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VIGAS 18 DPA  Dujų generaciniai kieto kuro katilai VIGAS  

EK  ATITIKTIES DEKLARACIJA  

 

Išduota pagal § 12 sk. 3 par. rašto a) Akto nr. 264 /1999 rink.  

 ir 97 / 23 EK  

 

MES, Pavel Vigaš - VIMAR, M. Čulena 25 

974 11 Banská Bystrica  
 SLOVAKIJA 

   PVM k.:  SK 1020548001 

 
 

Šia deklaracija patvirtiname, kad toliau išvardinti produktai atitinka techninius reikalavimus ir jais galima 
saugiai naudotis, jei laikomasi nurodytų sąlygų. Buvo imtasi visų įmanomų priemonių, siekiant užtikrinti, kad 
produktų atitiktis ir techninės dokumentacijos atitiktų specifikacijas ir teisinius reikalavimus. Šis pareiškimas 
negalioja, jei be VIMAR sutikimo atliekami pašaliniai pakeitimai. 
 

Produktas:   karšto vandens ruošimo katilas VIGAS 18 DPA   su AK 4000 valdikliu  

Tipas:  VIGAS 18 DPA 

Gamintojas:  Pavel Vigaš - VIMAR 

M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica, 
SLOVAKIJA 

Įstatym ų kodeksai (toliau - CSC)  

 
CSC nr.. 576/2002 C.s. – Slėginių įrenginių direktyva (97/23/EB)  
CSC nr. 308/2004 C.s. – Žemos įtampos elektros prietaisų direktyva (2006/95/EB) 
CSC nr. 194/2005 C.s. – Elektromagnetinio suderinamumo direktyva (2004/108/EB) 

CE ženklinimui naudoti darnieji standartai  

 

EN 303-5: 2012; EN 60335-1: 2012; EN 60335-2-102/A1: 2010 

EN 61000-6-3/A1/AC; EN 55014-1/A2: 2012; EN 61000-3-2/A2: 2010 
EN 61000-3-3: 2014; EN 61000-6-2 

Papildomi duomenys: Sertifikatai 
 

Atitikties sertifikatas 0023/104/2015 

 
 
 
 

CE ženklinimas buvo atliktas pagal § 12 sk. 3 par. a) Akto nr. 264/1999 rink. su papildymais. 

Išdavimo vieta:  Banská Bystrica Atstovo pavard ė:   VIGAŠ  Pavel 

Išdavimo data:   2016.06.09 Pareigos: Savininkas 

Parašas:  
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Dujų generaciniai kieto kuro katilai VIGAS  VIGAS 18 DPA  

1. TECHNINIS APRAŠYMAS  

 

Kombinuotas karšto vandens ruošimo katilas VIGAS 18DPA  siūlo dvi skirtingas kuro deginimo sistemas. 
Medienos deginimas yra efektyvus būdas, taikomas visuose Vigas katiluose. Granulės deginamos 
klasikiniu būdu ant degimo grotelių, pagamintų iš karščiui atsparaus plieno, kur granules atstumia sliekinis 
transporteris. Katilas VIGAS 18 DPA yra suprojektuotas deginti 6 mm skersmens ir iki 40mm ilgio medienos 
granules, o taip pat medieną – nuo pjuvenų iki malkų, kurių ilgis iki 52 cm, o skersmuo iki 20 cm. 
Pjuvenas, medienos skiedras ir atraižas rekomenduojama deginti kartu su medienos malkomis.   
Katilai yra suvirinti iš 4 - 6 mm storio plieno lakštų. Vidiniai katilo lakštai, kurie turi kontaktą su 
išmetamosiomis dujomis, yra 6 mm storio, o kiti pagaminti iš 4 mm storio plieno lakštų. 

Šilumokaitis yra suvirintas iš plieninių 57x4,5 mm vamzdžių. Išorinės katilo plokštės yra pagamintos iš 0,8 
mm storio plieno lakštų. Katilo šilumos izoliacija yra pagaminta iš 20 mm - 50 mm storio mineralinės vatos. 
Išmetamosios dujos išeina plieniniu vamzdžiu į kaminą. Granulių konteineris yra pagamintas iš 1,5 mm 
storio plieno lakšto ir jo tūris yra 250 l. Neatskiriamos katilo dalys yra: pastūmos į priekį pavara, elektrinis 
uždegimo mazgas, kameros užpildymo mazgas, oro paskirstymo mazgas su žingsnine pavara valdoma 
sklende ir ventiliatoriumi, dūmtraukio temperatūros jutiklis, ultragarsinis granulių lygio konteineryje 
jutiklis. Katilo viduje yra degimo kamera, kur išdžiovinamas ir sudeginamas kuras. Susidariusios 
medžio dujos pro tūtą įtraukiamos į degimo kamerą, kur sudega papildomai tiekiant vadinamąjį antrinį 
orą.      
Granulės degimo metu tiekiamos į degimo kamerą tiksliai jas dozuojant iš konteinerio tiesiogiai 
reguliuojant degimą arba oro tiekimą. Be to, dūmai patenka į dviejų eilių šilumokaitį, kur intensyviai 
ataušinamos, kol pasiekia dūmtraukį. Nesudegę pelenai ir atliekos nusėda degimo kameroje, kurią reikia 
išvalyti maždaug kartą per savaitę. Katilą nesudėtinga prižiūrėti valdiklio AK4000 dėka, jis yra įrengtas 
katilo viršuje. 
Valdiklis AK4000 siūlo ir gali atlikti šiuos veiksmus: 

 

Valdyti šildymo temperatūrą, keičiant ventiliatoriaus sūkių greitį ir naudojant PID valdiklį; 
Valdyti ir reguliuoti granulių tiekimo prietaisą;  
Sekti vandens katilo temperatūrą; 
Sekti granulių kiekį konteineryje;  
Sekti išmetamų dūmų temperatūrą; 
Sekti granulių tiekimo mechanizmo variklio temperatūrą; 
Įjungti ir valdyti ištraukimo ventiliatorių;  
Įjungti ir valdyti cirkuliacinį siurblį;  
Įjungti ir valdyti kambario termostatą; 
Prijungti išplėstinį valdymą (išplėtimo modulis AK 4000) per BH BUS; 
Prijungti modulį AK 4000M duomenų atgaliniam ryšiui užtikrinti ir suteikia galimybę vertinti kompiuteriu;   
Turi galimybę rodyti hidraulinių kontūrų schemas su jungtimis pagal reikalavimus.  

 
 
APSAUGINĖS FUNKCIJOS  

 

Katiluose yra įrengtas STB terminis saugiklis, kuris užtikrina ventiliatoriaus išjungimą, jei katilas yra perkaitintas ir 
viršija 100°C temperatūrą. Apsauginis mechanizmas, apsaugantis katilą nuo perkaitimo yra reikalingas pagal 
STN EN 303-5: 2012 standartą. Siekiant išvengti perkaitimo gamintojas rekomenduoja šilumokaityje įrengti 
apsauginį vožtuvą Honeywell TS 131 ¾“, kuris prijungiamas prie apsauginio aušinimo šilumokaičio. 
Katile yra įrengtas kameros užpildymo mazgas, kuris įjungiamas patraukiant grandinę ir neleidžia ugniai 
persimesti į konteinerį. Dingus elektros srovei ar sugedus prietaisui visada paliekamas apsauginis oro 
tarpas tarp konteinerio ir degimo kameros, kuris apsaugo nuo konteineryje esančių granulių užsidegimo. 
Norint išvengti variklio pavaros pažeidimų dėl galimo sliekinio transporterio užstrigimo ar tiekimo 
nutraukimo mazgo užstrigimo, katile yra įrengtas apsauginis termometras, kuris matuoja variklio 
temperatūrą, ir kai ji viršija 80 °C, variklis yra išjungiamas. 
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VIGAS 18 DPA  Dujų generaciniai kieto kuro katilai VIGAS  

 

2. TECHNINIAI DUOMENYS 
1 lentelė 

Karšto vandens ruošimo katilas  

VIGAS 18 DPA   Kombinuotas katilas VIGAS 18 DPA  MEDIENA/GRANUL ĖS 

Nominali katilo galia kW 24 / 18 

Katilo klasė pagal EN 303-5:2012  5 

Didž. darbo slėgis bar 3 

MEDIENOS kuras  Didž. medienos drėgmė 20% nuo šilumos vertės min. 15 MJ/kg 

GRANULIŲ kuras  Granulių skersmuo 6 mm,  ilgis 40 mm  (16,5 - 19 MJ/kg) 
Standartai: ÖNORM M 7135, DIN 51731, EN plus A1  

Galia su MEDIENOS kuru kW 8 - 24 

Galia su GRANULIŲ kuru kW 1,8 - 18 

Kuro suvartojimas esant nominaliai galiai 
MEDIENA/GRANULĖS 

 
kg/val. 

 
6,3 / 4,5 

Kamino trauka mBar 0,15 - 0,20 

Mažiausias kamino aukštis ir skersmuo m 8 / 0,16 

Temperatūros nustatymas 
su MEDIENOS kuru 
su GRANULIŲ kuru 

 
°C 
°C 

 
70 - 85 
70 - 85 

Svoris kg 480 

Vandens tūris l 75 

Vidutinė dujų temperatūra 
Nominali galia (mediena)/(granulės) 
Minimali galia (mediena)/(granulės) 

 
oC 
oC 

 
210/160 
105/90 

Medienos degimo kameros tūris l 105 

Durelių matmenys (p-a) mm 435 -255 

Medienos degimo kameros matmenys 
Gylis 

 
mm 

 
520 

Aukštis mm 500 

Plotis mm 380 

Didž. įkrauto medienos kuro svoris kg 35 

Granulių konteinerio tūris l 250 

Didž. įkrauto granulių kuro svoris kg 165 

Triukšmo lygis dB 45,5 

Didž. el. naudojama galia uždegimo metu W 1600 

Didž. el. naudojama galia degimo metu W 40 

Įtampa/ dažnis V/Hz 230ACV/50 

Vandens slėgio nuostoliai: 
∆t 10 °C 

∆t 20 °C 

 
mBar 
mBar 

 
9,97 
1,15 

Degimo laikas esant nominaliai galiai 
Mediena 
Granulės 

 
Val. 
Val. 

 
6 

35 

Šilumokaitis 
-  įleidžiamo vandens temp. 
- įleidžiamo vandens slėgis 

 
oC 

bar 

 
4 - 15 

min. 1 - maks. 4 

SAUGOS ĮRANGA  Išleidimo vožtuvas šilumokaičiui HONEYWELL TS 131 ¾” 
Atsidarymo temperatūra  95 °C 

STB saugiklis, pliūpsnio temp. 100oC 
(leistinas nuokrypis: - 6 °C - 0 °C) 

  Dujų srovė  0,034 - 0,047 
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Dujų generaciniai kieto kuro katilai VIGAS  VIGAS 18 DPA  

2.1 DUOMENŲ LENTELĖ IR APSAUGINĖS PLOKŠTĖS PADĖTIS ANT LENGVAI 
UŽSIDEGANČIŲ GRINDŲ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vožtuvo TS131 ¾“ įėjimas. 

Panardinimo anga ½“ . 
 

Aušinimo vandens išėjimas ¾“ . 

Vandens išjimas 2“. 

Vandens įėjimas 2“. 

Vandens papildymo vožtuvas ½“. 

2.2 KATILO KONSTRUKCIJA  

VIGAS 18 DPA konstrukcija  3 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

APRAŠYMAS:  
1. Valdiklis AK 4000 
2. Viršutinės durelės 
3. Kamino sklendės valdymo svirtis 
4. Degimo kamera 
5. Pirminio oro padavimas 
6. Sklendė 
7. Ventiliatorius 
8. Dangtis 
9. Tūta 
10. Antrinio oro padavimo sklendė 
11. Rankena 
12. Ugniai atsparios molio plytos 
13. Apatinės durelės 

14. Kamino vamzdis 
15. Gesinimo sklendė 
16. Šilumokaičio dangtis 
17. Viršutinė užpakalinė uždengimo 
plokštė 
18. Vandens išleidimo vamzdis 
19. Terminis STB saugiklis  
20. Temperatūros jutiklis 
21. Viršutinė priekinė uždengimo 
plokštė 
22. Dujų termometras 
23. Šilumokaičio vamzdžiai 
24. Granulių degiklis 
25. Karščiui atspari sienelė 
26. Antrinio oro tiekimas 
27. Degimo kamera 

28. Dūmų kryptis 
29. Grįžtančio vandens įvadas 
30. Vandens įleidimas 
31. Granulių konteineris 
32. Sliekinis granulių transporteris 
33. Kameros užpildymo mazgas 
34. Pavara 
35. Uždegimo ritė 
36. Sujungimo mova 
37. Apsauginis aušinimo šilumokaitis 
38. Ultragarsinis granulių lygio jutiklis 
39. Žingsninė pavara 
40. Apsauginis temperatūros jutiklis 
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ACCU indas visada turi būti įrengtas kairėje pusėje, o katilas – dešinėje.  



 

VIGAS 18 DPA  Dujų generaciniai kieto kuro katilai VIGAS  

3. AK4000 VALDIKLIO APRAŠYMAS  

3.1 SAUGOS INSTRUKCIJOS  
 

• Prieš jungdami į tinklą patikrinkite apsauginio gaubto panelę. 
• Venkite bet kokio maitinimo laido kontakto su katilo karštomis dalimis (pvz.: dūmtraukiu). 
•    Įsitikinkite, kad viršutinė izoliacija po panele išlieka sausa (drėgmės atveju gali kilti trumpas sujungimas) 
• Nesuspauskite maitinimo laido. 
• Jungdami naujus elektros mazgus (pvz.: vidinį kambario termostatą, traukos ventiliatorių arba cirkuliacijos 

siurblį), visada iš tinklo ištraukite maitinimo laidą. 
• Veikiant katilui niekada nenuimkite apsauginio gaubto metalinio lakšto, ypač nuo ventiliatoriaus. 
•    Patikrinkite, ar darbo įtampa, nurodyta ant etiketės, sutampa su jūsų tinklo įtampa. 
•    Visada laikykitės eksploatacijos taisyklių. 

4 pav. 

3.2 Prijungimas prie maitinimo  

AK 4000 valdiklis yra neatskiriama VIGAS katilo dalis. Valdiklis pradeda 
veikti, kai maitinimo laidu prijungiamas prie 220/230V elektros tinklo. 
Ekranas pradeda veikti, kai valdiklio kabelis prijungiamas (4 pav.). 
 

3.3 Eksploatacijos s ąlygos  

Valdiklis AK 4000 yra suprojektuotas darbui nuo +5 iki +45 °C temperatūroje. Valdiklio negalima naudoti 
drėgnoje aplinkoje arba veikiant tiesioginiams saulės spinduliams. 

3.4 AK4000 valdiklio prieži ūra  

Laikykite švarioje aplinkoje, kurioje nėra dulkių. Patariama naudoti antistatinę arba drėgną šluostę dulkėms ir 
nešvarumams nuvalyti nuo metalinių gaubtų ir valdymo pulto. 

3.5 Valdymo pultas  

Elektroniniame valdymo pulte yra įrengti mygtukai ir ekranas, įskaitant simbolius. Daugiau informacijos 
pateikiama kituose vadovo skyriuose. Mygtuko parinktys galimos pagal funkcijas, kurios priklauso nuo 
tam tikrų tekstų ir individualių katilo reguliavimo nustatymų.   

6 pav. 
1.  Grafinis ekranas, 128 x 64 pikselių 

2.  Mygtukas  ◄ su įvedimo funkcija, ENTER 

3.  Mygtukas  ▲ su funkcijomis, 
4.  Mygtukas  ► su funkcijomis, EXIT meniu (ESC), 
5.  Mygtukas (ENTER) su funkcijomis, 
6.  LED lemputė (žalia OK, raudona ERROR), 
7.  Mygtukas  su funkcijomis. 

 

Grafin ė informacija  7 pav. Rašytin ė informacija  (10.5 skyr.) 

 
 
 
 
 
 
 

1. Realaus laiko vaizdavimas. 5.  Grafinis hidraulinės jungties schemos vaizdavimas 

2. Informacinė eilutė – rodomos katilo reikšmės realiu  
laiku. Galima keisti ▲ arba     mygtukais. 6.  Informacija apie katilo būklę. 

 7.  Informacija apie granulių transporterio darbą. 
3. Informacija apie ištraukimo ventiliatoriaus ir dūmų 8.  Simboliai. 

jutiklio darbą. 9.  Duomenų nustatymas. 
4. Informacija apie išjungto katilo nominalią galią. 10. Duomenys realiu laiku. 
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Dujų generaciniai kieto kuro katilai Vigas  VIGAS 18 DPA  

3.6 SIMBOLIŲ SĄRAŠAS  

 

Katilas 

 Akumuliacinė 
talpykla 

 

Išorinis katilas 

 

 
Katilo įjungimas ON DUOMIX 

 
 

Šildymo 
grandinė 

 

 

Katilo išjungimas OFF 
Sklendė su 
žingsnine pavara 

 Vidinis 
termostatas 

 

Uždegimas 
 

ON 

 
Siurblys 

 3-jų krypčių 
termostato sklendė 

 

Degimas 
 

73 °C 

 
Traukos ventiliatorius

 
LADOMAT 

 

Rusenimas 
 

52 °C 

 

Liambda zondas λ Grindų šildymas 
 

Degimo 
pabaiga 

 

END 

 
Termometras T 

Ventiliatoriaus 
galios keitimas 

 

Katilo galia 

GRANULĖS 

 Išorinis 
termometras 

 Katilo galia 

MEDIENA 45% 

Uždegimo 
režimas 

 Sliekinis 
transporteris 

 Granulių kiekio 

indikatorius 

 

Vidinio 
termostato 
gedimas 

 Vaizduojamos 
vertės klaida x 

Tiekimo 
mechanizmo 
temperatūra  

 

Ultragarsinis 
granulių jutiklis 

 Kuro keitimas 

Mediena   granulės 

 Katilo galios 
pokytis 

 

Kuras 
MEDIENA 

 Mažiausia  
dūmų vertė 

 

gale 

Didžiausia  
dūmų vertė 

 

Maks. 

Kuras 
GRANULĖS 

 Nustatyta padėtis 

Kuras MEDIENA 

 Nustatyta padėtis 

kuras GRANULĖS 

 

Temperatūros 
nustatymas 

 Parametrų 
nustatymas 

  
Laiko nustatymas

 

Pranešimai 
apie klaidas 

  
Programa 

 Konfigūravimo 
duomenys 

 

 
Aptarnavimų 
nustatymai 

  
Atminties 
modulis 

 Judesio 
reguliavimas 

 

Schemų 
pasirinkimas 

  
Įdiegimo 
duomenys 

 Vaizdavimo 
galimybė 
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VIGAS 18 DPA  Dujų generaciniai kieto kuro katilai Vigas  

4.  Katilas VIGAS 18 DPA kuras GRANUL ĖS 

Katilas VIGAS 18 DPA siūlo galimybę, kai keičiant kuro rūšį iš granulių į medieną arba iš medienos į granules 
nereikia daryti jokių techninių katilo korpuso pakeitimų. Reikia tik parinkti kuro rūšį, kuri rodoma valdiklio AK 
4000 ekrane. Parinkus kuro rūšį žingsninis variklis automatiškai perstatys sklendę į reikiamą padėtį 
(3/6 pav.). Dėl katilo konstrukcijos ir oro srautų valdymo galima automatiškai pakeisti kurą iš MEDIENOS į 
GRANULES ir oro srauto valdiklis automatiškai perjungia kuro režimą iš MEDIENOS į GRANULES, po to, kai 
mediena sudega.  

Greitas kuro parinkimas apvaliu mygtuku.  

kuras GRANUL ĖS kuras MEDIENA  

 

 

 

 

 

 

4.1 VIGAS katilo valdymas naudojant kur ą GRANULES  

4.1.1 Katilo įjungimas  

Jei katilas neveikia, ekrane vaizduojamas simbolis „OFF“. Norėdami, kad 
katilas pradėtų veikti, paspauskite viduryje esantį mygtuką „ ENTER“, 
pasirodys apvalus mygtuko simbolis. 
 
 
 

Mygtuku ▼parinkite kuro rūšį: granules „ “ arba medieną „ “. Tuo atveju, 
kai naudojamas ištraukimo ventiliatorius (žr.10.1.3), (     - taip rodomas), kai 
šis mygtukas +60 įjungs ištraukimo ventiliatorių 60 sekundžių. Jis 
naudojamas, pavyzdžiui, katilo valymo metu, siekiant sumažinti dulkių 
patekimą į katilinę. 

 

 

Paspaudus viduryje esantį mygtuką „ENTER“ katilas pereina į 
automatinio granulių uždegimo režimą. 

 

 

 

4.1.2 Katilas įjungtas - granuli ų uždegimo režimas  

Granulių uždegimo režimą rodo simbolis „ON“. Tai automatinis procesas, 
valdomas stebint kamino temperatūrą.  
Uždegimo aprašymas:  

1. Įjungiamas siurblys, patikrinama dūmų temperatūra kamine. 
2. Įjungiama uždegimo ritė              ventiliatorius pradeda pūsti į groteles. 
3. Įjungiamas granulių transporteris                      . 
4. Uždegimo režimas perjungiamas į degimo režimą, kai dūmų temperatūra 
realiu laiku viršija nustatytą jutiklio temperatūrą daugiau kaip 2 °C.  
 Jei ši salyga nevykdoma, katilas išsijungia, tai rodo simbolis „END“ ir 
rodoma granulių uždegimo klaida. 
Granuli ų uždegimo klaida:  

- Išvalykite degiklį (3/24 pav.), ant degiklio yra per daug pelenų.  
- Patikrinkite granulių kiekį konteineryje. 
- Patikrinkite, kaip veikia uždegimo ritė (3/35 pav.). 
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Dujų generaciniai kieto kuro katilai Vigas  VIGAS 18 DPA  

4.1.3 Katilas įjungtas - degimo režimas  

Po sėkmingo granulių uždegimo katilas pereina į degimo režimą. Būklės 
pasikeitimas rodomas ekrane "ON" → "52OC". Degimo režimo metu katilą 
valdo PID valdiklis, veikiantis pagal katilo ir deginių temperatūrų 
duomenis. Jei katilo temperatūra viršija norimą temperatūrą 1°C, degimas 
stabdomas iki 0% , kai temperatūra nusileidžia daugiau kaip 3°C žemiau 
norimos temperatūros, katilas vėl uždegamas. Degimo galia realiu laiku  
rodoma procentais šalia simbolio     "20%". 

4.1.4 Automatinis katilo gesinimas  

Katilo konteinerio viduje yra įrengtas ultragarsinis jutiklis, kuris nustato 
granulių lygį. Jei granulių lygis yra virš jutiklio (konteineris pilnas), bus 
rodomas simbolis     „       “. 
Jei granulių lygis yra žemiau jutiklio (konteineris pustuštis), bus rodomas 
simbolis „      “. Tuo pat metu informacijos eilutėje rodomas iki katilo 
gesinimo likęs laikas. Tai bus padaryta ištuštėjus konteineriui, bus rodomas  
simbolis „      “ ir ženklas „END“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Rankinis katilo gesinimas  

 
 
 
 
 
 
 

Paspaudus „ENTER“ ekrane pasirodo apvalus mygtukas. Paspaudus mygtuką ⊳ katilas bus išjungtas ir 
užgesintas. Po išjungimo įsijungia pūtimo ventiliatorius. Per 60s laikotarpį bus vėsinamas granulių degiklis. 
Paspaudus      apvalus mygtukas išnyks iš ekrano. 
 

 

4.2  Parametr ų nustatymas GRANULI Ų kurui  

Norėdami pakeisti nustatymus spauskite „ENTER“  2 sekundes, esant bet kuriam katilo režimui, tada 
spauskite mygtuką ▲. Parametrų nustatymai priklauso nuo katilo tipo ir jo konfigūracijos. 
 

2sek. 
 
 
 
 
 

Spausdami mygtukus ▲▼ pasirinkite keičiamą parametrą ir paspauskite „ENTER“, simbolis pradeda 
mirksėti. Mygtukais ▲▼   parinkite reikalingą simbolį ir vėl paspauskite „ENTER“ . 
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4.2.1  Katilo galios reguliavimas  

Reguliuoti galią  galima didinant arba 
mažinant granulių tiekimo laiko intervalą. Vertę 
galima keisti nuo -3 iki +3.  
Vienas koregavimo žingsnis = dozavimo laiko 
pakeitimui  0,5 sekundės. Koregavimas gali būti 
naudojamas nustatant optimalų granulių degimą 
arba keičiant katilo atiduodamą galią. Jei granulių 
kokybė atitinka   EN   Plus   A1, rekomenduojama 
nustatyti "0". Šis nustatymas parodys didžiausios katilo 
rodomos galios poveikį.

4.2.2 Ventiliatoriaus reguliavimas  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.3  Kuro r ūšies nustatymas:    
 GRANULĖS - MEDIENA

 

Ventiliatorių reguliuoti galima  tuo atveju, kai 
reikia didinti ar mažinti tiekiamo oro kiekį. Jį 
galima reguliuoti nuo -5% iki +15%. „0“ nustatomas, 
kai granulių kokybė atitinka EN Plus A1. 
Ventiliatorius reguliuojamas, kai: 
Maža kamino trauka  ... + 

Didelė kamino trauka ... - 
Prastos kokybės granulės…  + 

 
Katilas VIGAS 18DP yra pusiau automatinis katilas, 
kūrenamas granulėmis ir įvairia mediena. Kai 
naudojamos granulės, reikia nustatyti                     “     “ 

  grafinį simbolį. Norint greitai patekti į kuro rūšies nustatymą,    
  galima naudoti katilo apskritą parinkčių ratuką. Žr. 4 skyrių. 

4.2.4  Automatinio kuro perjungimo iš medienos į granules reguliavimas 

 
 

Jei pasirinkote, "AUTO" užrašas atsiras, kai sudegs 
kuras ir dūmų temperatūra nusileis iki žemiausios  

       (žr. 5.3.2 punktą), tada automatiškai perjungiama į   
  granulių deginimo režimą ir tęsiamas degimas.    
  Automatiniame režime rekomenduojama žemiausia išjun-  
  gimo       temperatūra yra 50°C. Jei prijungtas prie aku-  
  muliacinės talpyklos, jos mažiausios temperatūros per-  
  jungiamas pagal nustatytą katilo temperatūrą. Jei taip  
  nustatyta, "OFF" pranešimas pasirodys po to, kai bus  
  pasiekta katilo temperatūra ir parodytas simbolis "END". 

4.2.5 Mažiausia akumuliacin ės talpyklos nustatymo temperat ūra  
 

Mažiausios akumuliacinės talpyklos temperatūros nustatymas.  
Ekranas veikia tik tada, kai įjungta akumuliacinės talpyklos 
hidraulinė schema (žr. 10.4). Nustatymo intervalas 25-70°C. 
Jei katilo temperatūra pakyla 1°C daugiau virš nustatytos, tai 
fiksuojama kaip katilo būklės klaida . Norėdami atnaujinti            
katilo darbą ir kai sumažėja temperatūra akumuliacinėje 
talpykloje, nustatykite, pvz., 40°C temperatūrą (medienai ir 
granulėms).

4.2.6  Ištraukimo ventiliatoriaus grei čio reguliavimas  

 Jei yra įrengtas ir pasirinktas ištraukimo ventiliatorius  
  (žr.10.1.3 p.),  nuolat jį įjungus galima pagerinti kamino   
 trauką.  
 Greitį galima reguliuoti nuo 30% iki 100%, arba visai    
  išjungti, paspaudus „OFF“. 
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4.2.7  Ekrano ryškumo reguliavimas  

 

Parinkite ekrano ryškumo simbolį. Jį galima reguliuoti 
nuo 0 iki 100. 

 

 

 

4.2.8  Ekrano kontrasto reguliavimas  

Parinkite ekrano kontrasto simbolį. Jį galima reguliuoti 
nuo 16 iki 24. 

 

 

 

4.2.9  Informacijos eilu čių perst ūmimo reguliavimas  

Paspaudus „yes “, ekrane informacijos eilutėje rodomi katilo 
duomenys realiu laiku (7 pav.), pvz., katilo galia, katilo 
temperatūra, dūmų temperatūra, ir t.t. Paspaudus „no “, reikia 
pasirinkti informacinės eilutės duomenis ▲▼.

 

5. Katilas VIGAS 18 DPA kuras MEDIENA  

Greitas kuro parinkimas apvaliu mygtuku.  

 

kuras GRANUL ĖS kuras MEDIENA  

 
 
 
 
 
 
 

5.1 Katilo valdiklis VIGAS be ištraukimo ventiliatoriaus  

Ištraukimo ventiliatorius yra papildomas VIGAS katilo priedas. Jis apsaugo nuo dūmų patekimo į katilinę, 
kai į katilą kraunamas kuras. Žr. 13.3 p. 
 

5.1.1  Katilo įjungimas  

Jei katilas neveikia, ekrane vaizduojamas simbolis „OFF“. Norėdami, kad 
katilas pradėtų veikti, paspauskite viduryje esantį mygtuką „ ENTER“, 
pasirodys apvalus mygtuko simbolis. 
 

 

 

Mygtuku▼pasirinkite granulių kurą  „  “ arba medieną „  “. Jei deginsite 
medieną, parinkite „WOOD“ 
Dėmesio:  

Prieš paspaudžiant „ENTER“ būtina uždegti ugnį katile, žr.11.4 p. 
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5.1.2  Katilas įjungtas - įkaitinimo režimas  

Įkaitinimo fazėje katilo dūmų temperatūra yra mažesnė už nustatytą 
išmetamųjų dūmų temperatūrą. Mažiausią ir didžiausią temperatūrą 
galima keisti katilo parametrų nustatymuose. Mažiausia išmetamų dūmų 
nustatoma temperatūra yra nuo 90°C iki 220°C. Katilas gali veikti 
įkaitinimo režimu nuo 2 iki 60 minučių. Jei katilas per šį laiką nepasiekia  
degimo fazės, jis bus automatiškai išjungtas - simbolis „END“. 

 

5.1.3  Katilo degimo režimas  – degimo faz ė „60,1°C“  

 

Degimo faze yra aktyvi, kai išmetamųjų dujų temperatūra yra 

(  END) +10 °C, arba pasiekus reikiamą temperatūrą. Degimą 
valdo PID valdiklis pagal kamino ir katilo temperatūras. Jei temperatūra 
pakyla 1°C virš norimos temperatūros, išeiga bus 0%. Jei temperatūra 
nusileidžia daugiau kaip 2°C žemiau norimos temperatūros, katilas vėl 
uždegamas. 

5.1.4  Kuro papildymas, katilo išjungimas ir gesini mas (rankinis)  

Naudokite grafinį valdiklį. Valdiklis pasirodys trumpai paspaudus 
vidurinį mygtuką ENTER. Per grafinį valdiklį galima užgesinti katilą, 
papildyti kuro arba nutraukti valdiklio darbą.  

 
 
 
 

 

Pasirinkite 

OFF Katilo užgesinimas 

 Kuro papildymas 

⌧ Grafinio valdiklio išjungimas 

▲ Rodomo simbolio keitimas 

Paspaudus „ “ bus išjungtas įpūtimo ventiliatorius. Pastūmę strypą 
atidarykite kamino  sklendę ir tada atidarykite viršutines dureles. Įkraukite 
papildomą kuro kiekį. Po to uždarykite dureles ir patraukite sklendės strypą 
ją uždarydami (11.4 p.). Paspauskite „    “ ir užbaikite kuro įkrovimą. 
Ventiliatorius pradės veikti automatiškai. 

 

 

 

 

 

 

5.1.5  Katilo išjungimas ir gesinimas (automatinis) , persijungimas į GRANULIŲ režim ą 

Kai išmetamųjų dujų temperatūra sumažėja žemiau nustatytos temperatūros,  

(        END), katilas užges, ekrane pasirodys simbolis „END“. Jei parinkote          

automatinį perjungimą iš MEDIENOS Į GRANULIŲ kurą                 ,  katilas 

automatiškai bus perjungtas į granulių uždegimo režimą ir katilas vėl bus 
kaitinamas iki reikalingos temperatūros 
Patarimas:  

Jei parinkote automatinį perjungimą              , naudinga ( END) nustatyti 
mažiau kaip 60 °C, kad mediena visiškai sudegtų. 
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5.2 Katilo valdiklis VIGAS su ištraukimo ventiliatoriumi  Kuras - MEDIENA  

Ištraukimo ventiliatorius yra papildomas VIGAS katilo priedas. Ištraukimo ventiliatorius mazgas padaro 
patogesnį įkaitinimo ir kuro papildymo režimą. Jis padeda sumažinti dūmų patekimą į katilinės patalpą.  
Katilo užkūrimo metu padeda greičiau jį užkurti. Žr. 13.3 p. 

5.2.1  Katilo įjungimas  

Kai katilas yra išjungtas „OFF“ režime (žr. ekrane), trumpai paspauskite 
vidurinį mygtuką „ENTER“ ir vėl įjunkite grafinį valdiklį. 

 
 
 

Paspausdami▼parinkite granules  „  “ arba medieną „    “. 
Įspėjimas:  

Prieš paspaudžiant „ENTER“ katilas privalo būti įkaitęs, žr. 11.4 p. 
 

 

Pasirinkite 

+60 60 s įjungiamas ištraukimo ventiliatorius (naudojamas įkaitinimo metu) 

ON Įjungimas 

⌧ Išjungti ekrano valdiklį 
 GRANULĖS. Patvirtinti perjungimą į granules     „  “.  

▲ Rodomo simbolio keitimas. 
 

 

Parinkus „+60“ pasirodys naujas grafinis valdiklis. Ventiliatoriaus darbo 
laikas rodomas valdiklio kairėje pusėje. 

+60 Galite pridėti 60 s, daugiausiai iki 360 s. 

ON Įjungimas 

0 Ištraukimo ventiliatorius išjungtas. 
 Kuras MEDIENA, patvirtinkite medienos kurą „     “. 
▲ Rodomo simbolio keitimas. 

5.2.2  Katilas įjungtas - įkaitinimo režimas  „ON“ – įjungtas.  

Įkaitinimo fazėje katilo dujų temperatūra yra mažesnė už nustatytą 
išmetamų dujų temperatūrą. Mažiausią ir didžiausią  temperatūrą galima 
keisti katilo parametrų nustatymuose. Mažiausia išmetamų dujų 
nustatoma temperatūra yra nuo 90°C iki 220°C. Katilas gali veikti 
įkaitinimo režimu nuo 2 iki 60 minučių. Jei katilas per šį laiką nepasiekia  
degimo fazės, jis bus automatiškai išjungtas - simbolis „END“. 
 

 

 

 

 

5.2.3  Katilo degimo režimas  – degimo faz ė „82,5°C“  

Degimo faze yra aktyvi, kai išmetamųjų dujų temperatūra yra  
(  END) +10 °C, arba pasiekus reikiamą temperatūrą. Degimą 
valdo PID valdiklis pagal kamino ir katilo temperatūras. Jei temperatūra 
nusileidžia daugiau kaip 2°C žemiau norimos temperatūros, katilas vėl 
uždegamas. 
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5.2.4  Kuro papildymas, katilo gesinimas (rankinis) , 

Naudokite grafinį ekrano valdiklį. Jį įjunkite paspaudę vidurinį ENTER 
mygtuką. Grafinio valdiklio parinktys: gesinti katilą, įkrauti į katilą kuro 
arba išjungti valdiklį. 
 
 

 

Pasirinkite 

OFF Išjungimas (gesinimas) 
 Kuro papildymas 

⌧ Išjungti ekrano valdiklį 
▲ Rodomo simbolio keitimas 

 

Paspaudus „  “, katilo darbas bus išjungtas ir ištraukimo ventiliatorius 
veiks 300 s. Jo darbo laikas rodomas viršutiniame kairiajame kampe. 
Paspaudus „+60“ ištraukimo ventiliatoriaus darbo laiką galima pratęsti. 
Pastūmę strypą atidarykite kamino sklendę, tada atidarykite viršutines 
dureles. Įkraukite raikiamą kuro kiekį. Kai baigsite, uždarykite viršutines  

dureles ir kamino sklendę. Paspaudus „0“ ištraukimo ventiliatorius bus 
išjungtas. Paspaudus „   “ įkrovimas bus baigtas, ištraukimo ventiliatorius 
bus išjungtas automatiškai ir pradės veikti įpūtimo ventiliatorius.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2.5  Katilo išjungimas ir gesinimas (automatinis)  

Kai išmetamų dujų temperatūra sumažėja žemiau nustatytos temperatūros  
(     END) katilas automatiškai išsijungs, ekrane pasirodys simbolis „END“. 
Jei parinkote  automatinį perjungimą iš MEDIENOS Į GRANULIŲ kurą                 
           , katilas automatiškai bus perjungtas į granulių uždegimo režimą ir 
vėl bus kaitinamas iki reikalingos temperatūros. 
 

Įspėjimas:  

Parinkus automatinį perjungimą           , rekomenduojama parinkti (  END) 
mažiau kaip 60 °C, kad visiškai sudegtų mediena. 

 

 

5.3  PARAMETRŲ NUSTATYMAS Kuras - MEDIENA  

Norėdami pakeisti nustatymus, spauskite „ENTER“  2 sekundes, esant bet kuriam katilo režimui, tada 
spauskite mygtuką ▲. Parametrų nustatymai priklauso nuo katilo tipo ir jo konfigūracijos. 

 

2 sek. 
 
 

 
 

 

Spausdami mygtukus ▲▼ pasirinkite keičiamą parametrą ir paspauskite „ENTER“, simbolis pradeda 
mirksėti. Mygtukais ▲▼   parinkite reikalingą simbolį ir vėl paspauskite „ENTER“.  
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5.3.1  Didžiausios kamino temperat ūros nustatymas  

Parinkus didžiausią iš kamino išeinančių dujų 
temperatūrą, bus sumažintas ventiliatoriaus greitis. 
Galima nustatyti nuo 130°C iki 320°C. Temperatūros  

max   nustatymai priklauso nuo medienos kokybės ir kamino 
traukos.   Rekomenduojama vertė yra 220°C. 

 

5.3.2  Katilo išjungimo temperat ūros nustatymas (išjungimo temperat ūra)  

Parinkus dujų temperatūrą, katilas ir siurblys išsijungs 
automatiškai. Galima nustatyti nuo 20°C iki 130°C 
temperatūrą.  Parinkus temperatūrą, galima keisti 
kaitinimo režimo ugnies intensyvumą.  Mažesnis 
skaičius pradės viso kuro deginimą arba dėl didelės  
temperatūros degimo kameroje susidarys per daug 
pelenų. Jei parinkote  automatinį perjungimo iš 
MEDIENOS Į GRANULIŲ režimą  

, katilas pradės veikti – veiks granulių 
uždegimo režimas ir katilas toliau bus kaitinamas. 
Rekomenduojama vertė mažiau kaip 60°C. 

5.3.3  Ventiliatoriaus galios reguliavimas  

Didinant ar mažinant šį skaičių gali būti keičiama katilo 
galia. Galima parinkti nuo -3 iki +3. Vienas lygis 
reiškia maždaug 10% katilo galios. Kai nustatytas 
„0“,  tai atitinka katilo nominalią galią.  
Pereinamųjų sezonų metu rekomenduojama šią vertę 
sumažinti. 

 

5.3.4  Mažiausios ventiliatoriaus galios nustatymas  

Padidinus šią vertę keičiamas minimalus 
ventiliatoriaus greitis. Vertė gali būti nuo 0 % iki 70 %. 
Šią parinktį galima naudoti, kai reikia didžiausios katilo 
galios mažame intervale. Pavyzdžiui, kai sistemoje yra 
akumuliacinė talpykla, šildymo prietaisai, kaip 
džiovyklos, ir t. t.   

5.3.5  Kuro r ūšies nustatymas:   GRANUL ĖS - MEDIENA 

Katilas VIGAS 18DP yra pusiau automatinis katilas, 
kūrenamas granulėmis ir įvairia mediena. Kai naudojate  
medieną, parinkite simbolį „    “. Greitam kuro rūšies 
parinkimui naudokite apvalų valdiklį. Žr. 5 sk. 

 

5.3.6  Automatinio perjungimo iš MEDIENOS į GRANULIŲ nustatymas  

 
Jei pasirinkote, "AUTO" užrašas atsiras, kai sudegs kuras ir 
dujų temperatūra nusileis iki žemiausios  
       (žr. 5.3.2 punktą), tada automatiškai perjungiama į granulių 
deginimo režimą ir tęsiamas degimas. Automatiniame režime 
rekomenduojama žemiausia išjungimo   temperatūra yra 50°C. 
Katilą prijungiant prie akumuliacinės talpyklos, mažiausia 
išsijungimo temperatūra prisiderina prie reikiamos katilo 
temperatūros. Jei  
taip nustatyta, "OFF" pranešimas pasirodys po to, kai bus 
pasiekta katilo temperatūra ir parodytas simbolis         end. 

16 

end 

min 
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5.3.7  Mažiausios akumuliacin ės talpyklos 
temperat ūros nustatymas  

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Mažiausios akumuliacinės talpyklos temperatūros 
nustatymas. Ekranas veikia tik tada, kai įjungta 
akumuliacinės talpyklos hidraulinė schema (žr. 10.4). 
Nustatymo intervalas 25-70°C. Jei katilo temperatūra pakyla 
1°C daugiau virš nustatytos, tai fiksuojama kaip katilo būklės  
klaida . Norėdami atnaujinti  katilo darbą ir kai sumažėja 
temperatūra akumuliacinėje talpykloje, nustatykite, pvz., 
40°C temperatūrą (medienai ir granulėms). 

5.3.8  Ištraukimo ventiliatoriaus grei čio reguliavimas  

Jei yra įrengtas ir pasirinktas ištraukimo ventiliatorius  
 (žr.10.1.3 p.),  nuolat jį įjungus galima pagerinti 
kamino trauką.  
 Greitį galima reguliuoti nuo 30% iki 100% arba visai 
išjungti, paspaudus „OFF“. 

 

5.3.9  Ekrano ryškumo reguliavimas  

Parinkite ekrano ryškumo simbolį. Jį galima reguliuoti 
nuo 0 iki 100. 

 

 

 

 

5.3.10  Ekrano kontrasto reguliavimas  

 

Parinkite ekrano kontrasto simbolį. Jį galima reguliuoti 
nuo 16 iki 24. 

 

 

 

 

5.3.11 Informacijos eilu čių perst ūmimo reguliavimas  

Paspaudus „yes “ informacijos eilutėje,  ekrane rodomos 

 
katilo charakteristikos realiu laiku (7 pav.), pvz., katilo 
galia, temperatūra, dujų temperatūra, ir t.t. Paspaudus „no “ 
galima parinkti informacijos eilutės duomenis su ▲▼. 

 

6.  IŠEINANČIO VANDENS TEMPERATŪROS NUSTATYMAS  

Bet kada nuspauskite  „ENTER“ mygtuką 2 sekundėms. Bazinės konstrukcijos katile galima nustatyti 
nuo 70 °C iki 85 °C temperat ūrą. 

 

2 sek. 
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7.  LAIKO NUSTATYMAS  

 

Laiką ir datą katile nustatykite iš karto prijungę prie elektros tinklo. Laikas rodomas kairiajame viršutiniame 
ekrano kampe. Norėdami peržiūrėti parametrą, bet kada paspauskite „ENTER“ mygtuką, po to du kartus  
▲ mygtuką.    

2 sek. 
 
 
 
 

Paspaudus „ENTER“ simboliai pradeda mirksėti. Naudokte ▲▼    
mygtukus laikui ir datai nustatyti. Mon - pirmadienis, Tue - antradienis, 
Wed - trečiadienis, Thu - ketvirtadienis, Fri - penktadienis, Sat - 
šeštadienis, Sun - sekmadienis. 
Įspėjimas: dingus elektrai laikas sustoja.  

 

8. TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS INFORMACIJA  

Norėdami įjungti informacijos nustatymus, paspaudę laikykite „ENTER“  mygtuką bet kokiame katilo režime ir 
paspauskite    mygtuką. Patvirtinkite, spausdami „ENTER“ mygtuką.  ▲▼ mygtukais pasirinkite modulį ir patvirtinkite jį, 
paspausdami „ENTER“ mygtuką.  Informacija apie modulį bus vaizduojama ekrane. 

AK4000D – Ekranas, AK4000S – Elektros maitinimo blokas, AK4000L – Liambda maitinimo modulis. 

2sek. 

 

 

 

9. PRANEŠIMAI APIE KLAIDAS  

Norėdami įjungti pranešimus apie klaidas, paspaudę laikykite „ENTER“  mygtuką bet kokiame katilo 
veikimo režime ir du kartus paspauskite ▼ mygtuką.  Paspaudus „ENTER“, klaida su aprašymu pasirodys 
ekrane. 

2sek. 
 
 
 
 

Nėra klaidų = Žalias LED indikatorius.  
Klaidos     = Raudonas LED indikatorius. 
Pranešimai apie klaidas ir jų sprendimo būdai aprašyti 15 skyriuje „PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR J Ų 
SPRENDIMAI“.  

 

9.1  Apsauginio temperat ūros ribotuvo (STB) klaida (katilo perkaitimas)  

Apsauginio temperatūros ribotuvo (STB) gedimą sukelia 
katilo perkaitimas. Taip atsitikus suveikia terminis 
saugiklis (žr. pav.) ir ventiliatorius yra atjungiamas nuo 
maitinimo. Katilas iš naujo įjungiamas tik tada, kai 
apsauginio temperatūros ribotuvas (STB) yra 
perjungiamas rankiniu būdu, o katilas atvėsta žemiau 
60°C. Norėdami įjungti katilą, paspauskite „ENTER“ 
mygtuką. 
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10. SERVISO NUSTATYMAS NAUDOJANT PIN 0000  

Serviso nustatymai apsaugoti slaptažodžiu. Tik apmokyti serviso inžinieriai gali pakeisti šiuos nustatymus.  PIN 0000 
gali būti naudojamas tik nustatymų keitimui neišvengiamose situacijose. Serviso nustatymuose galima nustatyti katilo 
tipą su priedais, hidraulinio jungimo schemas ir t.t. Norėdami pasirinkti serviso nustatymus, naudojant slaptažodį „PIN 
0000“ , paspauskite ir palaikykite „ENTER“ mygtuką bet kuriuo metu, paspauskite ▲mygtuką,  tada paspauskite ir 
palaikykite mygtuką ◄ 4 sekundes. Pasirodys „PIN 0000“ užrašas. Paspauskite „ENTER“ mygtuką 4 kartus. 
Serviso nustatymų simbolis pasirodys ekrane. Paspauskite „ENTER“ ir mygtukais ▲ ▼   pasirinkite serviso darbą. 

2sek. 

4x 

4sek.  

 

10.1 SERVISO NUSTATYMAI  

Paspaudus „ENTER“ galima atidaryti serviso nustatymus. 
Spausdami mygtukus ▲▼ pasirinkite keičiamą parametrą ir 
paspauskite „ENTER“, simbolis pradeda mirksėti.   

     DĖMESIO! 
Katilo valdymas su ekranu AK4000 yra skirtas visų tipų VIGAS 
katilams valdyti. Svarbu, kad programos nustatymas sutaptų su 
katilo modeliu. Kai katilas yra „OFF“ (išjungtas), grafiniame ekrane 
rodomas katilo, kuris atitinka jo nominalią galią, tipas (7/4 pav.).  
Norint, kad katilas veikt ų teisingai, katilo tipas visada turi b ūti 
toks, koks nurodytas produkto etiket ėje. Visada pasitikrinkite, 
jei AK4000 ekranas yra pakei čiamas!!!  

 

10.1.1  Katilo tipo nustatymas  

Katilo tipo nustatymas. Katilo tipas nustatomas pagal jo 
gamyklinę lentelė. 
Lentelės duomenys: V18 – katilo galia, TVZ – karšto oro 
katilas, UD – medienos - anglies, DP -  medienos, granulių, 
DPA -  automatinis medienos, granulių, L – su liambda zondu. 

 

10.1.2  Išmetam ųjų dujų termometro nustatymai  

 

Išmetamųjų dujų termometro klaidos atveju, jį galima 
atjungti. Katilas veiks be termometro, kol jis bus 
pakeistas. Išmetamųjų dujų termometras nebus 
naudojamas, kai katilas yra išjungtas. Naudokitės katilo 
termometro simboliu: yes = katilas su termometru, no = 
katilas be termometro. 

10.1.3  Ištraukimo ventiliatoriaus nustatymai  

Ištraukimo ventiliatorius yra priedas, kuris gali būti 
naudojamas su katilu. Prijungus jį prie katilo, AK4000  
valdyme reikia  nustatyti „yes“  parinktį. 
yes = katilas su traukos ventiliatoriumi, no = katilas  
be traukos ventiliatoriaus. 

 

10.1.4  Katilo termometro tipo nustatymas  

Galima pasirinkti du katilo termometro tipus: 
T 1. Standartinis: KTY 

2. Alternatyvus: PT1000 
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10.1.5  Didžiausios katilo temperat ūros nustatymas  

Didžiausia katilo parinkta temperatūra gali būti nuo 
75°C iki 90°C. Viršutinis simbolis naudojamas 
katilams su akumuliacine talpykla. 

 

 

10.1.6  Mažiausios temperat ūros nustatymas katiluose su akumuliacine talpykla  

 
Mažiausios akumuliacinės talpyklos temperatūros 
nustatymas. Ekranas veikia tik tada, kai įjungta 
akumuliacinės talpyklos schema (žr. 10.4 p.). 
Nustatymo intervalas 25-70°C.  
Jei katilo temperatūra viršija nustatytą temp. 1°C, katilas 
gesinamas, rodomas  simbolis                       , o vėl 
pradeda veikti, kai akumuliacinės talpyklos temperatūra 
sumažėja, pavyzdžiui, iki mažiau kaip 40°C (tiek 
medienai, tiek granulėms).

10.1.7 Elektros maitinimo dažnio nustatymas  

ES naudojamas dažnis yra 50 Hz , JAV ir Kanadoje 60 
Hz. Jei nesate tikri dėl iš tinklo tiekiamos elektros dažnio, 
įjunkite AUTO. Dėl neteisingo dažnio gali kilti laiko klaidų. 

 

 

 

10.1.8  Temperat ūros matavimo vieneto nustatymas  

Temp.  

mat. vnt.  

Pasirinkite temperatūros matavimo vienetą. Gali būti: 
°C – Celsijus. 
°F – Farenheitas. 

 

 

 

10.1.9  Vasaros laiko nustatymas  

Vasara  Galima automatiškai nustatyti vasaros laiką. 
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10.2 AK 4000M MODULIO NUSTATYMAI  

Jei reikia, AK4000 valdymą galima prijungti prie AK4000M modulio (8 pav.). Šis modulis suteikia galimybę 
įdiegti atnaujinimus ir atlikti katilo valdymo bloko atsarginių duomenų kopijų priežiūrą. Šiame modulyje yra 
duomenų, kurie leidžia jį prijungti prie BH BUS maitinimo bloko ir USB laidu prie kompiuterio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Įkelti naują konfigūraciją (jungties schemą).  
Pagrinde naudojama sistemoms, valdomoms 
AK4000E plėstuvais, kur įmanoma įkelti asmenines 
jungties schemas. 
Įdiegtos konfigūracijos atsarginės kopijos sukūrimas.  Naudojama 
katilo stebėjimui. Patariama atlikti prieš stebėjimą. 

 

firmware 
 
Erase 

 

Įkelti programinę įrangą (katilo valdymo programinę 
įrangą).  
 
Ištrinti informaciją iš AK4000M modulio. 

Katilo stebėjimas - išsaugoti pagrindinę katilo 
informaciją AK4000M atminties modulyje. Prieš 
pradedant stebėjimą reikia nukopijuoti dabartinę 
konfigūraciją            config .    Duomenys išsaugomi kas 
3 s. Duomenis kontroliuoja gamintojas. 

8 pav.   

AK4000S 
 

AK4000EP 

Įkelti programinę įrangą į AK4000S maitinimo plokštę 

  
Įkelti programinę įrangą į AK4000EP išplėtimo plokštę 

 

10.3 SERVISO VALDYMO FUNKCIJOS  

Serviso nustatymuose kiekvieno katilo komponento funkcijas galima patikrinti pagal ekrane vaizduojamus 
simbolius. Pasirinkus komponentą ir paspaudus „ENTER“ mygtuką, funkcija bus aktyvuota. Vaizduojami 
komponentai priklauso nuo katilo komplektacijos. 

 

 

2x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.4 HIDRAULINĖS SCHEMOS NUSTATYMAS  

 

Keisdami hidraulinės jungties schemą taip pat pakeisite siurblio galios valdymą ir katilo konfigūraciją. Todėl 
labai svarbu, kad programinės įrangos nustatymai hidraulinei schemai sutaptų su esamu katilo prijungimu 
prie centrinės šildymo sistemos. Valdymo bloko pagrindinėje atmintyje yra 4 pagrindinės schemos ir 
schemos, skirtos veikti su AK4000E plėstuvu. Jei reikia, plėstuvo schemas galima pridėti per AK4000M 
modulį (8 pav.). Naujausias schemas AK4000E plėstuvui galima rasti  www.vigas.eu 
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Mygtukais ▲▼ 

3x  

 

 

 

10.4.1 PAGRINDINĖS JUNGTIES SCHEMOS 

Parinkite reikiamą  
schemą   ir paspauskite  
„ENTER“. 

Schema 0 (bazin ė schema/BS-1), pritaikyta apsaugoti nuo žemos temperatūros 
korozijos, su trišakiu termostatiniu vožtuvu ESBE (60°C). Centrinio šildymo 
vandens srautas reguliuojamas keturšakiu rankinio valdymo maišymo vožtuvu. 
Katilo šildymui naudojamas kombinuotas rezervuaras. Abu siurbliai prijungti prie 
AK4000 maitinimo plokštės. AK4000S maitinimo plokštės kontaktas T3 
naudojamas vidaus termostatui prijungti (žr. 20/B2 ir 16.4.). 
Dėmesio:  
Rekomenduojama VIGAS 18 DPA schema.  
 
Schema 1 (BS-3) naudojama su akumuliacine talpykla. Pritaikyta apsaugoti nuo 
žemos temperatūros korozijos, su trišakiu termostatiniu vožtuvu ESBE (60°C).  
Siurblys turi būti prijungtas prie AK4000 maitinimo plokštės. AK4000S 
maitinimo plokštės kontaktas T3 naudojamas KTY jutikliui prijungti, kuris seka 
rezervuaro temperatūrą. 
Dėmesio: prie schemos 1 negalima prijungti vidaus termo stato. Kambario 
termostat ą rekomenduojama valdyti siurbliu . 

Schema 2 (BS-2). Tokia pati kaip schema 0. Centrinio šildymo vandens 
srautas reguliuojamas trišakiu rankinio valdymo maišymo vožtuvu. 
Dėmesio : kombinuotas vandens rezervuaras turi b ūti naudojamas kartu su 
trišakiu maišymo vožtuvu.  

 

Schema 3  pritaikyta apsaugoti nuo žemos temperatūros korozijos, su trišakiu 
termostatiniu vožtuvu ESBE (60°C). Siurblys turi būti prijungtas prie AK4000 
maitinimo plokštės. AK4000S maitinimo plokštės kontaktas T3 naudojamas 
vidaus termostatui prijungti (žr. 20/B2 ir 16.4.) 
 
 
Schema 4  skirtas veikti  su keturšakiu rankinio valdymo maišymo vožtuvu. 
Katilo šildymui naudojamas kombinuotas rezervuaras. Abu siurbliai prijungti 
prie AK4000 maitinimo plokštės. AK4000S maitinimo plokštės kontaktas T3 
naudojamas vidaus termostatui prijungti (žr. 20/B2 ir 16.4.). 
Rekomendacija: schemos be trišakio vožtuvo neužtikr ina vandens įšilimo 
iki 60°C. Norint pailginti katil ų eksploatacijos laik ą, rekomenduojama 
naudoti schem ą 0. 

10.4.2 Jungties schemos su AK4000E PL ĖSTUVU 

Plėstuvas AK4000E komplektuojamas su AK4000 katilo valdymo bloku. Jis suteikia galimybę valdyti centrinės šildymo 
sistemos grandines, įskaitant tiekiamo vandens temperatūros reguliavimą, naudojant skirtingus šilumos šaltinius. 
Vidinio termostato arba ekviterminio valdymo (pagal išorės temperatūrą) (galima naudoti abu kartu) naudojimas leidžia 
valdyti centrinį šildymą. Plėstuvas AK4000E parduodamas komplektais. Priklausomai nuo scheminės jungties, jis 
parduodamas kaip: bazinis komplektas (užsak. nr. 5001), dvigubas komplektas (užsak. nr. 5002) ir trigubas komplektas 
(užsak. nr. 5003). Patikrinus plėstuvo jungties schemas, serviso ir bloko nustatymai bus parinkti centrinei šildymo 
sistemai ir karšto vandens tiekimui. (Detalus aprašymas pateiktas AK4000E plėstuvo aptarnavimo vadove). 

 Techniniai reikalavimai papildomiems priedams:  
(Norėdami nurodyti modelį, siurblio skersmenį ir žingsninį variklį, 
pasitarkite su katilų specialistais)! 
1.  Siurblys 230V/50 Hz. 
2.  Žingsninis variklis 230V/50 Hz, atsidarymo laikas: 60 - 240 s. 

3.  Siurblys turi būti sumontuotas maždaug 0,5 m atstumu už keturšakio vožtuvo. 
4. Didžiausia elektros srovė vienam plėstuvui yra 3 A. 
5. Papildomas termometras turi būti sumontuotas maždaug 0,5 m atstumu už siurblio. 
6. Išorinis termometras turi būti sumontuotas šiaurinėje pastato pusėje. 
7. Vidinis termostatas – be įtampos. 
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5 schema su vienu centrinio šildymo valdomu kontūru – grindų arba radiatorių 
šildymui. Namuose naudojamo vandens temperatūra priklauso nuo lauko 
temperatūros arba vidaus termostato (arba abiejų kartu). Katilo siurblys ir 
centrinio šildymo sistemos siurblys yra valdomi atskirai. Valdymas 4 krypčių 
vožtuvu su žingsniniu varikliu apsaugo katilą nuo žemos temperatūros korozijos. 
Valdymas: bazin ės komplektacijos pl ėstuvas (užsak. nr. 5001) . 
 

6 schema su dviem atskirai reguliuojamais šildymo kontūrais, kuriuos valdo 
žingsninis variklis. Galima pasirinkti grindų šildymą, radiatorių šildymą arba abu 
šildymo būdus kartu. Namuose naudojamo vandens temperatūra priklauso nuo 
lauko temperatūros arba vidaus termostato (arba abiejų kartu).  
Katilo siurblys ir centrinio šildymo sistemos siurblys yra valdomi atskirai. Katilo 
apsaugą nuo žemos temperatūros korozijos užtikrina 3 krypčių termostatinis 
vožtuvas (60°C). Valdymas: dvigubo komplekto pl ėstuvas (užsak. nr. 5002).  
Schema 7, pritaikyta bazin ės komplektacijos pl ėstuvui (BSE 1). Su vienu 
centrinio šildymo žingsniniu varikliu valdomu kontūru grindų arba radiatorių 
šildymui. Namuose naudojamo vandens temperatūra priklauso nuo lauko 
temperatūros arba vidaus termostato (arba abiejų kartu). Katilo siurblys ir 
centrinio šildymo sistemos siurblys yra valdomi atskirai. Valdymas 4 krypčių 
vožtuvu su žingsniniu varikliu apsaugo katilą nuo žemos temperatūros korozijos. 
Valdymas: bazin ės komplektacijos pl ėstuvas (užsak. nr. 5001).  

Schema 8  su dviem atskirai reguliuojamais šildymo kontūrais ir akumuliacine 
talpykla. Galima pasirinkti grindų šildymą, radiatorių šildymą arba abu šildymo 
būdus kartu. Centrinio šildymo temperatūra gali būti reguliuojama pagal lauko 
temperatūrą arba vidaus termostatą (arba abu kartu). Katilo apsaugą nuo žemos 
temperatūros korozijos užtikrina 3 krypčių maišymo vožtuvas (60°C). 
Valdymas: dvigubo komplekto pl ėstuvas (užsak. nr. 5002) + 1 x jutiklis KTY 
(kodas 3032).  
Schema 9, pritaikyta  (BSE-2) Su vienu centrinio šildymo žingsniniu varikliu 
valdomu kontūru ir su akumuliacine talpykla. Buitinio karšto vandens šildymą 
reguliuoja siurblys. Vandens temperatūra reguliuojama pagal lauko temperatūrą 
arba vidaus termostatą (arba pagal abu). Katilo apsaugą nuo žemos temperatūros 
korozijos užtikrina 3 krypčių termostatinis vožtuvas (60°C).  
Valdymas: bazin ės komplektacijos pl ėstuvas (užsak. nr. 5001) + 1 x talpos 
jutiklis KTY (kodas 3032).  
Schema 10  su viena žingsniniu varikliu valdoma šildymo grandine – grindų arba 
radiatorių šildymui. Buitinio karšto vandens šildymą reguliuoja siurblys. Vandens 
temperatūra reguliuojama pagal lauko temperatūrą arba vidaus termostatą (arba 
pagal abu). Katilo apsaugą nuo žemos temperatūros korozijos užtikrina 4 krypčių 
maišymo vožtuvas. 
Valdymas: bazin ės komplektacijos pl ėstuvas (užsak. nr. 5001).  

10.5  INFORMACIJOS EILUTĖ 

Grafinis ekranas suteikia galimybę vaizduoti tam tikrą informaciją apie AK4000 valdymo bloko sistemą. 
Paspaudus ▲▼pasirinkite norimus duomenis ir paspauskite „ENTER“. Pažymėti duomenys bus 
vaizduojami informacinėje eilutėje (3.5 sk.). 
 

 

 

 

 

 

10.6  AK4000 VALDYMO SISTEMOS ELEKTRIN Ė JUNGTIS -  ĮĖJIMAS IR IŠĖJIMAS  

Valdiklis AK 4000 gali rodyti tiek įėjimo, tiek išėjimo vertes pagal nustatytą konfigūraciją. 

 
Spauskite „ENTER“ ir mygtukais▲▼ 
parinkite reikalingą modulį. 

2x 
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I/O AK4000S - jungtis prie maitinimo plokštės 

T1 Katilo termometras T1 

T2 Išmetamųjų dujų termometras T2 

T3 Vidinis termostatas  T3 

T3 Arba akum. talp. termometras T3 

Jei prijungta išplėtimo jungtis, parinktys bus pateiktos automatiškai (AK4000E1) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I/O AK4000E1  - jungtis prie PLĖSTUVO 1 

 Vidaus termostatas T1 1 ON   R1 Žingsninės pavaros fazės atidarymas  „OPEN“ į  R1 

1 T2 Termometras UK1 į T2 1 OFF R2 Žingsninės pavaros fazės uždarymas„CLOSE“ į R2 

 Išorės termometras į T3 1 R3 Siurblio įtampa UK1 į R3 

 Išeinančio vandens  termometras į 
T4 

R4 Buitinio vandens siurblio įtampa į  R4 

11. VALDYMO INSTRUKCIJOS  

11.1  Prieš prad ėdami naudotis katilu atlikite šiuos veiksmus!  

Perskaitykite ir susipažinkite su veikimo instrukcijomis, naudotojo vadovu ir kaip 
naudotis AK4000 elektroniniu valdikliu. 
Patikrinkite vandens slėgį centrinėje šildymo sistemoje (maks. 3 barai). 
Patikrinkite elektros komponentų saugumą (apsauginį išleidimo vožtuvą, apsauginį  
vožtuvą). 
Prijunkite elektrinius prietaisus (pvz., siurblį, traukos ventiliatorių, vidinį termostatą ir t.t.) 
Patikrinkite metalinius gaubtus. 
Patikrinkite elektros tiekimo jungtis (230V/50 Hz). 
Paruoškite pakankamą kuro kiekį uždegimui ir šildymui. 
Patikrinkite ugniai atsparių plytų išsidėstymą degimo kameroje pagal 3 pav., nes jų 
padėtis gali pasikeisti transportavimo metu. 
Patikrinkite katilo ir kamino jungtį. 
Sureguliuokite konteiner į reguliavimo varžtais.  

Prijunkite katilą prie elektros tinklo (230V/50Hz) – pradės veikti ekranas. 

11.2  KATILO KAITINIMAS GRANUL ĖMIS 
 

Patikrinkite, ar gerai uždarytas viršutinis dangtis  ir kamino sklend ė.  
Į kontenerį įkraukite reikiamą kiekį granulių. 
Nustatykite norimą vandens išėjimo temperatūrą (6 sk.), 
Paspaudę „ENTER“ įjunkite katilą (4.1.1 p.), 
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11.3  GALIOS VALDYMAS NAUDOJANT GRANULES  

Įjungiamas po granulių uždegimo. Šiame režime tiesiogiai valdoma katilo galia pagal vandens temperatūrą 
išėjime arba vidaus termostatą (jei prijungtas). Granulės transporteriu tiekiamos tiesiai į degiklį. 
Konteinerio tūrio paprastai pakanka 2 - 7 dienoms, priklausomai nuo darbo intensyvumo. Viduje įrengtas 
ultragarsinis jutiklis rodo granulių lygį. Kai katilas automatiškai išjungtas, tai rodoma ekrane (4.1.4 p.). 
ĮSPĖJIMAS !  

Dingus elektrai katilo įjungti nepavyks. Elektrai vėl atsiradus katilas pradeda veikti automatiniu režimu ir 
toliau tęsia degimą. Paprasta patikrinti kuro uždegimą atidarant kamino sklendę arba pro viršutines dureles. 
Nepamirškite gerai uždaryti po patikros. 
DĖMESIO ! 
Laiku papildykite konteinerį granulėmis, negalima leisti, kad jos visiškai pasibaigtų. 

11.4  KATILO ĮKAITINIMAS MEDIENA  

 

Paruoškite pakankamą kiekį sausos medienos uždegimui. 
Strypu atidarykite kamino sklendę (3/3 pav.). 
Atidarykite viršutines dureles (3/2 pav.) ir įdėkite popieriaus į keraminę tūtą, patikrinkite, ar popierius 
pateko į apatinę degimo kamerą (3/9 pav.), tada įdėkite smulkių medienos gabaliukų ir įkraukite 
kamerą (3/27 pav.).  
Uždarykite viršutines dureles ir palengva atidarykite apatines dureles (3/13 pav.) pradėdami uždegimą 
(3/4 pav.). Jei yra ištraukimo ventiliatorius, uždegimo metu jį įjunkite.  
Maždaug po 10 - 15 minučių, kai įsidega ugnis, uždarykite apatines dureles ir kamino sklendę. 
Paspausdami „ENTER“ įjungsite katilą „ON“.  Katile prasideda degimas, jo galia reguliuojama 
automatiškai, priklausomai nuo medienos degimui reikiamos temperatūros.    
Nepamirškite uždaryti viršutini ų dureli ų, apatini ų dureli ų ir kamino sklend ės.  
 
ĮSPĖJIMAS!  

Be reikalo neatidarykite viršutini ų dureli ų ir apatini ų dureli ų, kad dūmai nepatekt ų į patalp ą. 
Įdėkite kuro tik prieš kuro pasibaigim ą (3/4 pav.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.5  GALIOS REGULIAVIMAS.  

Kuras nuosekliai tiekiamas pro keraminę degimo kamerą. Pelenai krenta žemyn į degimo kameros dugną. 
Katilo galia reguliuojama automatiškai pagal nustatytą išeinančio vandens temperatūrą. Dėmesio : dingus 
elektrai arba esant valdiklio gedimui galima tęsti šildymą (galima tik centrinio šildymo sistemoms su 
gravitacijos srautu, naudojant medieną): atidarykite kamino sklendę ir truputį atverkite apatines duris. Šiuo 
atveju reikia dažnai tikrinti temperatūrą ir dėti mažiau kuro. Jei kuro katile bus per daug, jis gali greitai 
perkaisti! 
 

 

 

11.6  KATILO PAPILDYMAS KURU  

Atidarykite kamino sklendę su strypu (3/3 pav.); 
Paspausdami „ENTER“, pasirinkite   „  “; 

Atsargiai atidarykite viršutines dureles, išleiskite dūmus iš kameros; 
Pro viršutines dureles (3/2 pav.) įdėkite reikiamą kiekį kuro; 
Uždarykite viršutines dureles (3/2 pav.) ir kamino sklendę (3/3 pav.), 

Paspauskite „ “ ir baikite kuro papildymą. Degimo apačia  Vaizdas pro apatines dureles 
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Dujų generaciniai kieto kuro katilai VIGAS  VIGAS 18 DPA  
 
Medienos savybi ų lentel ė 

Energetin ė vertė  Energetin ė vertė  
Mediena  [MJ/kg]  [MJ/kg]  Kietumas *  

20% drėgnumas 25% dr ėgnumas  

Svoris [kg/m 3]  Drėgnumas pagal nupjovimo laik ą 
    25% drėgnumas  (malkos)  

30 
Tuopa 12,9  12,3  1  530 
Eglė  15,9  14,0  1  575 
Kėnis 15,3  13,1  1  575 

28 

26 
kėnis  

24 
Gluosnis  16,9 12,8 1 665 

`žuolas  
Pušis  18,4 13,6 1 680 22 
Alksnis 16,7 12,9 2 640 20 
Beržas  15  13,5  2  780 
Klevas  15  13,6  4  660 
Bukas 15,5  12,5  4  865 
Uosis  15,7  12,7  4  865 
Akacija 16,3  12,7  4  930 

18 

16 
 

14 

12 

bukas  
 
 
 

Rekomenduojamas dr ėgnumas  20%  

 
 
 
 

eglė 

Ąžuolas  15,9  13,2  4,5  840 
[kg/m3] = [kg/fm], fm - erdmetris, * (1 labai minkštas...5 labai kietas) 

Svarbi informacija !!!  

6  12  18  24 
Mėnesiai po nupjovimo  

• Naudokite tik rekomenduojamą kurą. 
• Patariama neprikrauti per daug kuro, kai katilas veikia perėjimo metu, kitaip katilo degimo lygis sumažės. 
• Įdedant kurą, neleiskite jam pasilikti tarp flanšo ir kamino sklendės, nes kuras gali trukdyti sklendei tinkamai 

užsidaryti.  
• Kurą į katilą svarbu įdėti taip, kad jis netrukdytų užsidaryti viršutinėms durims. Durų uždarymas jėga   

     gali pažeisti karščiui atparią sienelę. 
Rekomenduojama, kad katilo veikimą prižiūrėtų vyresnis nei 18 metų asmuo. 

 

11.7  KATILO VALYMAS  

 Jei medienos deginimas yra optimalus ir išlaikoma mažiausiai 60°C grįžtančio vandens temperatūra, 
gazifikacijos kamera ir šilumokaitis apsineš tik nedidele dalimi suodžių. Jei naudojamas drėgnas kuras, ant 
degimo kameros sienų kondensuojasi garai ir paviršiuje susidaro suodžiai. 

  
Gazifikacijos kameros valymas  
Svarbu kartą per savaitę pašalinti suodžius iš gazifikacijos kameros. Rekomenduojama juos deginti atidarius 
viršutines duris ir kamino sklendę. Jei yra per daug pelenų, kurie neiškrenta pro difuzorių (3/9) pav. į degtų 
plytų degimo kamerą, juos reikia iš ten pašalinti. Tokiu būdu jūs padidinsite kuro kameros tūrį iki standartinio 
dydžio ir palengvinsite pirminio oro srovės pratekėjimą pro difuzorių. 

 

             Degimo kameros valymas  

Degimo kameroje nusėdusius pelenus bei dulkes rekomenduojama išvalyti kartą per 3 - 5 dienas. Naudojant 
granules reikia valyti kartą per mėnesį. 

 
Degiklis  

 
 
 
 
Degimo kamera  

PASTABA !  

Granuli ų degiklis yra sumontuotas kartu su degtomis plytomi s degimo kameroje. Išval ę degikl į 
įdėkite j į į viet ą. 

Šilumokai čio valymas  

Šilumokaičio vamzdžius reikia išvalyti kartą per mėnesį, naudojantis apvalia valymo plokšte. Tada iš apatinės 
degimo kameros dalies per apatines duris pašalinkite pelenus. 
Patarimas: Jei šilumokaičio nevalysite reguliariai, jis užsikimš. Nenaudokite tirpiklio. Katilas turi būti 
išvalytas, kol jis dar karštas! Atidarius viršutines duris ir kamino sklendę, kaitinkite katilą iki maždaug 80°C 
temperatūros (be ventiliatoriaus). Tada uždarykite kamino sklendę ir duris. Naudodamiesi pirštinėmis 
atsargiai atidarykite šilumokaičio gaubtą. Išvalykite užsikimšusius vamzdžius su atitinkamais priedais. 
Išvalę, uždarykite šilumokaičio gaubtą ir leiskite katilui kūrentis didžiausia galia maždaug 5 valandas, kad likusi 
suodžių dalis sudegtų. Ateityje tokios situacijos venkite. 
Įspėjimas: Valymo metu katilinė turi būti tinkamai vėdinama! 
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1 veiksmas 2 veiksmas 3 veiksmas  

 

 

 

 

 

12. KATILO PRIEŽIŪRA IR REMONTAS  

Rangovas užtikrina reguliarius patikrinimus ir katilo priežiūrą. Katilo veikimo metu svarbu patikrinti vandens slėgį, 
durų sandarumą, kamino sklendės sandarumą, šilumokaičio gaubtą ir sandarumą, dūmtraukio švarumą ir 
ventiliatoriaus veikimą. 

 

ĮSPĖJIMAS:  
Prieš išjungdami katilą vasaros sezonui, tinkamai išvalykite degimo kamerą, nepaliekant susidariusios drėgmės, 
atidarykite apatines duris ir kamino sklendę. Nepalikite granulių konteineryje ir tiektuve, siekiant išvengti jų 
sudrėkimo ir suirimo. 

 
 
12.1 DURELIŲ SANDARUMAS  

Katilo durys yra įtvirtintos trijuose taškuose, ant dviejų besisukančių vyrių ir vieno 
uždarymo. Jei durys neužsidaro sandariai, jas taip pat galima sutvarkyti iš vyrių 
pusės. Jūs galite šiek tiek pasukti lanksto varžtą, atleidžiant ir pasukant veržles, ir 
tokiu būdu galite pakreipti duris jums norima kryptimi. 1 nurodo vietą, kurioje 
tarpinė yra sujungta. 

 

 

 

12.2 KAMINO SKLEND ĖS SANDARUMAS  

Valydami šilumokaičio vamzdžius (3/23 pav.) įsitikinkite, kad sklendės sritis, 
kaip ir pati sklendė, yra švarios (3/15 pav.). Dėl nuotėkio gali sumažėti katilo 
efektyvumas.  
Įspėjimas: dangtelis priveržtas 2 suveržtais varžtais ir gali laisvai judėti. Jo 
negalima priveržti!!!  

 

 

12.3  KERAMINIS PURKŠTUKAS  

Karščiui atsparus purkštukas yra iš karščiui atsparaus betono pagamintas 
blokas, naudojamas sumaišyti dujas su antriniu oru ir užtikrinti efektyvų 
degimą. Difuzorius yra sumontuotas ant vandens aušinimo stovo ir apgaubtas 
karščiui atspariu betonu, tokio pat aukščio, kaip ir purkštukas. Purkštuko 
ilgaamžiškumas priklauso nuo mechaninių pažeidimų įdedant kurą arba 
žarstant ugnį. Todėl purkštukas laikomas keičiama dalimi. Įtrūkimai difuzoriuje 
nereiškia, kad jį reikia keisti. Tai reikia daryti tik tada, kai purkštukas nukrenta 
ant žemės arba yra sudaužomas. Pašalinkite senojo purkštuko gabalėlius ir 
tada į angą įdėkite naują purkštuką. Patikrinkite, ar naujas purkštukas telpa į 
angą. 
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12.4  ANTRINIO ORO SKLENDŽIŲ PADĖTIES NUSTATYMAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.5  GRANULIŲ DEGIKLIS  

Sklendės padėtis turi įtakos degimo kokybei. 
Tinkama pirminio ir antrinio oro tiekimo proporcija 
nustatoma sraigto pasukimais „1“. Idealus 
nustatymas yra varžto „1“ pasukimas 1,5 sūkio. Jei 
norite pakeisti ar patikrinti nustatymus, atlikite šiuos 
veiksmus: 
1 veiksmas:   atlaisvinkite varžtą „1“  
2 veiksmas:   pilnai įsukite varžtą „1“ į katilo korpusą 

3 veiksmas: atsukite atgal varžtą 1,5 sūkio (ideali padėtis)  
4 veiksmas:   Užveržkite apsauginį varžtą. 

SŪKIAI  KURAS  
0  Nerekomenduojama 
1  Drėgnas kuras 

1,5  Drėgna minkšta mediena 
2  Sausa minkšta mediena 

2,5  Sausa kieta mediena 
2,5 ir    Labai sausa, kieta ar 
daugiau    smulki mediena 
  

Granulių degiklis suprojektuotas įprastiniu būdu deginti granules. Jis pagamintas 
iš karščiui atsparaus plieno. Jei jis susidėvėjo ar susikraipė, jį reikia pakeisti. 

 

 

 

 

 

12.6 GRANULIŲ TRANSPORTERIS 

Granulių transporteris tiekia į katilą reikalingą 
granulių kiekį ir sudaro laisvą erdvę virš tiekimo 
kanalo. 
Grandininė pavara apsaugo nuo ugnies 
persimetimo per granules į konteinerį. Tokios 
konstrukcijos mechanizmą lengva patikrinti ir 
išvalyti, jei jis užsikimšo.   
 
 

12.7 ORO SKIRSTYTUVAS, VENTILIATORIUS, ŽINGSNIN Ė PAVARA  

Oro skirstytuvas  „1“ su žingsnine pavara „3“ automatiškai tiekia orą 
ventiliatoriumi „2“ perjungiant kuro režimą iš medienos į granules ir 
atvirkščiai. Žingsninės pavaros padėtį galima peržiūrėti 
ekrane , . Išjungus katilą ar žingsninės pavaros režimą, prietaisas 
persijungia į poziciją          100%  „GRANULĖS“. 
SVARBU!  

Kart ą per metus b ūtina nuvalyti ventiliatoriaus mentes!  

 

 

12.8 KAMINO IŠMETIMO DUJŲ TERMOMETRAS  

Norint, kad išmetamųjų dujų termometras gerai 
veiktų, jis turi būti švarus. Valydami šilumokaitį 
švariai nušluostykite dulkes nuo termometro. 
Svarbu: Termometras turi b ūti tikslioje pad ėtyje. 
Jo metaliniai intarpai turi b ūti tokiame pa čiame 
lygyje, kaip ir metalin ė įvorė. (Pakeitus termometro 
padėtį, žymiai pasikeičia išmetamųjų dujų 
temperatūra.). 
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12.9  ORTAKIŲ VALYMAS  

Norint, kad katile vyktų tinkamas degimo procesas, ortakiai turi būti švarūs. Juos reikia valyti mažiausiai 
kartą per metus. Degimas vyksta tiekiant orą pro pirminio ir antrinio oro tiekimo angas. Katilo 
konstrukcija yra tokia, kad jį iš dalies galima išardyti valymo metu.  
 

Pirminio ir antrinio oro tiekimo ang ų valymas : 
Antrinis oro tiekimas 

 
 
 

Pirminio oro tiekimo angos 
 
 

Pirminis oro tiekimas 

Nuimkite priekinį dangtį (3/8 pav.).  
Nuimkite antrinio oro tiekimo gaubto plokštę. 
Siurbliu išvalykite pirminio ir antrinio oro tiekimo 
kanalus. 
Išimkite ir išvalykite pirminį oro tiekimo kanalą. 

13. PRIEDAI IR MAZGAI  

13.1 APSAUGINIS VOŽTUVAS  

Apsauginio aušinimo šilumokai čio naudojimas:  

Apsauginis aušinimo šilumokaitis su vožtuvu Honeywell TS 131 saugo katilą nuo 
perkaitimo dingus elektros tiekimui. Jei vyksta priverstinė cirkuliacija, siurblys ir 
vandens tekėjimas centrinėje šildymo sistemoje išsijungs. Jei nėra savaiminės 
cirkuliacijos galimybės ar bent 5kW šilumos nuvedimo, katilas gali perkaisti. 
 
Vožtuvo mazgas TS 131:  

1. Apsauginis išleidimo vožtuvas 
2. Prietaisų lizdas 
3. Išleidimas 

Vožtuvas TS131 prisukamas „1“ lizde. Šilumokaitis turi būti užpildytas 
vandeniu (vanduo uždaromas prieš leidžiant). Antra anga turi būti nuvesta į 
drenažą. Temperatūros jutiklis ½“ turi būti  įsuktas į „2“ lizdą. 

 

Funkcijos:  

Vožtuvą reguliuoja karštas vanduo. Jei vandens temperatūra pasiekia 95°C, 
sklendė atsidaro. Bėgantis vanduo sugeria temperatūrą iš katilo ir tokiu būdu 
apsaugo katilą nuo galimo pavojaus ir perkaitimo. Katilo apsaugos sistema atitinka 
STN EN 303-5 standartą. 

 

Įspėjimas:  

Apsauginis išleidimo vožtuvas nėra katilo dalis. 
Apsauginį išleidimo vožtuvą ir temperatūros jutiklį katile reikia įrengti prieš 
pripildant sistemą vandeniu.  
Aušinimo vandens slėgis neturi priklausyti nuo įtampos.  
Negalima atlaisvinti ¾“  įdėklų „2“,  nes gali prasidėti vandens nuotėkis.  
Naudojama aliumininė poveržlė „4“ su gumine tarpine „3“, kuri užsandarina 
varinį vamzdį „1“ lizde „5“. Jei yra vandens nuotėkis, paveržkite  ¾“ nr. „2“. 

 

13.2  VIDAUS  TERMOSTATAS  

Prie katilo prijungus vidinį termostatą, priežiūra taps paprastesnė. Vidinį 
termostatą reikia prijungti prie AK4000S maitinimo plokštės. Standartinė 
versija turi jungiamąjį laidą ant T3 įvesties kontakto. Perjungiantis 
kontaktas yra be įtampos.  Jei T3 kontaktas yra atjungiamas, ekrane bus 
vaizduojamas vidinio termostato „OFF“ ženklas. Tokiu atveju ventiliatorius 
laipsniškai išsijungs. Katilo būsena vaizduojama „ “ simboliu. Kai vidinis 
termostatas yra vėl įjungiamas, katilas yra aktyvuojamas. 
Įspėjimas: Jei vidinis termostatas yra atjungiamas ilgiau nei 1 valandai, 
ventiliatorius veiks trumpais intervalais, kad katilas toliau veiktų. 
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13.3  IŠTRAUKIMO VENTILIATORIUS  
Traukos ventiliatorius “2” yra skirtas katilo išmetamosioms dujoms pašalinti iš katilo kuro 
papildymo metu. Jei katilo kaminas neatitinka minimalių „A“ ir „B“ parametrų, 
rekomenduojama sumontuoti traukos ventiliatorių. Jis turėtų būti sumontuotas tarp 
dūmtraukio ir kamino korpuso. Kondensatorius „3“ turėtų būti pritvirtintas prie katilo šono. 
Jis prijungiamas prie maitinimo plokštės. 
AK 4000S galima užsisakyti dviejų skirtingų dydžių, priklausomai nuo kamino skersmens. 
 V25 (užsak. nr. 0507) – VIGAS 16,18DP, 25, 29 UD.  
 V80 (užsak. nr.  0508) – VIGAS 40, 60, 80, 100. 
 
KATILO TIPAS  Min A  Min B  

VIGAS 16, VIGAS 18 DPA, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 8 m 160 mm 

VIGAS 40 8 m 200 mm 

VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 12 m 200 mm 
Brėžinius su matmenimis V25 ir V80 galima rasti - www.vigas.eu  www.wimar.sk 

 

 

13.4  CIRKULIACINIS SIURBLYS IR 3 KRYP ČIŲ TERMOSTATINIS VOŽTUVAS  

Net ir bazinės komplektacijos elektroninis valdymas leidžia prijungti siurblį prie AK4000S 
maitinimo plokštės nenaudojant plėstuvo. Siurblio veikimas priklauso nuo pasirinktos 
hidraulinės schemos ir katilo temperatūros. Siurblys veikia pulsuojančiai arba pastoviai. 
Pulsavimo ciklas leidžia siurbliui įsijungti arba išsijungti tam tikru metu. Veiklos santykis 
priklauso nuo katilo išėjimo temperatūros. Šio ciklo privalumas yra tai, kad katilas 
apsaugomas nuo žemos temperatūros korozijos. 
Pastovus ciklas naudojamas tik su 3 krypčių termostatine sklende arba sumontavus 
Ladomat. Žr. 10.4 sk. 
Kai siurblys dirba, ekrane mirksi simbolis. 
 

13.5  VIGAS KATILO IR AKUMULIACIN ĖS TALPYKLOS S ĄVEIKA  

Standartiniu atveju VIGAS katilo įkrovos pakanka 12 darbo valandų, kai galia yra ne 
mažiau 30% nuo nominalios. Norint užtikrinti katilo ilgaamžiškumą reikia palaikyti 50% 
galios. Jei VIGAS katilas naudojamas su akumuliacine talpykla, reikalingai temperatūrai 
pasiekti reikia 100% katilo galios.  
Pagal galiojančius šildymo reikalavimus, 100% galia dalinama akumuliacinės talpyklos 
šildymui ir patalpų šildymui. Šiuo atveju talpykla įkaitinama nukreipus į ją katilo galios 
perteklių.  
Dėl to, kad katilas ir akumuliacine talpykla sujungti į vieną sistemą, akumuliacinės talpyklos  
temperatūra ir katilo temperatūros kyla vienodai.  Kai temperatūra viršija nustatytą 10°C,   
katilas perjungiamas į budėjimo režimą               (0% katilo galia). 
Šiame režime šildymą ir akumuliacinę talpyklą reguliuoja siurbliai. Didelis privalumas, kad 
budėjimo režime galima bet kada į katilą įkrauti kuro, be grėsmės perkaitinti akumuliacinę 
talpyklą, kai paprastai ji kaista kuro įkrovimo metu.  
Automatinis pakaitinimas prasideda tik po akumuliacinės talpyklos atvėsimo iki nustatytos  

temperatūros       MinT . Akumuliacinės talpyklos mažiausią temperatūrą galima reguliuoti 
nuo 20°C iki 70°C.  
Sudegus kurui ir atvėsus kaminui katilas persijungia į           end  režimą ir išsijungia. 
Kombinuotas automatinis katilas VIGAS 18 DPA išdegus kurui automatiškai persijungia iš 
medienos į granulių režimą, taip jis gali veikti kelias dienas.  
PASTABA:  hidrauliniuose kontūruose su akumuliacinėmis talpyklomis turi būti įrengtas 
akumuliacinės talpyklos termometras (kodas 3032), prijungtas prie AK4000 valdiklio ir 
įrengtas talpyklos viršuje.  

14. APTARNAVIMO CENTRŲ SĄRAŠAS  

Rekomenduojama, kad katilo remontus privalo atlikti gamintojo paskirti autorizuoto serviso meistrai: 
Pavel Vigaš - VIMAR,  Príboj 796, 976 13 Slovenská Ľupča, Slovakija. 
tel. 00421 48  41 87 022. 
tel. 00421 48  41 87 159  
email: vimar@vimar.sk 

Galiojantis aptarnavimo centrų sąrašas pateikiamas: www.vimar.sk , www.vigas.eu  
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15. PROBLEMOS, PRIEŽASTYS IR J Ų SPRENDIMAI  
 
Problema  Priežastis / sprendimas  
Šildymo sezono metu katilo galia yra 
mažesnė, nei ankstesniu šildymo 
laikotarpiu. 

Naudojamas per daug drėgnas kuras.  
Išvalykite oro vamzdyno sistemą. Žr. 12.9p. 
Nuvalykite ventiliatoriaus menteles. Žr. 12.7p. 

Kai kamino sklendė yra uždaryta, katilas 
neveikia, tada atsiranda dūmų. 

Nepakankamas pirminio oro kiekis. Išvalykite pirminio oro 
vamzdynų sistemą.  

Degimo kameroje yra nesudegusios 
medienos. 

Per didelė difuzoriaus anga. Pakeiskite difuzorių. Nustatykite 
antrinio oro sklendę į reikiamą padėtį, žr. 12.4 p. Sumažinkite 
temp.  pab.  Žr. 5.3.2 p. 

 Uždarius duris, dūmai skverbiasi pro izoliacinį 
sluoksnį.  

Durys nepakankamai sandarios. Sureguliuokite duris. 
Patikrinkite durų sandarumą. Išimkite tarpinę ir įdėkite kita 
puse arba pakeiskite tarpinę. 

Neatsidaro kamino sklendė. Kamino sklendė prilipusi dėl suodžių. Padidinkite katilo 
veikimo temperatūrą. Naudokite sausą kurą. Padidinkite  
temp.   pab.  Žr. 5.3.2. p. 

 Atidarius viršutines duris ir kamino sklendę, 
katilinė prisipildo dūmais. 

Maža kamino trauka. Kamino skersmuo turi būti didesnis nei 
dūmtraukio angos skersmuo. Rekomenduojama naudoti 
traukos ventiliatorių. Žr. 13.3 skyrių. 

Įtrūkęs ugniai atsparus betoninis užpildas Tai ne defektas. Degimo kamera atskiriama nuo 
gazifikacijos kameros. 

Ventiliatorius nesisuka. Pradeda veikti tik 
pasukus ranka. 

Ventiliatoriaus paleidimo kondensatorius sugedęs. 
Pakeiskite kondensatorių. 

Katilas išjungtas, bet ventiliatorius tebesisuka
 

Pažeisti ventiliatoriaus laidai. Neutralus ventiliatoriaus laidas prijungtas 
prie įžeminimo.   

Siurblys veikia, nors jo    simbolis         to 
nerodo. 

Pažeisti siurblio laidai. Neutralus siurblio laidas prijungtas 
prie įžeminimo. 

Uždegimo režime granulės neužsidega. Sugedo uždegimo ritė. Patikrinkite, kaip veikia ritė. 

Kai įjungtas granulių tiekimo režimas, 
transporteris neveikia. 

Patikrinkite grandininę pavarą, transporterį, variklį.  
Žr. 12.6 p. 

 
Klaidos pranešimas  Klaidos identifikavimas (MENU 4)  Priežastis / sprendimas  

Klaida Tmax  

Ekrane pasirodo užrašas „MAX“ 
viršyta 93 0C temperatūra. 
Mirksi raudona LED lemputė 

 Atvėsęs žemiau nustatytos 
temperatūros katilas vėl pradeda 
veikti. 

  STB klaida  Katilas perkaito. Kai atvės, ranka 
perjunkite STB. žr. 9.1 p.    

Mirksi raudona LED lemputė 

Perkaito pavara  Pavaros varikliui įkaitus virš 80 °C 
katilas išsijungia. Patikrinkite 
transporterį, ar neužstrigo ir t.t.  

   

Mirksi raudona LED lemputė 
Neuždarytos durelės 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

 Apsauginių durelių kontaktai. 
Atidarius katilas išjungiamas. 
Patikrinkite D - D kontaktus pagal 
AK4000EP schemą.  
Kontaktai nenaudojami. 
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Klaidos pranešimas  Klaidos identifikavimas (MENU 4)  Priežastis / sprendimas  

Perdegė saugiklis 3,15A 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

 Perdegė  katilo siurblio 3,15A saugiklis. 
Patikrinkite siurblio kontaktus. 

Kamino termometro klaida 
 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

Įspėjimas atsiranda, kai uždegus 
granules iki  100%, katilo galios dūmų 
temperatūra nepasiekia 50°C per 2 
minutes  

Užsikimšo kamino termometras. 
Padarykite angas pro uždegimo granules. 
Padidinkite galios korekciją 
(4.2.1 p.). 
Padidinkite ventiliatoriaus galią 
(4.2.2 p.). 
Išimkite kamino termometrą, nuvalykite ir 
įstatykite atgal. 

Granulių uždegimo gedimas 
 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

Katilas išsijungia, jei uždegus granules iki 
100% katilo galios dūmų temperatūra po 
uždegimo per 2 minutes nepadidėja 2°C. 

Užsikimšo kamino termometras. 
Padarykite angas pro uždegimo granules. 
Padidinkite galios korekciją 
(4.2.1 p.). 
Padidinkite ventiliatoriaus galią 
(4.2.2 p.). 
Išimkite kamino termometrą, nuvalykite ir 
įstatykite atgal. 

Granulių uždegimo gedimas 
 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

Įspėjimas atsiranda, kai granulių 
uždegimo dujų temperatūra po uždegimo 
per 2 minutes nepadidėja 2°C. 

Išvalykite iš degiklio pelenus (3/24 pav.)  
Patikrinkite granulių kiekį konteineryje. 
Patikrinkite, ar veikia uždegimo ritė (3/35 
pav.) 

Katilo temperatūros nuskaitymo klaida 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

Atjungtas katilo termometras 
AK4000D T1 KTY 

Neprijungtas katilo termometras - 
Patikrinkite termometrą. 
Sugedęs katilo termometras - 
Pakeiskite termometrą. 

   

 Katilo termometro trumpas sujungimas 
AK4000D T1 KTY 

Sugedęs katilo termometras - 
Pakeiskite termometrą. 
Trumpas sujungimas termometro jungtyje 
– patikrinkite. 

   

Dūmų temperatūros nuskaitymo 
klaida 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

Atjungtas dūmų termometras 
AK4000D T2 PT1000 

Neprijungtas kamino termometras - 
Patikrinkite termometrą. 
Sugedęs kamino termometras - 
Pakeiskite termometrą. 

 Dūmų termometro trumpas sujungimas 
AK4000D T2 PT1000 

Sugedęs kamino termometras - 
Pakeiskite termometrą. 
Trumpas sujungimas termometro jungtyje 
– patikrinkite. 

Vidaus termostato klaida 
 
 
 
 

Mirksi raudona LED lemputė 

Vidaus termostato klaida Vidaus termostato sutrikimo 
signalas dėl elektros indukcijos iš kito 
maitinimo šaltinio   
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16. MONTAVIMO INSTRUKCIJA  

16.1  SURINKIMO IR ĮDIEGIMO INSTRUKCIJA  

• Katilas gali būti prijungtas prie centrinio šildymo sistemos, kurios terminis tūris atitinka katilo galią. 
• Naudojant priverstinę cirkuliaciją, centrinio šildymo sistema turi būti pritaikyta tokiems atvejams, kad būtų 

užtikrintas katilo veikimas 5kW galia dingus elektrai. Tai pasiekiama saugumo vėsinimo šilumokaičiu su 
nuotekų sklende TS 131 (Honeywell sklend ė TS131 nėra standartin ė sistemos dalis ir j ą galima 
įsigyti atskirai). 

• Jei katilas montuojamas su akumuliacine talpykla, minimalus talpos tūris apskaičiuojamas tokiu būdu: 
Vsp = 15TB x QN (1 – 0,3QH/Qmin ) 

 
Vsp – akumuliacinės talpos tūris [L] QN –  nominali šildymo galia [kW] TB – degimo intervalai [val.] 
QH – reikalinga katilo galia šildymo plotui[kW] Qmin-  minimali šildymo galia [kW]  

• Mažiausia rekomenduojama akumuliacinė talpykla prie VIGAS 18 DPA yra 500 L. 
• Katilas turi būti sujungtas teisingai ir kaip įmanoma arčiau kamino. Kiti prietaisai neturi būti jungiami prie 

kamino. Kamino šachtos matmenys turi atitikti standartus: STN 734201 ir STN 734210.  
• Mes nepatariame naudoti nuolatinės jungties su vandens šaltiniu per vandens tiekimo sklendę, siekiant 

išvengti viršslėgio, jei sklendė nėra tinkamai užsandarinta. Didžiausias viršslėgis yra 0,3 MPa. 
• Katilinė turi būti gerai vėdinama. 
• Katilo montavimo darbus turi atlikti atitinkamus pažymėjimus turintys specialistai.  
• Katilą paleisti į eksploataciją turi kvalifikuotas technikas.  
• Katilui nebūtinas atskiras tvirtas pagrindas. 
• Mažiausia grįžtamo vandens temperatūra į katilą turi būti 60°C. Šią sąlygą galima užtikrinti naudojant 

termostatinį ar šilumos reguliavimo vožtuvą. Rekomenduojamas gamintojas yra ESBE: tipas VTC312 
(G1“) iki 30kW galios katilams, tipas VTC512 (G6/4“) iki 150kW galios katilams 

• Katilinė turi būti pastoviai vėdinama per angą, kurios mažiausias skersmuo - 0,025 m2. Oro įleidimo ir 
išleidimo angos turi būti maždaug vienodo skersmens. 

• Katilas turi būti įrengtas patalpoje, kuri atitinka standartą STN 33 2000-3. 
• Rekomenduojama laikytis sveikatos ir saugumo reikalavimų, numatytų įstatyme Nr. 718/2002 sk. su 

papildymais pagal dabartinių instrukcijų reikalavimus 

• Būtina griežtai laikytis standarto SN 73 0823:1983/z1 dėl katilą supančių statybinių medžiagų degumo 
lygio. 

16.2   KATILO ELEKTROS ĮRANGOS VALDYMO IR PRIEŽIŪROS SAUGOS TAISYKL ĖS 

Katilo operatorius privalo laikytis susijusių taisyklių, standartų bei šių principų:  
• Jei katilas yra naudojamas, nei vieno iš šių veiksmų negalima atlikti su elektros įranga:  

•      Atidengti elektroninės įrangos, pvz., katilo elektroninių dalių, ventiliatoriaus, termostato; 
•      Pakeisti saugiklio; 
•      Remontuoti pažeistos kabelio izoliacijos ir t. t. 

• Katilo su neuždengta elektronikos įranga priežiūrą ir remontus gali atlikti tik įgalioti asmenys, 
pagal 74/1996 įstatymą. 

• Prieš atidengiant katilą arba kitą elektros prietaisą, prijungtą prie katilo, svarbu tą prietaisą 
išjungti iš elektros tinklo. Vėl prijungti prietaisą prie elektros tinklo galima tik atgal uždėjus 
gaubtus. 

• Jei elektros įranga turi defektą arba katilo instaliacija yra pažeista, labai svarbu: 
•    Neliesti jokios katilo dalies; 
•    Iš karto išjungti katilą iš elektros tinklo. 

•    Išsikvieskite autorizuoto serviso meistrą, kuris atliks remonto darbus. 

Išskyrus einam ąją katilo prieži ūrą, griežtai draudžiama : 
• Atlikti darbus susijusius su elektros įranga arba sumontuoti katilą, jei jis įjungtas į elektros tinklą; 
• Liesti pažeistą elektros įrangą katilo sumontavimo metu,  daugiausiai pažeistą laido izoliaciją ir t.t.; 
•     Naudoti neuždengtą katilą; 
•     Naudoti katilą su sugedusia elektros įranga arba pažeista katilo instaliacija; 
•     Gamintojo neautorizuotiems meistrams remontuoti pažeistas elektrines katilo dalis. 
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16.3 Rekomenduojamos pagrindin ės schemos su AK 4000 valdikliu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Katilas VIGAS 

2. Saugos elementai 
3. Vidaus termostatas 

4. Siurblys 

5. Karšto vandens talpykla 

6. Keturšakis vožtuvas 

7. Šildymo kontūras 

8. Išsiplėtimo indas 

9. Drenažo vožtuvas Honeywell  TS 131 ¾“ 
10. Ištraukimo ventiliatorius 

11. Termostatinis vožtuvas ESBE VTC 312, VTC 512 

12. Trišakis maišymo vožtuvas 

13. Akumulacinė talpykla 

M  - Žingsninio variklio pavara 

T – Termometras KTY 

TE - Išorinis termometras KTY 

TP - Siurblio termostatas 

 

 

16.4 Rekomenduojamos pagrindin ės schemos su AK 4000 valdikliu + pl ėstuvas AK4000 Basic set.  
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Elektros schema VIGAS 18DPA 

Nr. Aprašymas  Kodas  

1 AK 4000D ekranas 4001 • 

2 AK 4000SL Lambda plokštė 4003 • 

3 Ventiliatorius  EBM 108 0514 • 

3a Kondensatorius 0515 • 

4 STB saugiklis  100 °C 3029 • 

5 Katilo jutiklis UNI, tipas KTY 3026 • 

6 Dujų jutiklis, tipas PT 1000 3027 • 

7 Ultragarso imtuvas 4010 • 

8 Ultragarso siųstuvas 4011 • 

9 Variklio jutiklis, tipas KTY 1104 • 

10 Konteinerio jutiklis, tipas KTY 3032 � 

11 Ištraukimo ventiliatorius 0507 � 

12 Plėstuvas AK4000 SET � 

13 Atminties modulis AK4000M 4007 � 

14 Vidaus termostatas 3030 � 

15 Uždegimo ritė 0638 • 

16 Moto-reduktorius TTM 203 0640/A • 

17 Granulės EXPANDER AK4000EP 4009 • 

18 Žingsninė pavara  Belimo 24V 3008 • 

K1 Maitinimo kabelis EU 3025 • 

K2 Ventiliatoriaus kabelis 3010 • 

K3 Kabelių rinkinys STB saugikliui 3015 • 

K4 Jutiklio prijungimo modulis 3022 • 

K5 Pagrindinis įžeminimo laidas 3018 • 

K5a Valdymo pulto įžeminimo laidas 3019 • 

K6 Ryšio kabelis AK4000D 4006 • 

K7 Uždegimo ritės kabelis 4014 • 

K8 Moto-reduktoriaus kabelis 3013 • 

K9 Maitinimo kabelis AK 4000EP 4012 • 

K10 Ryšio kabelis  AK4000 4015 • 

K11 Maitinimo kabelių komplektas 4005 • 

K12 Žingsninės pavaros Belimo maitinimo 
kabelis 

3013 • 

• Standartinė įranga       �   papildoma įranga 
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Įrašai apie elektrini ų prietais ų prijungim ą (siurblys, ištraukimo ventiliatorius, 
vidaus termostatas, pl ėstuvas ir t.t.)  

Data Prietaisas  Darbus atlikusio 
techniko pavard ė 

Pažymėjimo nr.  Techniko  

parašas  

     

     

     

     

     

     

     

           Garantini ų ir pogarantini ų darbų įrašai  

Data Prietaisas  Darbus atlikusio 
techniko pavard ė 

Pažymėjimo nr.  Techniko  

parašas  

     

     

     

     

     

     

     

     

Pastabos  

 

 

Dažniausiai kei čiamų VIGAS 18DPA katilo dali ų sąrašas (užsakydami nu rodykite kod ą)  
Kodas   Kodas   

0102 Keraminis difuzorius (su 3 skylėmis) LAC  3/9 
 

  

0104 Šamotinio molio plytos P4 (geležies pelenams) 
 

  

3008 Žingsninis variklis Belimo 24V 3/39 pav.   

0401 Durelių tarpinė   

0405 Šilumokaičio tarpinė   

0516 Ventiliatorius EBM 108, 3/7 pav.   

0601 Rankenos (komplektas)   

0633/A Degiklis 18 DPA (karščiui atsparus plienas) 3/24 pav.   

0634/A Granulių transporterio mentės, 3/33 pav.   

0636/C 18DPA  transporterio komplektas   

0637/A Granulių transporteris, 3/32 pav.   

0638 Uždegimo ritė 3/35 pav.   

0640/A Moto - reduktorius TTM 203, 3/34 pav.   

0641/A Pavaros dantratis (11z, 2x 32z)   

0660/B Trumpoji granulių katilo grandinė (40 grandžių)   

0660/C Ilgoji granulių katilo grandinė (42 grandys)   

0677 Sl.guoliai EFOM Ø16 konteineryje ir transporteryje   
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GARANTINIS RAŠTAS  

Kokyb ės ir išbaigtumo sertifikatas  

 

Produktas VIGAS 18 DPA kW  

 

Gamyklinis numeris:  

 

Gamintojas patvirtina, kad katilas atitinka šiuos standartus, STN EN 303-5:2012, STN EN 61010- 
1+A2:2000, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-1:2002, STN EN 61000-3-3:2000, STN EN 61000-3- 
2:2000+A1+A2:2001. 

 

Gamybin ės patikros data  

 

Gamintojo parašas ir antspaudas 

 

Įsigijimo data  

 

 

Paleidimo į eksploatacij ą data  

 

Pardavėjo parašas ir antspaudas 

 

VIGAS paleidimo į eksploatacij ą pažym ėjimas  

 

Produktas VIGAS 18 DPA kW  

 

Gamyklinis numeris:  

 

 

Įsigijimo data Paleidimo į eksploatacij ą data  

 

 

 

 

 

Pardavėjo parašas ir antspaudas Sertifikuoto techniko parašas 

 

 

Naudotojo pavard ė ir adresas:  

 

 

 

 

 

Uždėkite antspaudą ir išsiųskite gamintojui !! 
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Nurodymai pirk ėjui ir garantin ės sąlygos:  
 

• Pretenzijos dėl pristatymo pilnumo pagal Civilinį Kodeksą ir Komercinį Kodeksą turi būti reiškiamos 
tiekėjui. 

• Pretenzijos dėl žalos ir defektų, susidariusių gabenant produktą, turi būti reiškiamos vežėjui pristatymo 
metu. 

• Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pardavimo datos. 
• Garantija galioja tik tuo atveju, jei katilą prižiūri atitinkamą pažymėjimą turintis meistras. 
• Garantija galioja tik tuo atveju, jei visą elektros įrangą pagal taisykles sujungė tinkamą kvalifikaciją 

turintis specialistas ir tai patvirtinta dokumentais. 

•     Garantija galioja tik katilui, naudojamoms medžiagoms ir visam šildymo mazgui. 
 

Garantija netaikoma:  
• Eksploatacinėms medžiagoms: tarpinėms, šilumokaičio sandarikliui, sandarikliui po ventiliatoriumi, karščiui 

atspariam purkštuvui, karščiui atspariam užpildui, ugniai atsparaus molio plytoms. 
• Defektams, kuriuos sukėlė vartotojas. 
• Defektams, atsiradusiems montavimo metu nesilaikant nurodytų instrukcijų, dėl neteisingo veikimo ir 

priežiūros, neleistino tvarkymo arba, jei produktas naudojamas kokiems nors kitiems tikslams, nei nurodyta 
gamintojo. 

Kitais atžvilgiais garantija vadovaujasi tiesiogiai susijusiais Civilinio Kodekso nuostatais. 
 

Gamintojas pasilieka teisę atlikti pakeitimus atsiradus produktų naujovėms. 
 

 

 

Apžiūros metu mes atlikome šiuos veiksmus:  
 
 

• Informavome pirkėją, kaip prižiūrėti ir aptarnauti katilą; 
• Patikrinome katilą prieš uždegimą; 
• Atlikome degimo bandymą; 
• Užpildėme ir patvirtinome garantinio rašto duomenis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katilo naudotojo parašas 

 

 

 

 

 

Uždėkite antspaudą ir išsiųskite gamintojui !! 
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PASTABOS  
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Gamyklinis numeris  

 

 

 

 

Dujų generaciniai kieto kuro katilai  
 

Gamintojas:  

Pavel Vigaš - VIMAR 

M. Čulena 25 

974 11 Banská Bystrica  

 SLOVAKIJA 

 

Gamybos vieta:  

Pavel Vigaš - VIMAR  

 Príboj 796 

976 13 Slovenská Ľupča  

 SLOVAKIJA 

tel.: 00421 48 4187 022  

faks.: 00421 48 4187 159 

WWW.VIMAR.SK     WWW.VIGAS.EU 

vimar@vimar.sk 
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