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

Saugumo nuorodų aiškinimas

Pavojus
Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.

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

Nuoroda
Duomenyse, pažymėtuose žodžiu „nuoroda“, patei-
kiama papildoma informacija.

Paskirtis

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

! Dėmesio
Netoli prietaiso esantys vaikai turi būti prižiūrimi.
■ Vaikams su prietaisu žaisti draudžiama.
■ Neprižiūrimiems vaikams draudžiama atlikti

valymo arba naudotojo atliekamus techninio
aptarnavimo darbus.

Prietaiso prijungimas

■ Prietaisą prijungti ir paleisti galima tik autorizuotiems
specialistams.

■ Laikytis nurodytų elektros prijungimo sąlygų.
■ Esamą instaliaciją keisti leidžiama tik autorizuotiems

specialistams.

Pavojus
Nekompetentingai atliekami sistemos remonto
ar priežiūros darbai gali būti pavojingi gyvybei.
Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik pro-
fesionaliems elektrikams.

Darbai su prietaisu

■ Darbus su prietaisu atlikite ir jį nustatinėkite tik taip,
kaip nurodyta šioje eksploatacijos instrukcijoje.
Kitus darbus su prietaisu leidžiama atlikti tik autori-
zuotiems specialistams.

■ Prietaiso neatidarinėkite.
■ Negalima modifikuoti arba pašalinti instaliuotų

priedų.

Veiksmai gaisro metu

Pavojus
Gaisro metu kyla nudegimų ir sprogimo pavojus.
■ Išjunkite sistemą.
■ Naudokite patikrintą ABC gaisro klasių gesin-

tuvą.

Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susi-
dėvinčios dalys

! Dėmesio
Komponentai, kurie nebuvo patikrinti kartu su
sistema, gali sukelti sistemos pažeidimus ar
neigiamai paveikti jos funkcijas.
Dalis įmontuoti ar keisti paveskite tik speciali-
zuotai įmonei.

Saugos nuorodos

Jūsų saugumui
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Pirmą kartą paleisti sistemą ir nustatyti reguliatorių
pagal vietines ir konstrukcines sąlygas bei supažindinti
su sistemos valdymu turi Jus aptarnaujanti šildymo
technikos įmonė.

Pirmiausia pranešti

Pirmasis paleidimas
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Valdymo elementai

KOL
°C

AB

Atvaizdavimas 1

A OK mygtukas; patvirtinate savo pasirinktį arba
nuostatą.

B Simbolių eilutė
Nutraukiate pradėtą vertės nustatymą.

 / Žymeklio mygtukai
Naviguojate meniu.

 / Žymeklio mygtukai
Nustatote vertes.
Iš peržiūros lygmens pereinate į nuostatų lyg-
menį.

Dešinėje po ekrano simbolių eilute rodoma, kokiais
mygtukais galite nustatinėti ir peržiūrėti parametrus.

Simboliai ekrane

Simboliai rodomi ne nuolat, bet priklausomai nuo siste-
mos darbo būsenos.

Simbolis Nuolatinis rodmuo Mirksintis
Sistema veikia. —

Â Relė 1 įjungta.
Veikia saulės kolektorių įrangos apyta-
kos rato siurblys.

—

Ã Relė 2 įjungta. —

È Pasiekta nustatytoji karšto vandens
temperatūros vertė.

Kolektorių aušinimo funkcija, grąžinamo-
jo aušinimo funkcija aktyvi

Ç Apsaugos nuo užšalimo funkcija aktyvi. Kolektorių temperatūra nukrito žemiau
minimalios

¨ — Avarinis kolektorių išjungimas (pasiekta
ribinė kolektorių temperatūra) arba su-
veikė avarinis vandens šildytuvo išjungi-
mas

¨+Ä Jutiklio klaida:  
 Ä ¨

¨+Æ Rankinis režimas (neautomatinė eks-
ploatacija):

 

 Æ ¨

SET Jūs galite keisti atitinkamą parametrą. Parametrą keiskite su  / .

Apie valdymą

Apie valdymą
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Priklausomai nuo sistemos įrangos, mygtukais  / 
galite peržiūrėti tokias matuojamąsias vertes:
■ Nuoroda

Sistemos schemoje mirksintis jutiklio simbolis Jums
rodo temperatūros matavimo vietą.
KOL – kolektorių temperatūra, °C (standartinė indi-
kacija)

■ TSPU – karšto vandens temperatūra, °C
■ S3 – termostato temperatūra, °C,

Jei yra, temperatūra prie prijungto papildomo jutiklio
■ n1% – saulės kolektorių įrangos apytakos rato siur-

blio apsukų skaičius
■ n2% – prie relės išėjimo R2 prijungto vykdymo ele-

mento darbo būsena
■ hP1 – prie relės išėjimo 1 prijungto prietaiso darbo

valandos
■ hP2 – prie relės išėjimo 2 prijungto prietaiso darbo

valandos
■ KWh – šilumos kiekis kWh, jeigu aktyvus šilumos

kiekio skaitiklis
■ MWh – šilumos kiekis MWh, jeigu aktyvus šilumos

kiekio skaitiklis
Nuoroda
MWh ir kWh vertes reikia sudėti.

Darbo valandų ir šilumos kiekio atstata

Kol rodoma vertė, spauskite tokius mygtukus:

1. OK „SET“ mirksi. Pasirodo vertė 0.

2. OK patvirtinimui

Parametrų peržiūros galimybės

Matuojamųjų verčių rodymas
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Priežastis Sutrikimo šalinimas
Suveikė saulės kolektorių įrangos reguliatoriaus saugik-
lis.

Praneškite šildymo technikos įmonei.

Elektros tiekimo triktis Elektros tiekimui atsinaujinus, saulės kolektorių įrangos
reguliatorius vėl automatiškai įsijungia.

Suveikė elektros grandinės skirstytuvo saugiklis (pasta-
to saugiklis).

Patikrinkite saugiklį ir, jei reikia, kreipkitės į Jus aptar-
naujančią šildymo technikos įmonę.

Pasiekta ribinė kolektorių temperatūra arba maksimali
vandens šildytuvo temperatūra.

Palaukite, kol atitinkama temperatūra nukris žemiau ri-
binės vertės.

Saulės kolektorių įrangos reguliatoriuje įjungtas rankinis
režimas (neautomatinė eksploatacija).
Ekrane pasirodo „Æ“, o „¨“ mirksi.

Nustatyti „Auto“:
1. Spauskite mygtuką , kol pasirodys „ANL“.
2. Spauskite mygtuką , kol pasirodys „HND 1“ arba

„HND 2“.
3. Spauskite mygtuką OK, ima mirksėti „SET“.
4. Spauskite mygtuką , kol pasirodys „Auto“.
5. Patvirtinimui spustelėkite mygtuką OK.
6. Spustelėkite mygtuką . Pasirodo kolektorių tem-

peratūros rodmuo.

Netiekiamas karštas vanduo

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Sugedęs saulės kolektorių įrangos reguliatorius. Praneškite šildymo technikos įmonei.
Per aukšta kolektorių temperatūra, todėl saulės kolekto-
rių įrangos reguliatorius saugumo sumetimais sistemą
išjungė.

Palaukite, kol kolektorių temperatūra nukris.

Nustatyta per maža nustatytoji vandens šildytuvo tem-
peratūros vertė (nustatytoji karšto vandens temperatū-
ros vertė).

Praneškite šildymo technikos įmonei.

Sugedęs saulės kolektorių įrangos apytakos rato siurb-
lys.

Praneškite šildymo technikos įmonei.

Tūrinis vandens šildytuvas nebekaitinamas:
katilo apytakos rato reguliatoriuje neteisingai nustatyta
darbo režimų ir laiko programa.

Leiskite ruošti karštą vandenį.

Katilo apytakos rato reguliatoriaus eksploatacijos
instrukcija

 

Mirksi ekrano apšvietimas

Priežastis Sutrikimo šalinimas
Pavyzdyje jutiklio klaida

KOL
°C

Sistemos schemoje tankiai mirksi jutiklio simbolis.
Mirksi ¨.

Pasižiūrėkite sutrikimo kodą. Praneškite šildymo techni-
kos įmonei.
Pateiktame pavyzdyje įvyko kolektorių temperatūros ju-
tiklio trumpasis jungimas.
–88.8 Jutiklio trumpasis jungimas
888.8 Jutiklio grandinės nutrūkimas

Nuoroda
Mygtukais  /  galite patikrinti kitus jutiklius.

Ką daryti?

Saulės kolektorių įranga neįsijungia

55
72

 6
40

 L
T



7

Tūrinis vandens šildytuvas (jei yra)

Pagal DIN 1988-8 ir EN 806 ne vėliau kaip po 2 metų
nuo eksploatacijos pradžios, o po to reguliariai būtina
atlikti prietaiso techninį aptarnavimą arba jį išvalyti.
Tūrinio vandens šildytuvo vidų ir geriamojo vandens
jungtis leidžiama valyti tik autorizuotai šildymo techni-
kos įmonei.
Jei tūrinio vandens šildytuvo ًšalto vandens įvade yra
sumontuotas vandens paruošimo įrenginys (pvz.,
membraniniai arba reagentiniai filtrai), jis turi būti laiku
pripildomas. Laikykitės gamintojo nurodymų.

Papildomai Vitocell 100:
Mes rekomenduojame kasmet patikrinti sunaudoja-
mojo anodo funkcionalumą. Tai turi atlikti šildymo tech-
nikos įmonė.
Vartojimo anodo funkcionalumą galima tikrinti nenu-
traukiant įrenginio eksploatacijos. Šildymo technikos
įmonė matuoja apsauginę srovę anodų tikrinimo prie-
taisu.

Apsaugos vožtuvas (tūrinis vandens šildytuvas)

Eksploatuotojas arba specializuota įmonė privalo kas
pusę metų patikrinti apsaugos vožtuvo darbo parengtį,
jį prapūsdama (žr. vožtuvo gamintojo instrukciją). Gali
būti užterštas vožtuvo lizdas.

Įkaitinimo proceso metu iš apsaugos vožtuvo gali lašėti
vanduo. Išleidimo anga yra atvira į lauką ir jos uždaryti
negalima.

Geriamo vandens filtras (jei yra)

Higienos sumetimais elkitės taip:
■ filtruose, kurių negalima praplauti atbuline srove, kas

6 mėnesius pakeiskite filtro įdėklus (apžiūrėkite kas
2 mėnesius),

■ praplaunamus filtrus kas 2 mėnesius praplaukite
atbuline vandens srove.

Apgadintos prijungimo linijos

Jeigu prietaiso arba iš išorės primontuotų priedų prijun-
gimo linijos apgadintos, jas reikia pakeisti specialiomis
prijungimo linijomis. Keisdami naudokite tik Viessmann
linijas. Praneškite tai Jus aptarnaujančiai specializuotai
įmonei.

Einamasis remontas

Tikrinimas ir techninis aptarnavimas
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Jums padės

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

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

Jums padės

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

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