukimo ventiliatorius
Grotelių valymo bandymas
Tylus grotelių valymas

PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Aptarnavimas
Įspėjimo signalas
Įspėjimų signalai
Saulės kolektorius
SOLAR* (saulės kolektorius)

Įspėjimų signalų sąrašas (20 dažniausių signalų)

STATE (būklė)
SETTINGS (nustatymai)

Būklės peržiūra
Įjungti pokytį
Išjungti pokytį

SERVICE (aptarnavimas)

Slaptažodis
Schema
Srautas (l/min)
Skysčio specifinė šiluma
MAKS. karšto vandens temp.
MAKS. saulės kolektoriaus temp.
MIN. saulės kolektoriaus temp.
Saulės kolektoriaus siurblio bandymas

*Reikia papildomų priedėlių ir atskirai įjungti.
INFORMACIJA
INFO

Skirta montuotojams
PELLUX COMPACT

Informacija apie įdiegtą programinę įrangą
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Aptarnavimas
Išplėstinis meniu
Šildymas
Norėdami patikrinti ar pakeisti parametrus, atidarykite centrinio šildymo meniu (CENTRAL HEATING).
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš menu pasirinkite
CENTRAL HEATING išsamųjį meniu.

Meniu

3. Atidarykite CENTRAL HEATING išsamųjį meniu paspausdami
ENTER.

4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite norimą
langelį.
5. Atidarykite pasirinkite norimą išsamųjį meniu langelį
paspausdami ENTER.

6. Čia rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) galite pasirinkti
įvairias funkcijas.
7. Pasirinktą patvirtinkite paspausdami ENTER; šiuo atveju tai yra
STATE (būklės) išsamusis meniu.

8. Galite patikrinti šiuos parametrus:
• Kontūro numerį (lange CH 1) ir pavadinimą (lange KITCHEN virtuvė).
• Išmatuotą (lange 22.1 °C) ir nustatytą (lange 21.0) patalpos ar
zonos temperatūrą.
• Išmatuotą (lange 44.1 °C) ir nustatytą (lange 43.0) radiatorių
temperatūrą.
• Išmatuotą išorės temperatūrą (lange -7.5 °C).
• Maišymo vožtuvo darbo laiką (lange 10).
• Šilumos šaltinio nustatytą temperatūrą (lange 43).
• Maišymo vožtuvo darbo parodymus.
• Centrinio šildymo sistemos siurblio darbo parodymus.
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Aptarnavimas
Šildymo nustatymai
Funkcija
Komfortiška temp.
Programa

Ekonominė temp.

Aprašymas
Temperatūra, nustatyta šildymo metu
1. Darbas nustatytais laiko intervalais.
2. Nustatyta nuolatinė komforto
temperatūra reguliuojama visą laiką,
neatsižvelgiant į nustatytus laiko
intervalus.
3. Išjungia šildymą.
4. Ekonominė temperatūra
kambariuose palaikoma visą laiką.
Pageidaujama temperatūra
kambaryje, kai nešildoma

Funkcija

Aprašymas

C.Š. šild. temp., kai
o
10 C
C.Š. koregavimo
koeficientas

Šildymo kreivės taškas, kai lauke yra
o
10 C
C.Š. šild. temp. reguliuojamas pagal
nusatytą kambario temp. kas 1°C.
Pavyzdys: jei koregavimo koeficientas
nustatytas 6 °C, kambario nust. temp.
yra 20 °C, o kambario išmatuota temp.
20.5 °C, apskaičiuota C.Š. šild. temp.
vertė bus sumažinta 3°C.
Nustato išankstinį C.Š. šild. temp.
režimą; rankinį – C.Š. šild. temp.
nustatoma rankiniu būdu; pagal orą –
C.Š. šild. temp. nustatoma pagal
šildymo kreivę.
C.Š. šild. temp. taškas, kai įjungtas
rankinis režimas.

Darbo režimas

Šildymo nustatymų reguliavimas
Funkcija
Komf. MAKS.
siurblio temp.
Ekon. MAKS.
siurblio temp.
MIN. Tch siurblio
temp.
Šaltinis
MAKS. Temp.
Maišytuvo laikas
Karšto vandens
ruošimo pirmenybė

Siurblio bandymas

Maišytuvo
bandymas
Kontūro
pavadinimas
C.Š. šild. temp., kai
o
-20 C
C.Š. šild. temp., kai
o
0C

PELLUX COMPACT

Aprašymas
Maksimali išorės temperatūra, kuriai
esant cirkuliacinis siurblys veikia
komfort. temp. režimu.
Maksimali išorės temperatūra, kuriai
esant cirkuliacinis siurblys veikia ekon.
temp. režimu.
Minimali apskaičiuota šildymo temp.,
kuriai esant veikia C.Š. siurblys
Nurodo šaltinį, iš kurio šiluma
tiekiama į C.Š. sistemą
Maksimali apskaičiuota sistemos
šildymo temp.
Laikas, per kurį pilnai atsidaro
maišymo vožtuvas
Suteikiama pirmenybė šildyti karštą
vandenį atitinkamame kontūre. Kai
ruošiamas karštas vanduo, C.Š.
siurblys neveikia.
Cirkuliacinis siurblys įjungiamas
neatsižvelgiant į kitus nustatytus
parametrus.
Maišymo vožtuvas atidaromas
neatsižvelgiant į kitus nustatytus
parametrus.
Suteikiamas pavadinimas centrinio
šildymo kontūrui
Šildymo kreivės taškas, kai lauke yra
o
-20 C
Šildymo kreivės taškas, kai lauke yra
o
0C

Rankinis Tch
reguliavimas
Kambario temp.
jutiklis
C.Š. jutiklis
Nuolatinis
siurblys

Nurodo, kurį vidaus jutiklį yra
prisijungusi sistema
Nurodo, kurį C.Š. yra prisijungusi
sistema
Yes (įjungtas)– siurblys pradeda veikti
pasiekus nustatytą kambario temp.
Kai apskaičiuota C.Š. šild. temp.
mažinama (tik kai yra naudojami
apskaičiuota C.Š. šild. temp. jutikliai ir
maišymo vožtuvas).
No (ne) – siurblys sustoja pasiekus
nustatytą kambario temp.
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Aptarnavimas
Karštas buitinės paskirties vanduo
Norėdami patikrinti ar pakeisti parametrus, atidarykite karšto vandens ruošimo išsamųjį meniu (HOT WATER).
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite HOT WATER išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite HOT WATER išsamųjį meniu paspausdami ENTER.

4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite norimą
langelį.
5. Atidarykite pasirinkite norimą išsamiojo meniu langelį
paspausdami ENTER.

6. Čia rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) galite pasirinkti
įvairias funkcijas.
7. Pasirinktą funkciją patvirtinkite paspausdami ENTER; šiuo atveju tai
yra STATE (būklės) išsamusis meniu.
.

8. Galite patikrinti šiuos parametrus:
• Kontūro numerį (lange HW 1) ir pavadinimą (lange BATHROOM 1 –
vonios kambarys 1).
• Karšto vandens nustatytą (lange 50) temperatūrą.
• Karšto vandens išmatuotą (lange 45) temperatūrą.
• Išmatuotą išorės temperatūrą (lange -7.5 °C).
• Šilumos šaltinio nustatytą temperatūrą (lange 60).
• Karšto vandens cirkuliacinio siurblio darbo parodymus (kai jo
simbolis mirksi, siurblys veikia).

34

PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Aptarnavimas
Karšto vandens ruošimo nustatymai
Funkcija
Komfortiška temp.
Programa

Šildymo pirmenybė

Histerezė
Ekonominė temp.

Aprašymas
Karšto buitinio vandens temp.
nustatoma šildymo metu
1. Darbas nustatytais laiko intervalais.
2. Nustatyta nuolatinė komforto
temperatūra reguliuojama visą laiką,
neatsižvelgiant į nustatytus laiko
intervalus.
3. Išjungiamas šildymo jungiklis.
Pirmiausia iki komfortiškos
temperatūros pašildo vandenį,
neatsižvelgiant į nustatytus režimus.
Temperatūros vertė, iki kurios gali
sumažėti karšto vandens temp.
Karšto vandens temperatūra, kai yra
nešildymo sezonas

Šildymo sistemos nustatymų reguliavimas
Funkcija
Šaltinio intervalas

Šaltinis
MAKS. Temp.
Pokyčio MIN. temp.

Siurblio bandymas

Kontūro
pavadinimas

Aprašymas
Šaltinio temperatūra didinama
atsižvelgiant į nustatytą K.V.
temperatūrą šildymo sezono metu.
Darbo režimas.
Nurodo šaltinį, iš kurio šiluma
tiekiama į K.V. ruošimo sistemą
Maksimali ruošiamo karšto vandens
temp.
Mažiausias temperatūros skirtumas
tarp šilumos šaltinio ir karšto vandens
temperatūrų, kada pradeda veikti K.V.
siurbliai.
Cirkuliacinis siurblys įjungiamas
neatsižvelgiant į kitus nustatytus
parametrus.
Suteikiamas pavadinimas k.v. kontūrui

PELLUX
COMPACT
Skirta
montuotojams
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Aptarnavimas
Katilas
Katilo darbo 24 valandų statistika
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite BOILER (katilo) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite BOILER išsamųjį meniu paspausdami ENTER.

4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite norimą
langelį.
5. Atidarykite pasirinkite norimą išsamiojo meniu langelį paspausdami
ENTER.

6. Čia galite patikrinti šiuos parametrus:
• Darbo būklę (per paskutines 24 val.)
• Valandų skaičių
• Katilo temp. per paskutines dvi valandas
• Degiklio galios %
• Vidutinę galią
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Aptarnavimas
Katilo nustatymai
Funkcija
Katilo temp.
nustatymas

Aprašymas
Šilumnešio temp., kurią reguliuoja
valdiklis. Šis meniu veikia tik
nuolatinio darbo režime.

Šildymo sistemos nustatymų reguliavimas
Funkcija
MIN. siurblio temp.
Režimas

Histerezė

MIN. grįžimo temp.
Grįžimo maišytuvo
darbo laikas
Katilo siurblio
bandymas
Grįžimo maišytuvo
bandymas
Šilumokaičio
valymo pradžia
Šilumokaičio
valymo pabaiga
Šilumokaičio
valymo bandymas

PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Aprašymas
Temperatūra, kurią viršijus valdiklis
įjungia siurblius
1. Automatinis – temp. valdoma
automatiniu režimu.
2. Nuolatinis – temp. visą laiką valdo
ir reguliuoja vartotojas.
Temperatūros vertė, iki kurios gali
sumažėti karšto vandens temp., kai
pradeda veikti degiklis
Mažiausia į katilą grįžtančio
šilumnešio temperatūra.*
Pilnas grįžimo vožtuvo atsidarymo
laikas. Įveskite pavaros temp. pokyčio
vertę arba didžiausią vertę 240*.
Katilo cirkuliacinis siurblys įjungiamas
neatsižvelgiant į kitus nustatytus
parametrus.
Maišymo vožtuvas atidaromas
neatsižvelgiant į kitus nustatytus
parametrus*.
Laikotarpis, per kurį pavara gali
išvalyti šilumokaitį.

Rankiniu būdu įjungiamas bandomasis
šilumokaičio valymas.
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Aptarnavimas
Nustatymai
Šių elementų patikrai ir nustatymui:
• Data ir laikas
• Kalba
• Įspėjimo garsinis signalas
• Naujų priedėlių prijungimas
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite SETTINGS (nustatymų) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite SETTINGS išsamųjį meniu paspausdami ENTER.
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Aptarnavimas
Aptarnavimo nustatymai
Modulių konfigūravimas
DĖMESIO
Prieš įvesdami naujus nustatymus turite sukonfigūruoti
modulius. Daugiau informacijos apie konfigūravimą yra
46 psl.

Sistemos konfigūravimas
Per šį meniu galima sukonfigūruoti šildymo sistemą

(hidraulinę). Funkcijos priklauso nuo papildomai
prijungtų modulių nustatymo.

Šiame meniu patikrinkite prie CAN prijungtus modulius.
Modulis

0 modulis
1 modulis
2 modulis
3 modulis
4 modulis
5 modulis

6 modulis
7 modulis
Lambda modulis

Aprašymas
3 šildymo kontūrai Nr. 2, 3 ir 4.
Išorinis temp. jutiklis.
3 šildymo kontūrai Nr. 5, 6 ir 7.
3 šildymo kontūrai Nr. 8, 9 ir 10.
3 šildymo kontūrai Nr. 11, 12 ir 13.
3 šildymo kontūrai Nr. 14, 15 ir 16.
Akumuliacinė talpykla.
Saulės kolektoriai.
Karšto vandens ruošimo kont. Nr. 2.
Grįžimo temp. jutiklis.
Išorės temp. jutiklis.
Pagrindinio katilo modulis
Papildomo ištraukimo ventiliatoriaus
modulis

Lambda zondo modulis

Funkcija

Aprašymas

C.Š. šild. kontūrų
skaičius
K.V. ruošimo
kontūrų skaičius
Akumuliacinių
talpyklų skaičius
Išorės temp. jutiklis

C.Š. šild. sistemos kontūrų skaičius

Grįžimo temp.
jutiklis
Saulės kolektoriai

K.V. ruošimo sistemos kontūrų skaičius
Šildymo sistemos akumuliacinių
talpyklų skaičius (modulis nr.5)
Nustato, kurie išorės temp. jutikliai yra
prijungti prie sistemos (Modulis Nr. 0).
Nustato, kurie grįžimo temp. jutikliai
yra prijungti prie sistemos (Modulis Nr.
5).
Nustato, kurie saulės kolektoriai yra
prijungti prie sistemos (Modulis Nr. 5).

Gamyklinių nustatymų atkūrimas
Su šia funkcija galima atkurti gamyklinius reguliatoriaus
parametrus.

DĖMESIO
Galima atkurti visus gamyklinius nustatymus, kurie gali
sutrikdyti sistemos darbą. Naujas valdiklio nustatymo
konfigūravimas gali būti reikalingas po gamyklinių
nustatymų atkūrimo.

PELLUX
COMPACT
Skirta
montuotojams
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Aptarnavimas
Degiklis
Atidarykite BURNER (degiklio) išsamųjį meniu, norėdami patikrinti ar pakeisti degiklio parametrus.
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite BURNER (degiklio) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite BURNER (degiklio) išsamųjį meniu, paspausdami
ENTER.

4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite norimą
langelį.
5. Atidarykite pasirinkite norimą išsamiojo meniu langelį
paspausdami ENTER. Čia pasirenkamas BURNER (degiklio) išsamusis
meniu.

6. Čia galite patikrinti šiuos parametrus:
• Degiklio darbo būklė (lange MODULATION)
• Degiklio galia realiu laiku % (lange Power=100 %)
• Bendros kuro sąnaudos (lange 11,5 kg)
• Kuro sąnaudos realiu laiku (lange 4,3 kg/h)
• Degiklio galia realiu laiku kW (lange 20,0 kW)
• Deguonies kiekis išmetamuose deginiuose (lange O2=8,0 %)
• Liepsnos ryškumas (lange 215)
• Oro ventiliatoriaus galia (lange 13)
• Realus kuro tiekimo laikas (lange 7,6)
• Ventiliatoriaus sūkių greitis (lange 1600)
• Savaitės diena ir laikas (lange Fr 20:54)
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Aptarnavimas

Degiklio nustatymai
Funkcija

Kurą tiekti dabar
Įjungti degiklį
Kuro tipas

Aprašymas
Įjungiamas kuro tiekimas,
neatsižvelgiant į kitus nustatytus
parametrus
Leidžia įjungti degiklį
Nustato naudojamo kuro tipą

Degiklio nustatymų reguliavimas
Funkcija
Oro MIN. (30%)
Oro MAKS. (100%)
Tiekimo MAKS.
(100%)
Galia MIN. (FL2)
Galia MAKS. (FL2)
Moduliavimo tipas

Šviesos jutiklio
suveikimo riba
Uždegimo prietaiso
bandymas*
Šildytuvo tiekimo
mechanizmo
bandymas* (jei yra
tokia funkcija)
Rezervuaro tiekimo
mechanizmo
bandymas
Ventiliatoriaus
bandymas*
Bandymo kuro
masė
Kuro kaloringumas
Lambda valdymas

Deguonis MIN.
(30%)

Aprašymas
Mažiausias tiekiamo oro kiekis, kai
degiklio galia 30 % arba 1 galios lygis.
Didžiausias tiekiamo oro kiekis, kai
degiklio galia 100 % arba 2 galios lygis.
Ilgiausias kuro tiekimo laikas, kai
degiklio galia 100 %, kas 20 sek.
Mažiausia reguliuojama degiklio galia
(1 galios lygis)
Didžiausia reguliuojama degiklio galia
(2 galios lygis)
Degiklio darbo režimas pagal
moduliuotą galią (Fuzzy Logic 2) arba
dvi nustatytas ribas (etapais). 2 galios
lygis už histerezės ribų ir 1 galios lygis
histerezės viduje
Pagal degiklyje esančios šviesos
ryškumą valdiklis reaguoja, ar jame
užsidegė liepsna.
Įjungia bandymui uždegimo prietaisą.

Funkcija

Aprašymas

Deguonis MAKS.
(100%)

Deguonies nustatytas kiekis, kai maks.
degiklio galia, 100 %.
Kuro tiekimo laikas uždegimo metu

Išankstinės kuro
dozės tiekimas
Valymo
laikotarpis
Valymo ciklai
Ištraukimo
ventiliatorius**
Grotelių valymo
bandymas
Tylus grotelių
valymas

Laiko intervalai tarp degiklio valymo
Degiklio valymo ciklų skaičius
Ištraukimo ventiliatoriaus nustatymai
Grotelių valymo bandymo įjungimas
Grotelių valymo įjungimas
šilumokaičio valymo metu

Įjungia bandymui kuro transporterį.

Įjungia bandymui kuro tiekimo
mechanizmą.
Įjungia bandymui ventiliatorių
Per vieną darbo valandą patiekiamo
kuro kiekis
Tiekiamo kuro kaloringumas (kWh/kg.)
Nustato, kaip valdiklis turi įvertinti
deguonies kiekio parodymus iš
Lambda zondo ir valdyti procesą.
Deguonies nustatytas kiekis, kai min.
degiklio galia, 30 %.
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Įspėjimo signalai
Meniu yra saugoma informacija apie 20 paskutinių įspėjimo signalų.
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite ALARMS (įspėjimų) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite ALARMS išsamųjį meniu paspausdami ENTER.
4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite įspėjimo signalo nr.
5. Paspauskite ENTER ir patvirtinkite pasirinkto įspėjimo signalo nr.
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Įspėjimo signalų kodai

Kodas
1

2
3

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
37

38
249

Pagrindiniai įspėjimo signalų kodai
Galima priežastis
Nuolat perkaista katilas. Bloga kamino trauka. Neuždarytos katilo
durelės katilo darbo metu. Blogai sureguliuotas deguonies kiekis degant
MIN. ir MAKS. galia.
Nėra liepsnos ir kuro
Baigėsi kuras. Šviesos jutiklio gedimas. Per didelė arba per maža kuro
dozė. Liepsna gęsta.
Degiklio saugos grandinė
Degiklio temp. pasiekė didž. leistiną. Neuždarytos katilo durelės katilo
darbo metu. Blogai pritvirtintas degiklis. Užsikimšęs degiklis. Bloga
kamino trauka. Neteisingas uždegimo deguonies kiekio nustatymas.
Katilo jutiklio trumpas sujungimas
Sugedo jutiklis. Nutrūko jutiklio laidas.
Katilo temp. jutiklio gedimas
Sugedo jutiklis. Atsilaisvino jutiklio laidų varžtai. Nutrūko jutiklio laidas.
Katilo jutiklio trumpas sujungimas
Sugedo jutiklis. Nutrūko jutiklio laidas.
Degiklio jutiklio gedimas
Sugedo jutiklis. Nutrūko jutiklio laidas.
Iš naujo persikrovė procesorius
Gali būti pažeistas valdiklis!
STB.
-Sutrikęs ryšys su 0 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 1 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 2 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 3 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 4 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 5 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 6 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 7 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Sutrikęs ryšys su 8 moduliu.
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Karšto vandens temp. jutiklio
Sugedo karšto vandens temperatūros jutiklis. Nutrūko jutiklio laidas.
trumpas sujungimas.
Karšto vandens temp. jutiklio
Sugedo karšto vandens temperatūros jutiklis. Nutrūko jutiklio laidas.
gedimas
Kambario temp. jutiklio trumpas
Sugedo kambario temperatūros jutiklis. Nutrūko jutiklio laidas
sujungimas
Kambario temp. jutiklio gedimas
Sugedo karšto vandens temperatūros jutiklis. Atsilaisvino jutiklio laidų
varžtai. Nutrūko jutiklio laidas.
Liepsnos gesimo pranešimas
Lanksčioje žarnoje arba degiklyje užsikimšo granulės. Sugedo granulių
transporteris. Tiekiama per daug kuro ir per mažai oro nustačius
didžiausią galią.
Sutrikęs ryšys su lambda zondu
Sutriko CAN jungties funkcijos arba elektros tiekimas.
Perkaito saulės kolektoriai
Nutrūko siurblio arba maitinimo laidas
Užšalo saulės kolektoriai
Nutrūko siurblio arba maitinimo laidas
Sugedo grotelių valymas
Degiklis negali atidaryti ar uždaryti grotelių dėl jų užsiteršimo arba
atsileidusių varžtų. Sugedo grotelių valymo modulis. Neteisingai
prijungti laidai.
Sugedo ventiliatorius
Sugedo ventiliatorius, netvarkingi prijungimo kontaktai, krito galia.
Suveikė temperatūros ribotuvas (STB) Perkaito katilas. Ranka iš naujo perjunkite STB. Sugedo cirkuliaciniai
siurbliai. Nepakankamas šilumos nuvedimas.
Trumpas aprašymas
Perkaito procesorius
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Informacija

Laiko programavimo pavyzdys

Šiame meniu yra informacija apie įrenginį, kuri gali būti
naudinga vartotojui, pavyzdžiui, valdiklio programinės
įrangos versija.

Laiko grafiką galima programuoti tik tada, kai prijungtas
kambario temperatūros jutiklis.
Kambario temperatūros jutiklis yra papildomai užsakomas
priedas!
DĖMESIO
Komforto ir ekonominės temperatūros gali skirtis nuo
įvairių kontūrų nustatytų temperatūrų. Todėl, norint
užtikrinti tikslų veikimą pagal nustatytą grafiką, reikia
nustatyti grafiką komforto ir ekonominėms
temperatūroms.

Datos ir laiko nustatymas
Valdiklio pulte yra kalendorius ir laikrodis, su kuriais
galima nustatyti įvairias su laiku susijusias funkcijas.
Valdiklyje yra akumuliatorius (CR2032), kuris tiekia elektrą
laikrodžiui, kai nėra elektros maitinimo iš tinklo.
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn), pasirinkite
CENTRAL HEATING išsamųjį meniu.
3. Atidarykite šį išsamųjį meniu paspausdami ENTER.
4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn), pasirinkite
C.H SELECT išsamųjį meniu.
5. Atidarykite šį išsamųjį meniu paspausdami ENTER.
6. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn), pasirinkite
norimą kontūrą (čia: Kitchen - virtuvė).
7. Atidarykite šį išsamųjį meniu paspausdami ENTER.
8. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn), pasirinkite
TIME PROG. išsamųjį meniu.
9. Atidarykite šį išsamųjį meniu paspausdami ENTER.
10. Pradeda mirksėti savaitės dienų pavadinimai.
11. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn), pasirinkite
norimą dieną, kurią reikia užprogramuoti.
12. Patvirtinkite parinktį paspausdami ENTER.
13. Virš laiko ašies pradeda mirksėti indikatorius.
14. Rodykle UP (aukštyn) pasirinkite laiką, kai katilas
pradeda šilti + indikatorius pereina į kitą laiką.
15. Rodykle DOWN (žemyn) pasirinkite laiką, kai katilas
nustoja šilti + indikatorius pereina į kitą laiką.
16. Baigę parinktos dienos programavimą, patvirtinkite
savo nustatymus paspausdami ENTER.
17. Po naujų nustatymų patvirtinimo arba atmetimo vėl
pradeda mirksėti savaitės dienų pavadinimas.
18. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite
kitą dieną, kurią reikia užprogramuoti.
19. Norėdami užprogramuoti visas savaitės dienas,
kartokite žingsnius nuo 6 iki 18.
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Papildomų priedėlių prijungimas

Programuojamų jungiklių numeriai yra nuo 1 iki 4.
Jungikliais Nr. 1, 2 ir 3 moduliui priskiriamas unikalus

Modulių prijungimas
Visus papildomus priedėlius galima prijungti per
papildomus modulius. PELLUX COMPACT yra septyni
papildomi moduliai reikalingų priedėlių prijungimui.
Moduliai Nr. 0 - 4 naudojami šildymo kontūrams.
Modulis Nr. 5 naudojamas saulės kolektorių,
akumuliacinės talpyklos, grįžtamosios temperatūros
jutiklio ir dviejų išorinių karšto vandens cirkuliacijos
siurblių prijungimui.
Modulis Nr. 6 yra standartinis modulis, kuris visada
įrengtas katile, kad būtų galima tiesiogiai prijungti prie
įvairių mazgo funkcijų.
Modulis Nr. 7 naudojamas ištraukimo ventiliatoriui.
Lambda modulis yra skirtas tik gamykloje nustatytam
Lambda zondui.
Atskiri papildomi priedėliai prijungiami prie atitinkamų
modulių ir tada per CAN prievadą prie Modulio Nr. 6 ir
katilo valdiklio.
Moduliai Nr. 0-5 turi būti įrengti atskiroje dėžutėje šalia
katilo. Modulis Nr. 6 yra katilo viduje.
DĖMESIO
Katilo viduje gali būti įrengtas tik vienas modulis.
Visi kiti moduliai turi būti įrengti atskiroje dėžutėje šalia
katilo ir turėti atskirą maitinimo jungtį.
Norėdami sujungti modulį su papildomu priedėliu, turite
jam priskirti naują adresą, jį programuodami DIP
(programavimo) jungikliais (tai netaikoma Lambda
moduliui), kad valdiklis galėtų valdyti naują prietaisą ir
gauti iš jo informaciją.
DIP jungiklis

numeris (t.y., adresas). Jungiklis Nr. 4 yra adreso pabaigos
išjungimas.
Jungiklio Nr. 1 vertė yra 1, jungiklio Nr. 2 vertė yra 2,
jungiklio Nr. 3 vertė yra 4. Pvz., jei norite suteikti adresą
Moduliui Nr. 5, įjunkite DIP jungiklius 1 ir 3 (ON), bei
išjunkite DIP jungiklį 2 (OFF).

Jungiklio Nr.(vertė)
1 (1) 2 (2) 3 (4)
OFF OFF
OFF

Modulio Nr.
0 modulis

ON

OFF

OFF

1 modulis

OFF

ON

OFF

2 modulis

ON

ON

OFF

3 modulis

OFF

OFF

ON

4 modulis

ON

OFF

ON

5 modulis

OFF

ON

ON

6 modulis
(standartinis
modulis)

ON

ON

ON

7 modulis
Lambda
modulis

Aprašymas
3 šildymo kontūrai
Nr. 2, 3 ir 4.
Išorinis temp.
jutiklis.
3 šildymo kontūrai
Nr. 5, 6 ir 7.
3 šildymo kontūrai
Nr. 8, 9 ir 10.
3 šildymo kontūrai
Nr. 11, 12 ir 13.
3 šildymo kontūrai
Nr. 14, 15 ir 16.
Akumuliacinė
talpykla. Saulės
kolektoriai.Karšto
vandens ruošimo
kont. Nr. 2. Grįž.
temp. jutiklis.
Pagrindinio katilo
modulis, esantis
katilo viduje. Išorės
temp. jutiklis
Papildomas katilo
modulis

Lambda zondo
modulis

DĖMESIO
4 DIP jungiklis yra išjungimui!
Sistemoje turi būti du išjungimo jungikliai, kurie turi būti
įjungti (ON). Vienas valdymo pulte, kitas paskutiniame
modulyje ar įrengtame priedėlyje. Lambda modulis ir
interneto modulis turi išjungimo jungiklį ir jiems nereikia
DIP jungiklio.
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Įvairių modulių jungtys

Moduliai Nr. 0 - 4 prijungti vienodai, bet valdo skirtingus
kontūrus.
Modulis Nr. 0 – pilnai valdo 3 šildymo kontūrus su
cirkuliaciniu siurbliu ir maišymo vožtuvu; šildymo kontūrai
Nr. 2, 3 ir 4 – išorinės temperatūros matavimas.
Modulis Nr. 1 – pilnai valdo 3 šildymo kontūrus su
cirkuliaciniu siurbliu ir maišymo vožtuvu; šildymo kontūrai
Nr. 5, 6 ir 7.

Modulis Nr. 2 – pilnai valdo 3 šildymo kontūrus su
cirkuliaciniu siurbliu ir maišymo vožtuvu; šildymo kontūrai
Nr. 8, 9 ir 10.
Modulis Nr. 3 – pilnai valdo 3 šildymo kontūrus su
cirkuliaciniu siurbliu ir maišymo vožtuvu; šildymo kontūrai
Nr. 11, 12 ir 13.
Modulis Nr. 1 – pilnai valdo 3 šildymo kontūrus su
cirkuliaciniu siurbliu ir maišymo vožtuvu; šildymo kontūrai
Nr. 14, 15 ir 16.

Nr.

INPUT (įėjimo) signalas

27

IN1 – C.Š. temp. jutiklis, kontūrai 2, 5 ir 8.*
GND (įžeminimas).
IN2 – kambario temp. jutiklis, kontūrai 2, 5 ir 8.*
IN3 – C.Š. temp. jutiklis, kontūrai 3, 6 ir 9.*
GND (įžeminimas).
IN4– kambario temp. jutiklis, kontūras 3.*
IN5 – C.Š. temp. jutiklis, kontūrai 4, 7 ir 10.*
GND (įžeminimas).
IN6 – kambario temp. jutiklis, kontūrai 4, 7 ir 10.*
IN7 - atsarginis.
GND (įžeminimas).
IN8 - atsarginis.
IN9 - atsarginis.
GND (įžeminimas).
IN10 - atsarginis.
Tekstas - išorės temp. jutiklis (tik 0 moduliui, ryšys su
visais C.Š. kontūrais).
GND (įžeminimas).
IN12 - atsarginis.

Nr. OUTPUT (išėjimo) signalas
1 DO1 - C.Š. maišymo vožtuvo atidarymas, kontūrai 2, 5 ir 8.*
2 DO2 - C.Š. maišymo vožtuvo uždarymas, kontūrai 2, 5 ir 8.*
3 DO3 - C.Š. maišymo vožtuvo atidarymas, kontūrai 3, 6 ir 9.*
4 DO4 - C.Š. maišymo vožtuvo uždarymas, kontūrai 3, 6 ir 9.*
5 DO5 - C.Š. maišymo vožtuvo atidarymas, kontūrai 4, 7 ir 10.*
6 DO6 - C.Š. maišymo vožtuvo uždarymas, kontūrai 4, 7 ir 10.*
7 AO1 - C.Š. siurblio išėjimas, kontūrai 2, 5 ir 8.*
8 AO2 - C.Š. siurblio išėjimas, kontūrai 3, 6 ir 9.*
9 AO3 - C.Š. siurblio išėjimas, kontūrai 4, 7 ir 10.*
10 AO4 - atsarginis.

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
* Vienas kontūro Nr. yra skirtas vienam išplėtimo moduliui, t.y., kontūras Nr. 2 yra moduliui Nr. 0, kontūras Nr. 5 yra
moduliui Nr. 1, ir t.t.
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Modulis Nr. 5 skirtas akumuliacinės talpyklos siurblio valdymui – tai siurblys, kuris valdo maišymą katile kartu su
maišymo vožtuvu, palaiko minimalią grįžtančio vandens temperatūrą, valdo saulės kolektorius, valdo karšto vandens
ruošimo siurblį.
Nr.

INPUT (įėjimo) signalas

27

IN1 – K.V. temp. jutiklis, kontūras 2.

28

GND (įžeminimas).

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

IN2 – A.T. viršutinis temp. jutiklis
IN3 – A.T. apatinis temp. jutiklis
GND (įžeminimas).
IN4– katilo grįžimo temp. jutiklis
IN5 – atsarginis.
GND (įžeminimas).
IN6 – T1 saulės kol. temp. jutiklis
IN7 – T2 saulės kol. temp. jutiklis
GND (įžeminimas).
IN8 – T3 saulės kol. temp. jutiklis
IN9 – T4 saulės kol. temp. jutiklis
GND (įžeminimas).
IN10 - atsarginis.
IN11 - atsarginis.
GND (įžeminimas).
IN12 - atsarginis.

Lambda modulis yra iš anksto sureguliuotas. Pagal
gamyklinį nustatymą jis yra išjungtas OFF (per įrengtą
aut.jungiklį). Prijunkite Lambda zondą „prijungi ir veikia“
būdu.
Papildomų priedėlių įjungimas
Galite įjungti kiekvieną papildomą priedėlį, prijungtą prie
valdymo pulto.
Akumuliacinė talpykla
DĖMESIO
Akumuliacinė talpykla įsigyjama papildomai. Ji gali būti
valdoma iš katilo centrinio pulto, kai prijungiama prie
šildymo sistemos.

Nr. OUTPUT (išėjimo) signalas
1 DO1 – grįžimo maišymo vožtuvo atidarymas, padidina
srautą iš katilo.
2 DO2 - grįžimo maišymo vožtuvo uždarymas, sumažina
srautą iš katilo ir pakelia grįžimo srauto temp.
3 DO3 - atsarginis.
4 DO4 - atsarginis.
5 DO5 – Saulės kol. maišymo vožtuvas, kairysis kolektorius
6 DO6 - Saulės kol. maišymo vožtuvas, dešinysis kolektorius
7 AO1 - K.V. siurblio išėjimas, kontūras 2
8 AO2 – katilo A.T. siurblio išėjimas
9 AO3 - atsarginis.
10 AO4 - atsarginis.

DĖMESIO
Atsiminkite, kad visuose papildomuose moduliuose
visada reikia naudoti atitinkamus temperatūros jutiklius
ar analogiškus jutiklius.
Jutiklių varžų lentelė yra 19psl.

Akumuliacinės talpyklos valdymas iš valdymo pulto
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite SETTINGS (nustatymai) išsamiojo meniu langelį.
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Meniu
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Veiksmų seka
3. Atidarykite SETTINGS išsamųjį meniu, paspausdami ENTER.
4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite SERVICE (aptarnavimo) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

5. Atidarykite SERVICE išsamiojo meniu langelį paspausdami ENTER.
Slaptažodžio įvedimas aprašytas 26psl.

6. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite MODULES CONFIGURATION (modulių konfigūravimo)
langelį ir paspauskite ENTER.

7.Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite Modulį 5 ir jį
įjunkite (YES).

8. Paspauskite ESC ir grįžkite į SERVICE išsamųjį meniu

9. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite SYSTEM CONFIGURATION (sistemos konfigūravimo)
langelį ir atidarykite paspausdami ENTER.
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Veiksmų seka
10. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite akumuliacinės talpyklos numerį ir nustatykite 1.

Meniu

11. Dabar akumuliacinė talpykla įjungta ir ją valdo katilo valdiklis
Akumuliacinės talpyklos parametrų nustatymų patikra ir keitimas
Norėdami nustatyti ir patikrinti akumuliacinės talpyklos parametrus, meniu atidarykite BUFFER (akumuliacinės
talpyklos) langelį.
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite BUFFER (akumuliacinės talpyklos) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite BUFFER (akumuliacinės talpyklos) išsamųjį meniu,
paspausdami ENTER, pasirinkite norimą parametrą.

4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) šiame išsamiajame
meniu galite pasirinkti įvairias parinktis.
5. Paspausdami ENTER, patvirtinkite pasirinktą parametrą. Čia STATE
(būklės) išsamusis meniu.

6. Čia galite patikrinti šiuos parametrus:
• Realią ir nustatytą akumuliacinės talpyklos temperatūras jos viršuje
(lange 70.0)
• Realią ir nustatytą akumuliacinės talpyklos temperatūras jos
apačioje (lange 34.4)
• Akumuliacinės talpyklos darbo temperatūrą (lange 50M ir 65)
• Grįžimo temperatūrą (lange 56)
• Šilumos šaltinio temperatūrą (lange 69)
• C.Š. cirkuliacinio siurblio darbo būklę (jam veikiant simbolis mirksi).
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Aptarnavimas
Akumuliacinės talpyklos nustatymai
Funkcija

Aprašymas
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Viršutinė nust.
temp.
Apatinė nust. temp.

Programa

Akumuliacinės talpyklos viršutinės
dalies šildymas pradedamas esant
šiai temp.
Akumuliacinės talpyklos apatinės
dalies šildymas baigiamas esant
šiai temp.
1. Darbas nustatytais laiko intervalais.
2. Nustatyta nuolatinė komforto
temperatūra reguliuojama visą laiką
rankiniu būdu, neatsižvelgiant į
nustatytus laiko intervalus.
3. Išjungiamas akumuliacinės
talpyklos šildymas.

Akumuliacinės talpyklos aptarnavimo nustatymai
DĖMESIO
Akumuliacinę talpyklą aptarnauti gali tik kvalifikuotas
specialistas. Dėl neteisingo nustatymo gali būti sugadinta
sistema.
Funkcija
Min. siurblio. temp.

Autom. viršut. nust.
temp.
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Aprašymas

Min. akumuliacinės talpyklos
viršut. temp., kuriai esant gali
veikti C.Š. cirkuliacijos siurblys.
Nustatoma, kokia akumuliacinės
talpyklos viršut. temp. (min.) yra
nustatyta rankiniu ir automatiniu
režimu. Automatinis režimas
nustato temperatūrą pagal kitų
akumuliacinės talpyklos energijos
vartotojų poreikius.

PELLUX COMPACT
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Aptarnavimas
Saulės kolektoriai

DĖMESIO
Saulės kolektoriai įsigyjami papildomai. Jie gali būti
prijungiami prie katilo ir automatiškai valdomi iš katilo
centrinio valdymo pulto.
Saulės įrenginio įjungimas
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite SETTINGS (nustatymai) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite SETTINGS išsamųjį meniu, paspausdami ENTER.
4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite SERVICE (aptarnavimo) išsamiojo meniu langelį.

5. Atidarykite SERVICE išsamiojo meniu langelį paspausdami ENTER.
Slaptažodžio įvedimas aprašytas 26psl.

6. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite MODULES CONFIGURATION (modulių konfigūravimo)
langelį ir paspauskite ENTER.

7. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite Modulį 5 ir jį
įjunkite (YES).

PELLUX
COMPACT
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Aptarnavimas
Veiksmų seka

Meniu

8. Paspauskite ESC ir grįžkite į SERVICE išsamųjį meniu

9. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite SYSTEM CONFIGURATION (sistemos konfigūravimo)
langelį ir atidarykite paspausdami ENTER.

10. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite SOLARS (saulės kolektoriai) ir išsamiajame meniu
nustatykite YES.

11. Dabar saulės kolektoriai įjungti ir juos valdo katilo valdiklis.
Saulės kolektorių mazgas
Norėdami nustatyti ir patikrinti saulės kolektorių parametrus, meniu atidarykite SOLAR (saulės kolektoriai) langelį.
Veiksmų seka
Meniu
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite SOLAR (saulės kolektorių) išsamiojo meniu langelį.

3. Atidarykite SOLAR (saulės kolektorių) išsamųjį meniu, paspausdami
ENTER, pasirinkite norimą parametrą.
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Aptarnavimas
Veiksmų seka

Meniu

4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) šiame išsamiajame
meniu galite pasirinkti įvairias parinktis.
5. Paspausdami ENTER, patvirtinkite pasirinktą parametrą. Čia STATE
(būklės) išsamusis meniu.

6. Čia galite patikrinti šiuos parametrus:
• Saulės kolektorių darbo būklę (lange STOP - neveikia)
• Realiu laiku tiekiamą galią (lange P=638 W)
• Skysčio tėkmės srautą (lange F=4.0 l/min)
• T1 saulės kolektoriaus temperatūrą (lange 56.,3)
• T1 saulės kolektoriaus temperatūrą (lange 35,0)
• T1 saulės kolektoriaus temperatūrą (lange 46,9)
• Cirkuliacinio siurblio darbo būklę (jam veikiant simbolis mirksi)
Funkcija
Temp. intervalo
įjungimas

Temp. intervalo
išjungimas

Aprašymas

Temp. skirtumas tarp saulės
kolektoriaus ir šildomo vandens,
kurio reikia, kad pradėtų veikti
saulės kolektorių cirkuliacijos
siurblys.
Temp. skirtumas tarp saulės
kolektoriaus ir šildomo vandens,
kurio reikia, kad sustotų saulės
kolektorių cirkuliacijos siurblys.

Saulės kolektorių mazgo aptarnavimo parametrai
DĖMESIO
Saulės kolektorių nustatymus gali atlikti tik kvalifikuotas
specialistas. Dėl neteisingo nustatymo gali būti
sugadinta sistema.
Funkcija
Schema

tipą.
Srautas (l/min)

Skysčio specifinė
šiluma
MAKS. K.V. temp.
MAKS. saulės
kolektorių įsp.
Signalo temp.
MAKS. saulės
kolektorių įsp.
signalo temp.
Saulės kolektoriaus
siurblio bandymas

PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Aptarnavimas
Lambda modulio nustatymai

Aprašymas
Parodo saulės kolektoriaus mazgo
Skysčio srautas saulės sistemos
kontūre veikiant siurbliui. Šio
parametro reikia norint apskaičiuoti
saulės kolektoriaus galią.
Skysčio specifinės šilumos saulės
kolektoriuose išraiškai naudojamas
vienetas kJ/(kg * °C)
Maks. galima vandens įšildymo temp.
Maks. saulės kolektorių temp., kurią
viršijus suveikia saugos sistemos ir
įjungiamas garsinis įspėjimo signalas.
Min. saulės kolektorių temp.,
žemiau kurios suveikia saugos
sistemos ir įjungiamas garsinis
įspėjimo signalas.
Įjungiamas saulės kolektoriaus
siurblys, neatsižvelgiant į kitus
nustatymus.
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DĖMESIO
Lambda zondas yra įsigyjamas papildomai. Jis gali būti
prijungiamas prie katilo ir automatiškai valdomas iš
katilo centrinio valdymo pulto.
Įrengus Lambda zondo modulį reikia pakeisti valdymo
pulto nustatymus.
Lambda zondo modulio įjungimas
Veiksmų seka
1. Paspauskite ENTER pagrindiniame meniu ir atidarykite išplėstinį
meniu.
2. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite SETTINGS (nustatymai) išsamiojo meniu langelį.

Meniu

3. Atidarykite SETTINGS išsamųjį meniu, paspausdami ENTER.
4. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išplėstinio meniu
pasirinkite SERVICE (aptarnavimo) išsamiojo meniu langelį.

5. Atidarykite SERVICE išsamiojo meniu langelį paspausdami ENTER.
Slaptažodžio įvedimas aprašytas 26 psl.

6. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite MODULES CONFIGURATION (modulių konfigūravimo)
langelį ir atidarykite paspausdami ENTER.
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Aptarnavimas
Veiksmų seka

Meniu

7. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) pasirinkite Lambda
modulį ir jį įjunkite (YES).

8. Tada parinkite BURNER parinktį. Įveskite SERVICE išsamųjį meniu.

9. Rodyklėmis UP (aukštyn) ir DOWN (žemyn) iš išsamiojo meniu
pasirinkite Lambda control (valdymas su Lambda zondu) ir
išsamiajame meniu nustatykite YES.

10. Dabar Lambda modulis įjungtas ir veikia.

DĖMESIO
Nepamirškite apie išjungimo mygtukus.

PELLUX COMPACT
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Aptarnavimas
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Katilo ir degiklio temperatūros ribotuvas (STB)
Katilo temperatūros ribotuvo pakartotinis perjungimas
DĖMESIO
Jei suveikia STB temperatūros ribotuvas, tai reiškia
neteisingą sistemos darbą, todėl reikia išsiaiškinti
priežastis.
1. Temperatūros ribotuvas STB ir durelių atidarymo
jutiklis yra už katilo priekinio gaubto.

Varžtai

6. Paspauskite temperatūros ribotuvo mygtuką kairėje
termostato pusėje.
Temperatūros ribotuvo
mygtukas

Temperatūros
ribotuvas STB
durelių
atidarymo
jutiklis

2. Išjunkite katilo maitinimą iš elektros tinklo.
3. Atsukite du priekinį gaubtą laikančius varžtus.
7. Atgal uždėkite priekinį ir viršutinį gaubtus.
8. Gerai uždarykite katilo dureles. Durelėse yra jutiklis,
kuris blokuoja katilo darbą gerai neuždarius durelių.
9. Prijunkite prie katilo maitinimo kabelį.
10. Įjunkite valdymo pultą.

Varžtai

Degiklio temperatūros ribotuvo pakartotinis
perjungimas
Temperatūros ribotuvas yra po degiklio gaubtu.

4. Patraukite gaubtą į save, kol atsikabins laikikliai,
saugokite prijungtus valdymo pulto laidus.

Temperatūros
ribotuvas

1.
2.
3.
4.
5.
6.
5. Atsukite du viršutinį gaubtą laikančius varžtus. Tada
patraukite gaubtą į save, kol atsikabins laikikliai.
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Šviesos jutiklis

Nuo degiklio atjunkite maitinimo laidus.
Atsukite 4 degiklio gaubtą laikančius varžtus.
Paspauskite degiklio temperatūros ribotuvo mygtuką.
Atgal uždėkite gaubtą.
Prijunkite maitinimo laidus.
Įjunkite valdymo pultą.

DĖMESIO
STB perjungiamas tik kai katilas atvėsta. Kai katilas
karštas, STB perjungti nepavyks. Tai galioja tiek katilo,
tiek degiklio STB ribotuvams.
PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Aptarnavimas

Valymas

Stalčiaus išėmimas

Iš katilo reikia reguliariai išvalyti suodžius ir pelenus.
DĖMESIO
Valymo metu katilas turi būti atjungtas nuo elektros
maitinimo!

Valymo aprašymas
Prieš pradėdami valyti įsitikinkite, kad katilas atvėso ir
atjunkite jį nuo elektros maitinimo!
Jei yra įrengtas kamino traukos reguliatorius, prieš valant
jį reikia uždaryti. Taip bus galima išvengti suodžių
išmetimo į katilinę valymo metu. Po valymo reguliatorių
vėl atidarykite.
Katilas PELLUX COMPACT yra valomas automatiškai,
tačiau jį periodiškai reikia valyti ir rankiniu būdu.
Automatinis valymas atliekamas patraukiant
turbuliatorius katilo konvekcinėje dalyje, juos patraukia
variklis su pavara, kurie yra suodžių valymo mazge.
Ant konvekcinių kanalų susikaupę suodžiai nugremžiami
nuo sienelių ir nukrenta žemyn ant stalčiaus.
Rankinis valymas atliekamas atsargiai traukiant suodžių
valymui skirtą šepetį per katilo konvekcinius kanalus
(deginių vamzdžius), kad nebūtų pažeista keramika, prieš
tai išėmus turbuliatorius. Deginių turbuliatoriai prieš
valymą turi būti išimti iš katilo konvekcinių kanalų
(deginių vamzdžių). Deginių turbuliatoriai išimami tokia
seka:
• atidarykite valymo dangtį (atsukite išorinius varžtus,
vidinius naudokite kaip griebtus);
• patraukite judantį kiekvienos turbuliatorių poros rėmą
taip, kad jie atsirastų savo viršutinėje padėtyje;
• ištraukite deginių turbuliatorius laikydami už laikiklių;
• Išėmus turbuliatorius, iš katilo deginių kanalų reikia
išvalyti nešvarumus.
Iš katilo kanalų išvalyti suodžiai ir pelenai susikaupia ant
stalčiaus katilo apačioje. Norėdami išvalyti, pirmiausia
atidarykite dureles, išimkite ir ištuštinkite pelenų ir
suodžių stalčių.
Baigus valymą pelenų stalčių reikia įstumti į savo vietą ir
uždaryti dureles. Turbuliatorius reikia įdėti atgal į savo
vietas ir uždaryti valymo angą.

Deginių turbuliatorių išėmimas

1. Atidarykite valymo dangtį atsukdami išorinius varžtus.
2. Patraukite judantį kiekvienos turbuliatorių poros rėmą
taip, kad jie atsirastų savo viršutinėje padėtyje.
3. Ištraukite deginių turbuliatorius laikydami už laikiklių.

DĖMESIO
Pelenuose gali būti rusenančių kuro dalelių. Ištuštinant
pelenų stalčių reikia vilkėti apsauginius rūbus, o pelenus
laikyti nedegioje talpykloje.

PELLUX COMPACT
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Skirta montuotojams

Aptarnavimas
Granulių užpylimo
vamzdis

Uždegimo elemento
plokštelė

Pelenų valymas
Dūmtakis

Elektronika

Degimo
kamera

Degiklis

Pelenų stalčius

Privalomai valomų vietų schema.

Degiklio valymas
Norint rankomis išvalyti degiklį, valymą reikia atlikti tokia
seka:
• pradėkite gesinimą ir palaukite kol jis baigsis, kol
valdiklyje pasirodys pranešimas „Išjungta“.
• išjunkite elektros maitinimą ir palaukite, kol atvės
degiklis, taip apsisaugosite nuo nudegimų.
• išvalykite gofruotą vamzdį.
• išvalykite užpylimo vamzdį.
• nugrandykite uždegimo elemento plokštelę ir išvalykite
grotelių angas.
• pašalinkite pelenus iš degiklio ir katilo.
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Valymo
mechanizmas

Periodinė patikra
Siekiant apsaugoti naudotojus ir užtikrinti tinkamą
degiklio darbą įrenginiui būtina atlikti kasmetinę patikrą.
Reikia užgesinti ugnį ir grotelėms esant išorėje (grotelės
išstumtos), reikia išjungti pagrindinį katilo jungiklį. Po to:
1. Nuimkite degiklio gaubtą (pav. 57 psl.) ir minkštu
šepetėliu su minkšta šveitimo priemone (pvz., dantų
pasta) nuvalykite šviesos jutiklį.
2. Nuvalykite ventiliatoriaus mentes. Jas atsargiai
nupūskite suspaustu oru.
3. Atsukite grotelių kraštus ir uždegimo elemento
plokštelę, atlaisvinkite uždegimo elemento laidus.
4. Išvalykite ertmę už uždegimo elemento, nuvalykite
groteles.
5. Visas dalis sumontuokite atgal.
6. Iš granulių rezervuaro ir transporterio išvalykite
smulkias daleles.
7. Patikrinkite gofruoto vamzdžio būklę.
8. Įjunkite granulių transporterį, įjungdami jo maitinimo
šakutę į elektros tinklą, tada įeikite į supaprastintą
meniu/FEED FUEL (kuro tiekimas), nustatykite YES.
Transporterio vamzdis granulėmis užsipildo per maždaug
10-20 minučių.
9. Sureguliuokite degiklį.
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Elektros prijungimo schemos
Elektros prijungimo schemos

ŽĮ kabelis

Mikroišjungėjas

AĮ kabelis

STB temperatūros ribotuvas

rudas

mėlynas

Grotelių valymo modulis

Šakutė*lizdas: apvalūs

Pagrindinis Modulis

Valdymo pultas

baltas

rudas
juodas

PELLUX COMPACT

Skirta montuotojams

Elektros prijungimo schemos
PE jungtis

rudas
baltas

Pertraukimo relė

Maitinimas 230V

Katilas
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Degiklis
Korpuso įžeminimas
Kaitinimo elementas

Elektros lizdas

Geltonai žalias

Ventiliatorius

Ventiliatoriaus valdymo kabelis

Geltonai žalias

Elektrinė pavara

žalias

juodas

rudas

baltas

rudas

mėlynas

rudas

juodas

baltas

mėlynas

juodas

baltas

Liepsnos jutiklis

mėlynas

juodas

mėlynas

baltas

rudas

mėlynas

rudas

rudas

pilkas

baltas

mėlynas

Geltonai žalias

Temperatūros ribotuvas

mėlynas
Mikroišjungėjas

mėlynas
Valdymo spintos lizdas
Valdymo spintos lizdas
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Pagrindinių elementų išdėstymas

Pagrindinių elementų išdėstymas
Katilas

Aprašymas:
1. Dūmtraukio jungtis, Ø140, išorinė
2. Deginių kanalų valymo mechanizmas
3. Deginių kanalų turbuliatoriai
4. Šilumokaičio vamzdžiai (dūmų ištraukimo vamzdžiai)
5. Degimo kamera
6. Pelenų ir suodžių stalčius
7. Vidinis cirkuliacinis siurblys (K.V.)
8. Degiklis
9. Pagalbinis C.Š. šildymo vandens tiekimo įvadas, sr.
3/4’’ vid.
10. Valymo angos dangtis
11. Pagrindinis jungiklis
12. Katilo valdiklis (operatoriaus pultas)

PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Pagrindinių elementų išdėstymas

13.
14.
15.
16.

Katilo durelės
Kabelių įvado anga, ID26
Grįžimo iš C.Š. vamzdis, sr. 3/4’’ vid.
Išleidimo anga, sr. 1/2’’ vid.
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Pagrindinių elementų išdėstymas
Degiklis

Aprašymas:
1. Grotelės.
2. Valymo mechanizmas.
3. Uždegimo elementas.
4. Išjungiklis (neleidžia įjungti degiklio, jei jis neteisingai sumontuotas).
5. Granulių transporterio maitinimo lizdas.
6. Aukštos įtampos lizdas (degiklio maitinimas).
7. Žemos įtampos lizdas (degiklio valdymas).
8. Ventiliatorius.
9. Pavara.
10. Šviesos jutiklis.
11. Degiklio temperatūros ribotuvas.
12. Granulių užpylimo vamzdis.
13. Gaubtas.
14. Gamyklinė lentelė.
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Pagrindinių elementų išdėstymas
Elektriniai komponentai

Aprašymas:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Pagrindinis jungiklis.
Katilo valdiklis.
Grotelių valymo modulis.
ŽĮ elektros kabelių anga.
Deginių kanalų valymo moto-reduktorius.
Katilo temperatūros ribotuvas.

PELLUX COMPACT
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Matmenys
Matmenys

7. Srovės išjungiklis 10A.
8. Gamyklinė lentelė.
9. Serijos numeris.
10. AĮ elektros kabelių anga.
11. Pagrindinė katilo maitinimo jungtis
12. Pagrindinis katilo modulis Nr.6
13. Durelių atidarymo jutiklis
14. Degiklis
15. Pelenų stalčiaus durelės
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Vid.

Vid.

Vid.
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Sutrumpinta paleidimo į eksploataciją instrukcija
Sutrumpinta aptarnavimo instrukcija

• Rodyklėmis pereikite į SERVICE parinktį ir paspauskite

Standartinis prijungimas, netikrinant deguonies
kiekio
Tai yra pagrindinė paleidimo instrukcija. Po įjungimo įrenginį
reikia sureguliuoti. Kai sudėtinga patekti prie kamino, ar iškyla
veikimo problemų (jos čia neaprašytos), reikia atlikti deginių
analizę.
Iš pradžių reikia prijungti kaminą be traukos reguliatoriaus, nes
galbūt problemų yra dėl nestabilios arba per stiprios traukos.
• Elektros instaliaciją reikia prijungti pagal galiojančius vietinius
reikalavimus. (Gerai įžeminti ir įrengti likutinių srovių išjungiklį).
• Kamino vamzdžius reikia įrengti laikantis privalomų
reikalavimų bei remiantis gerąja montavimo praktika, su gerai
apskaičiuotu išsiplėtimo indu bei apsaugine armatūra.
• Katilą reikia užpildyti šilumnešiu skysčiu, o pačią sistemą
reikia gerai nuorinti.
• SVARBU, kad sumontavus katilą būtų gerai priveržtas degiklis
ir ypač jo dangtis.

DĖMESIO
Prieš pirmą kartą įjungiant reikia patikrinti, ar gerai
pritvirtintas degiklis ir valymo angos dangtis.
DĖMESIO
Atsižvelgiant į BS EN 303-55 klasės reikalavimus tarpinė
yra labai standi ir pirmus kelis kartus ją reikia gana
stipriai priveržti. To nepadarius katilas įjungs įspėjimo
režimą, ir bus rodomas klaidos kodas 03, kuris reiškia
gedimą degiklio saugos kontūre. Tai gali būti trimis
atvejais, kai įjungiamas įspėjimo signalas: suveikia
durelių atidarymo jutiklis, yra kontaktas tarp gaubto ir
degiklio, o taip pat perkaitus degikliui, kai bimetalinis
jutiklis prie vamzdžio alkūnės išjungiamas dėl per didelės
antrinio degimo temperatūros (90oC).
• Automatinis saugiklis ir katilo jungiklis yra įjungti (ON).
• Paspauskite raudoną ON/OFF (įjungimo/išjungimo)
mygtuką valdymo pulte ir palaikykite mažiausiai 3
sekundes, kol lango apatiniame kairiajame kampe
pasirodys ON.
• Vieną kartą paspauskite ENTER.
• Rodyklėmis UP ir DOWN parinkite BOILER (katilą).
• Paspauskite ENTER ir eikite į katilo meniu.
• Rodyklėmis UP ir DOWN parinkite SETTINGS
(nustatymus).
• Paspauskite ENTER ir eikite į SETTINGS išsamųjį meniu.
• Parinkite katilo temp., ne mažesnę kaip 65°C.
Du kartus paspauskite ENTER patvirtindami savo
nustatymą (temp. galite sumažinti iki 60°C vasarą, kai
katilas naudojamas tik karšto vandens ruošimui).
• Du kartus paspauskite ESC (išeiti).
• Rodyklėmis UP ir DOWN parinkite BURNER (degiklio)
Išsamųjį meniu ir patvirtinkite savo parinktį paspausdami
ENTER.

ENTER.
• Įveskite slaptažodį (t.y., nust. temp. + raidės EST)
• Vėl paspauskite ENTER.
• Oro tiekimą nustatykite MIN. 8 (dešinėje).
• Tada nustatykite MAKS. iki 35.
• Nustatykite meniu pagrindinius parametrus.
• Grįžkite į pagrindinį meniu paspausdami ESC kelis
kartus.
Po maždaug 15 min. darbo: atlikite išsamią traukos
patikrą nuimdami patikros langelį ir dirbant mažiausia
galia. DĖMESIO: gali būti labai karšta. Atsargiai į angą
kiškite pirštą ir karštas oras neturi į jį pūsti darbo metu. Jei
trūksta traukos, karštas oras veršis į išorę. Jei karštas oras
nesiveržia pro patikros angą į išorę, tai trauka gera. Tačiau
dėl to nėra visiškos garantijos, todėl rekomenduojame
atlikti traukos bei deginių temperatūros matavimus.
DĖMESIO
Rekomenduojama trauka turi būti maždaug 15-18 Pa
(1,5-1,8 mm HG) dirbant 100% galia, paprastai katilas
gali veikti taip ilgai, kiek leidžia išorės sąlygos (priklauso
nuo oro sąlygų). Jei nėra galimybės pasiekti reikiamos
traukos, reikia išimti turbuliatorius ir pakartoti
bandymą. Jei tai nepadeda, reikia pagerinti sąlygas
kamine, pvz., įrengti ištraukimo ventiliatorių.
Deginių temperatūra negali būti mažesnė kaip 110oC per
pagrindinį darbo laiką ir neturi viršyti 200oC.
Palaikyti aukštą temperatūrą apačioje gali būti sudėtinga,
ypač senuose kaminuose. Tai reiškia mažesnį katilo
naudingumo koeficientą.
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Sutrumpinta aptarnavimo instrukcija

Granulių grotelių mazgas

Veiksmai užsikimšus granulėms
Daugelis klientų susiduria su granulių užsikimšimo problema.
Paprastai kamštis gali susidaryti tik esant labai mažai traukai ar
nustačius per silpną pūtimo ventiliatoriaus galią. Galima
pasiūlyti keletą sprendimų, sprendžiant šią problemą.
• Granulės neturi būti per ilgos. Didž. ilgis iki 35 mm.
• Granulės turi išlikti kietos ir neirti, jas beriant pro pirštus.
• Granulių negalima laikyti per sausai ar per drėgnai, nes į
priešingą pusę keičiasi jų kaloringumas.
• Nuo granulių likusias dulkes iš rezervuaro, sliekinio
transporterio ir gofruoto vamdžio reikia išvalyti mažiausiai kartą
ar du per metus. Reikia atkreipti dėmesį, ar dulkės nesikaupia
transporterio moto-reduktoriuje.
• Mažiausias elastingo vamzdžio ilgis turi būti 50 cm. Jis turi
būti įrengtas taip, kad granulės vamzdyje negalėtų strigti.
• Sliekinis transporteris negali būti pakreiptas didesniu negu
o
45 kampu.
• Reikia prižiūrėti granulių padavimo groteles (ypač naudojant
trumpą žarną). Išėmus degiklį ir nuėmus degimo kameros
dangtį matosi 3 grotelių eilės su angomis. Jei tarp transporterio
ir degiklio yra mažas aukščio skirtumas, galima nupjauti grotelių
apačią ar jas visai išimti, bet pradžioje reikia atlikti 80 sek.
matavimą (BURNER išsamiajame meniu.)
• Parinkite BURNER (degiklio)/kuro dozavimo parinktį. Tada
patikrinkite horizontalias uždegimo plokštelės angas, jos turi
būti uždengtos granulėmis. Jei taip nėra, reikia padidinti pradinį
degiklio granulių tiekimo laiką (iki 100 sek.). Nuo degiklio
nuimkite užpylimo vamzdį. Jei granulių prilaikymo plokštelė yra
atsidariusi, pastumkite ją iki galo, į katilo/degiklio pusę tiek, kad
neliktų tarpo.

Reikia patikrinti, ar dvi uždegimo plokštelės angos
padengtos granulėmis, po to papildyti degiklį uždegimo
doze.
Jei nepavyksta – perdarykite granulių groteles. Tai
parodyta žemiau esančiuose pav.

Uždegimo plokštelė

Uždegimo angos

Grotelių nepriveržkite per stipriai. Patikrinkite, ar grotelės
juda laisvai. Per daug priveržus gali užsrigti granulės.

Jei įvykdytos visos aukščiau pateiktos sąlygos, bet
granulės vis tiek kemšasi, reikia keisti granulių rūšį.
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Sutrumpinta paleidimo į eksploataciją instrukcija
Nustatymų kontrolė
• Reikia patikrinti kaminų trauką, kuri turi būti 15-18 Pa
katilui veikiant 100% galia ir apie 5-8Pa katilui veikiant
30% galia (gamintojo reikalavimas yra 18 Pa katilui
veikiant 100% galia), katilas gali veikti esant 15 -> 45 Pa
traukai. Matuojant trauką patikros angoje ji turi būti 5-10
Pa esant 100% galiai.
• Per didelė trauka gali kelti problemų, jei taip yra, reikia
kamine ar sujungimo vamzdyje įrengti traukos
reguliatorių.
• Reikia patikrinti deginių temperatūrą. Jei ji viršija 200oC,
tai yra blogai, nes katilas veikia neteisingai. Tai nebūtina,
kai trauka kamine nėra pakankama ar reikia įrengti
ištraukimo ventiliatorių. Jei laikosi žemesnė kaip 110oC
temperatūra, labai padidėja suodžių susikaupimo rizika,
kai susidaro atsiklijuojančios suodžių plokštės.
• Katilą reguliuoti reikia naudojant atitinkamus matavimo
prietaisus, arba užsikimšus granulėms bei kilus kitoms
įrenginio darbo problemoms. Dažnai tenka rasti tam tikrą
kompromisą dėl traukos sąlygų kamine, kurios gali labai
skirtis.

Matavimo parametrai su įrengtu ir įjungtu
ištraukimo ventiliatoriumi
Parametrai esant 100% apkrovai:
• Trauka 12-15 Pa (gali būti 10-30 Pa)
• temperatūra 130-180oC (gali būti 110-250oC)
• CO (anglies viendeginis) <500 ppm (turi būti mažiau
kaip 1500 ppm. Pagal reikalavimus didžiausias leistinas
3000 ppm)
• DEGUONIES KONCENTRACIJA 8-10 %
Parametrai esant 30% apkrovai:
• Trauka apie 2-3 Pa (gali būti 1-10 Pa)
• temperatūra 100-150oC (gali būti 80-200oC)
• CO (anglies viendeginis) <1000 ppm (pagal reikalavimus
didžiausias leistinas 3000 ppm)
• DEGUONIES KONCENTRACIJA 12-15 %
DĖMESIO
Jokiu būdu negalima leisti, kad katile atsirastų vidinis
slėgis į išorę.

Matavimo parametrai be ištraukimo ventiliatoriaus
Parametrai esant 100% apkrovai:
• Trauka 20-25 Pa (gali būti 15-45 Pa)
• Temperatūra 130-180oC (gali būti 110-250oC)
• CO (anglies viendeginis) <500 ppm (turi būti mažiau
kaip 1500 ppm. Pagal reikalavimus didžiausias leistinas
3000 ppm)
• DEGUONIES KONCENTRACIJA 8-10 %
Parametrai esant 30% apkrovai:
• Trauka apie 5 Pa (gali būti 3-10 Pa)
• Temperatūra 100-150oC (gali būti 80-200oC)
• CO (anglies viendeginis) <1000 ppm (pagal reikalavimus
didžiausias leistinas 3000 ppm)
• DEGUONIES KONCENTRACIJA 12-15 %
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Techniniai duomenys
Techniniai duomenys
Parametras

Mat.vnt.

Vertė

Tipas
Nominali galia
Svoris neto
Vandens tūris
Katilo naudingumo koeficientas
Didžiausia darbo temperatūra
Mažiausia grįžimo temperatūra (įėjime į katilą)
Didžiausia katilo nustatyta temperatūra
Mažiausia katilo nustatyta temperatūra
Deginių temperatūra
Triukšmo lygis
Šilumokaičio vamzdžių skersmuo
Didžiausias leistinas slėgis
Būtina deginių ištraukimo jėga
Kamino skerspjūvis (reikalingas užtikrinti traukai)
Mažiausias kamino aukštis
Naudojama įtampa
Saugos klasė
Naudojama galia budėjimo režime
Naudojama nominali galia
Naudojama mažiausia galia
Deginių masės srautas – nominali galia
Deginių masės srautas – minimali galia
Slėgio kritimas katile – Δ10 °C
Slėgio kritimas katile – Δ20 °C

kW
kg
l
%
°C
°C
°C
°C
°C
dB
mm
Mpa/bar
Pa
mm
m
V
W
W
W
kg/h
kg/h
mbar
mbar

Pellux Compact
12
185
70
90-92
85
55
80
60
80 ÷ 150
48
Ø127
0.25/2.5
15 ÷ 18
160x160/Ø160
6
1/N/PE 230V, 50 Hz
IP 21
13
40
20
(1)
(2)

2
6

(1) kai Q = m3/h, (2) kai Q = m3/h

Degiklio PBMAX 12 techniniai duomenys
Tipas
Degiklio galia
Kuras
Įtampa
Naudojama elektros galia
Paleidimo elektros galia
Saugos klasė
Masė neto
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PBMAX 12
3 ÷ 12 kW
Medienos granulės, Ø 6 ÷ 10 mm, maks. ilgis 35 mm
1/N/PE 230V, 50 Hz
40 W
650 W
IP 21
14,5 kg

PELLUX COMPACT
Skirta montuotojams

Papildoma įranga ir priedai
Katilo Pellux Compact standartiniai priedai
Apvalus šepetys Ø 68 (1 vnt.)
Temperatūros jutiklis CT2 L=600mm (2 vnt.)

Papildomi priedai
Granulių rezervuaras + transporteris:
• ZP 200 + PP10

Kamino/dūmtraukio jungtis/valymo anga (1 vnt.)
Valymo įrankio laikiklis (1 vnt.)
Aptarnavimo instrukcija (1 vnt.)
Degiklis PBMAX (1 vnt.)

• ZP 350 + PP12
• ZP 600 +PP15
VIDE GSM ryšio modulis
Belaidis kambario temperatūros valdiklis
CAN ryšio kabelis, 5.0m
CAN ryšio kabelis, 0.45m
CTP-02 kambario temperatūros valdiklis
CAN 1/0 MC-1 išplėtimo modulis
ML-2 CAN Lambda zondo modulio mazgas
Lauko temperatūros jutiklis CTZ-01
Oro temperatūros jutiklis CT6-P
Kamino traukos reguliatoriaus komplektas (reguliatorius +
adapteris)
Lambda zondo modulio komplektas
Traukos reguliatorius Tigex

PELLUX COMPACT
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Modulių prijungimas
Modulių prijungimas
Lambda zondas
Bialystokas,

Lambda zondas

Aut. išjungiklis

Norint įjungti Lambda zondo modulį reikia pakeisti šiuos nustatymus SETTINGS meniu:
1. Pasirinkite SETTINGS meniu ir po to SERVICE (aptarnavimo) išsamųjį meniu.
2. Atidarykite MODULES CONFIGURATION išsamųjį meniu ir perjunkite Lambda modulį į YES.
3. Pasirinkite BURNER (degiklio) išsamųjį meniu ir pasirinkite SERVICE meniu elementą.
4. SERVICE išsamiajame meniu raskite Lambda control (valdymą) ir perjunkite į YES.
5. SERVICE išsamiajame meniu raskite Oxygen(deguonis) MIN (30%) ir nustatykite 14.0.
6. SERVICE išsamiajame meniu raskite Oxygen(deguonis) MAX (100%) ir nustatykite 8.0.
Daugiau apie konfigūravimą 55psl.

Oro sąlygų jutiklis
1. Centrinio šildymo cirkuliacinis
siurblys
2. 3-eigų vožtuvo atidarymas
3. 3-eigų vožtuvo uždarymas
TCH– C.Š. temp. jutiklis
TEXT– išorės temp. jutiklis

Adresas

Norint įjungti oro sąlygų jutiklį reikia pakeisti šiuos nustatymus SETTINGS meniu:
1. Pasirinkite SETTINGS meniu ir po to SERVICE (aptarnavimo) išsamųjį meniu.
2. Atidarykite MODULES CONFIGURATION išsamųjį meniu ir perjunkite C.Š. kontūro
numerį į 1.
3. Raskite išorės (outside) temp. jutiklį ir nustatykite jį į YES.
4. Grįžkite į pagrindinį meniu ir atidarykite CENTRAL HEATING (centrinio šildymo)
išsamųjį meniu.
5. Pasirinkite SERVICE išsamųjį meniu, raskite darbo režimą ir nustatykite jį pagal oro
sąlygas.
6. Raskite C.Š. temp. jutiklį ir nustatykite jį į YES.
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Modulių prijungimas
Karšto vandens cirkuliacinis siurblys

Adresas
K.V. cirkuliacinis siurblys
K.V. jutiklis

Norint įjungti K.V. cirkuliacinį siurblį reikia pakeisti šiuos nustatymus SETTINGS meniu:
1. Pasirinkite SETTINGS meniu ir po to SERVICE (aptarnavimo) išsamųjį meniu.
2. Atidarykite MODULES CONFIGURATION išsamųjį meniu ir perjunkite K.V. kontūro numerį į 1.
3. Grįžkite į pagrindinį meniu ir atidarykite CENTRAL HEATING (centrinio šildymo) išsamųjį meniu.
4. SERVICE lentelėje raskite karšto vandens ruošimo pirmenybės parametrą ir nustatykite jį į YES.
5. Grįžkite į pagrindinį meniu ir atidarykite BOILER (katilo) išsamųjį meniu.

6. SETTINGS lentelėje raskite katilo temp. nustatymo parametrą ir nustatykite min. 60°C.
(nustatyta katilo temperatūra turi būti mažiausiai 10 °C aukštesnė už karšto buitinio vandens temperatūrą.)
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Modulių prijungimas
Ištraukimo ventiliatorius
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Ištraukimo ventiliatoriaus montavimas
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Modulių prijungimas

Aut. išjungėjas

Ištraukimo ventiliatorius turi būti prijungtas prie #7 (L kontaktas) ir
#11 (N kontaktas) išėjimų.
Norint įjungti ištraukimo ventiliatorių, reikia pakeisti šiuos nustatymus
SETTINGS meniu:
1. Pasirinkite BURNER (degiklio) išsamųjį meniu ir pasirinkite SERVICE .
2. Ištraukimo ventiliatoriaus parinktyje galite nustatyti
ventiliatoriaus greitį.

Vent.

Adresas

DĖMESIO
Bet kuriuo atveju ventiliatoriaus galia turi būti nustatyta
mažiausiai 30 %, nes kitaip jis gali būti sugadintas. Tai
netaikoma degiklyje įrengtam ventiliatoriui.
Jei ventiliatoriaus modulis yra paskutinis, jo DIP jungikliais
nustatomas adresas yra juos visus įjungiant į ON.

Adresas

DĖMESIO
Reguliariai patikrinkite ir nuvalykite ventiliatoriaus
mentes. Valymo intervalai priklauso nuo užsiteršimo.
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PASTABOS:
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