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GERBIAMAS KLIENTE, 
 
Sveikiname įsigijus termet katilą.  
Perduodame Jums šiuolaikinį, ekonomišką, aplinką tausojantį ir aukštus Europos standartų reikalavimus atitinkantį gaminį. 
Prašome atidžiai perskaityti šią instrukciją, nes tik žinodami katilo naudojimo taisykles ir laikydamiesi gamintojo rekomendacijų Jūs užtikrinsite patikimą, ekonomišką ir saugų 
produkto veikimą. 
 
Saugokite instrukciją visą katilo naudojimo laikotarpį. 
 
Tikimės, kad būsite patenkinti mūsų produktu. 
 

        termet 
 
 

 

 

 
 
 
SVARBŪS NURODYMAI   

 Perskaitykite prieš pradėdami įrengti ir naudoti katilą. 

 Prijungimo ir naudojimo instrukcija yra neatskiriama ir esminė katilo įrangos dalis. Saugokite ją visą katilo naudojimo laikotarpį ir skaitykite labai atidžiai, nes joje 

yra pateikta  visa informacija bei įspėjimai dėl saugaus įrengimo, priežiūros ir naudojimo. 

 Katilas – gana sudėtingas įrenginys. Jame veikia daug preciziškų mechanizmų. 

 Patikimas katilo veikimas priklauso pirmiausia nuo tinkamo įrenginio prijungimo prie sistemos, kurioje jis bus naudojamas. Tai gali būti: 

- dujų sistema, 

- išmetamųjų dujų-oro sistema, 

- centrinio šildymo sistema, 

- karšto vandens sistema. 

 C tipo katilai gali būti prijungiami prie atskirą leidimą turinčių ir į rinką išleistų išmetamųjų dujų-oro sistemų. Adapteriai, kurie jungia katilą su vamzdžių sistema, turi 

turėti matavimo atvamzdžius. Išmetamųjų dujų-oro sistema turi atitikti šios instrukcijos 3.8 p. išdėstytas technines sąlygas. 

 Išmetamųjų dujų-oro sistema turi būti sandari. Esant nesandariems išmetamųjų dujų vamzdžių sujungimams, kondensatas gali užlieti katilo vidų. Už dėl to 

atsiradusius katilo pažeidimus ir trūkumus gamintojas neatsako. 

 Katilo įrengimą paveskite kompetentingam, turinčiam reikiamą kvalifikaciją specialistui1). Pasirūpinkite, kad šis asmuo raštu patvirtintų, kad prijungęs 

įrenginį prie dujų sistemos patikrino jos sandarumą. 

 Įrengti ir paleisti katilą galite tik pabaigę statybos ir montavimo darbus patalpoje, kurioje katilas bus naudojamas. Draudžiama įrengti katilą patalpoje, kurioje vyksta 

statybos darbai.  

 Oro ir patapos, kurioje bus naudojamas katilas, švarumas turi atitikti gyvenamosioms patalpoms taikomus standartus. 

 Centrinio šildymo, buitinio vandens ir dujų sistemose turi būti įrengti atitinkami filtrai – jie netiekiami su katilu. 

 Katilo prijungimo prie sistemos schema pavaizduota 3.5.1 pav. 

 Gedimai, kurių atsirado dėl filtrų nebuvimo centrinio šildymo, buitinio vandens ar dujų sistemoje, nebus šalinami pagal garantiją. 

 Centrinio šildymo sistema turi būti kruopščiai išvalyta ir išskalauta, procedūra aprašyta 3.5.2 punkte. 
 Tam, kad būtų išvengta kenksmingo šilumokaičio užteršimo dujomis (smalkėmis) - vandeniu, taip pat siekiant sumažinti kitų katilo sudedamųjų dalių sugadinimo 

riziką, būtina: 
- centrinio šildymo sistemai paruošti vandenį pagal 3.5.2 punkte aprašytus reikalavimus. Tinkamai paruoštas vanduo centrinio šildymo sistemai užtikrina ilgalaikį 
efektingą katilo veikimą, o tai leidžia sumažinti išlaidas dujų suvartojimui; 
- užtikrinti tinkamą centrinio šildymo sistemos sandarumą išvengiant dažno vandens papildymo. 

 Į skundus dėl šilumokaičio užteršimo smalkėmis ar užkalkėjimo dėl vandens nebus atsižvelgiama garantiniu laikotarpiu. 
 Pirmąjį katilo paleidimą, taip pat jo remontus, reguliavimą bei priežiūrą gali atlikti tik ĮGALIOTA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONĖ. 

 Dirbti su katilu gali tik suaugusieji.  

 Neremontuokite ir neperdarinėkite katilo patys. 

 Nemontuokite jokių orapūčių ar ištraukų. 

 Nelaikykite šalia katilo jokių talpyklų su degiomis, agresyviomis medžiagomis, kurios turi stiprų koroziją sukeliantį poveikį. 

 Reklamacijos dėl katilo trūkumų, kurių atsirado naudojant įrenginį ne pagal šioje instrukcijoje išdėstytas rekomendacijas, nebus priimamos. 

 Gamintojas neatsako už jokias žalas, atsiradusias dėl sistemos trūkumų ir naudojimo ne pagal gamintojo instrukciją ir taikomus teisės aktus. 

 Tik griežtas instrukcijos laikymasis užtikrina ilgalaikį, saugų ir patikimą įrenginio veikimą. 

 

Jei užuodėte dujų kvapą: 

- nenaudokite elektros jungiklių, kurie galėtų sukelti kibirkštį, 

- atidarykite duris bei langus, 

- uždarykite pagrindinį dujų vožtuvą,  

- iškvieskite avarinę dujų tarnybą. 

Įvykus avarijai: 

-  atjunkite katilą nuo elektros sistemos,  

-  užsukite katilo dujų tiekimo čiaupą, 

-  jei kyla sistemos užšalimo pavojus, uždarykite tiekimą, išleiskite vandenį iš katilo ir visos centrinio šildymo sistemos, 

-  vandenį išleiskite ir tada, kai atsirado užliejimu gresiantis nesandarumas, 

-  praneškite artimiausiai ĮGALIOTAI TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONEI (adresas nurodytas pridedamame sąraše) arba gamintojui. 
1) Kvalifikuotas specialistas – tai asmuo, turintis techninę kvalifikaciją buitinio montavimo darbų srityje, reikalingą prijungiant įrenginius prie centrinio šildymo ar dujų sistemų ir išvedant išmetamąsias dujas 

pagal taikomus teisės aktus bei standartus. 
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DĖMESIO ! 
Eksploatavimo taisyklės, kurių turi būti laikomasi per pirmą kondensacinių katilų 

Šiomis eksploatavimo taisyklėmis būtina vadovautis kiekvieną kartą išleidžiant vandenį iš katilo, 
atliekant centrinio šildymo sistemos techninės priežiūros darbus ar remontuojant katilą. 

 
Prieš užpildydami katilą vandeniu, 

atidžiai perskaitykite montavimo ir eksploatavimo taisykles! 
 

1. Prieš paleisdami katilą, užpildykite šildymo sistemą vandeniu ir nuorinkite radiatorius. 
2. Patikrinkite katilo prijungimo prie tinklo elektros jungtis (230 V / 50 Hz): 

L- ruda; N - mėlyna; PE -geltonai žalia. Nekeiskite L ir N laidų. 
Sukeitus laidus, katilas bus sugadintas, o ekrane pasirodys klaidos kodas E01. 
Prijungus tiesiogiai prie dėžės, pažymėkite atitinkamai laidus, kad jų nebūtų įmanoma supainioti.   

3. Uždarykite sklendę, kuri atjungia dujas nuo prietaiso! 
4. Atidarykite sklendes, kurios atjungia katilą nuo centrinio šildymo sistemos. 
5. Nuimkite katilo dangtį, atsukdami atitinkamus tvirtinimo varžtus (1 pav.).  
6. Nuimkite priekinį degimo kameros dangtį (2 pav.). 
7. Atlaisvinkite dangtelį nuo nuorinimo siurblio automatinio oro ventilio. Nukreipkite kamštinę 

išmetimo angą į dešinę pusę tam, kad slėgio keitiklis būtų apsaugotas nuo vandens 
patekimo (3 pav.). 

8. Įjunkite katilo maitinimą. Palaukite kol valdymo sistema apims paleidimo procedūrą, vidaus 
komponentų testavimą ir degimo kameros vėdinimą (apie 10 - 30 sek.). 

9. Užpildykite katilo sistemą vandeniu pro užpildymo sklendę (1-funkciniuose katiluose 
sumontuotas centrinio šildymo sistemoje; 2- funkciniuose katiluose ant katilo įrangos – žr. 
3.5 punktą). 
Užpildymo sklendę atidarykite lėtai, apsaugodami katilo elementus ir centrinio šildymo 
sistemą nuo hidraulinio smūgio poveikio. 

10. Pildant katilą, stebėkite slėgį naudojant slėgio daviklį su laikrodžio mechanizmu, įrengtą 
ant katilo korpuso, arba elektroninį manometrą, slėgio lygis rodomas valdymo sistemos 
ekrane (priklausomai nuo katilo tipo). Pasiekus 1,0 - 1,5 bar slėgį, užsukite užpildymo 
sklendę. 
Dėmesio: kai kurių modelių katiluose pasibaigus paleidimo procedūrai, pradeda veikti 
„pagalbinė katilo nuorinimo" funkcija, kuri valdymo sistemos ekrane pasirodo „Po” 
simboliu ir trunka 3 minutes. Perjungiant „pagalbinio nuorinimo" funkciją, vandens slėgis 
turi būti virš 0,5 bar, todėl šio proceso metu reikia tikrinti ir palaikyti vandens slėgį katile, 
geriausia jį išlaikyti 1,0-1,5 bar diapazone. 

11. Pagal katilo eksploatavimo taisykles nustatykite veikimo režimą „ŽIEMA”. Jeigu prie katilo 
valdymo sistemos buvo prijungtas kambarinis termostatas, tuomet jame padidinkite 
temperatūrą iki norimo dydžio, kad katilas pradėtų šildyti centrinio šildymo režimu. 

12. Atsižvelgiant į tai, kad katilo dujų sklendė yra uždaryta, katilo reguliatorius bus užblokuotas 
E01 (be dujų). Tai leis tolygiai veikti siurbliui ir pašalinti orą, patenkantį kartu su vandeniu 
iš sistemos, bei tolygiai patekti vandens srautui per šilumokaitį. Palikite katilą tokioje 
būklėje 2-3 minutėms. 

13. Ištrinkite bloką E01 paspausdami mygtuką „Reset” ir nustatykite katilo reguliatorių prie slėgio 
rodmenų skalės (kai katile nėra slėgio daviklio su laikrodžio mechanizmu). Pirmomis katilo 
veikimo dienomis rekomenduojama vandens slėgio lygį centrinio šildymo sistemoje nustatyti 
1,8-2,0 bar. Tai palengvins katilo ir centrinio šildymo sistemos sudedamųjų dalių nuorinimo 
siurblio darbą.** 

14. Atsukite dujas ir dar kartą pašalinkite bloką E01. 
15. Pagal aptarnavimo instrukciją nustatykite norimus katilo veikimo parametrus.*** 
16. Patikrinkite vandens slėgį centrinio šildymo sistemoje ir, jei būtina, užpildykite iki tinkamo 

lygio.  
 
 
 
 
 
 
 

*    Priklausomai nuo centrinio šildymo sistemos dydžio, katilo ir sistemos pripildymo vandeniu laikas gali būti skirtingas, 
todėl rekomenduojama anksčiau pripildyti centrinio šildymo sistemą 

**   Vidaus centrinio šildymo sistemose nominalus darbinis slėgis turi būti nustatytas ties 1.2-1.6 bar lygiu 
*** Dėmesio! Katilas gamintojų pritaikytas montuoti prie centrinio šildymo sistemos. Jeigu yra įrengta grindų šildymo 

sistema, katilo kontrolės sistemą reikia pritaikyti prie kitų veikimo parametrų. Tai atlieka įgaliotas paslaugų teikėjas. 

1 pav. 

2 pav. 

3 pav. 



TERMET ECOCONDENS SILVER PLUS  T9/T10                                                                      ISU-646:2016/LT                                                                                                 2 psl. 
 

 

Turinys 

1.ĮVADAS ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 
2.ĮRENGINIO APRAŠYMAS ............................................................................................................................................................................................................................................... 3 

2.1. TECHNINĖ SPECIFIKACIJA ........................................................................................................................................................................................................................................................... 3 
2.1.1. Techninės savybės ..................................................................................................................................................................................................................................................... 3 

2.2. KATILO SANDARA IR TECHNINIAI DUOMENYS .................................................................................................................................................................................................................................. 3 
2.2.1. Pagrindinės katilo sistemos ....................................................................................................................................................................................................................................... 3 
2.2.2. Techniniai duomenys ................................................................................................................................................................................................................................................. 5 

2.3. SAUGOS ĮRANGA ..................................................................................................................................................................................................................................................................... 6 
2.4. VEIKIMO APRAŠYMAS ............................................................................................................................................................................................................................................................... 6 

2.4.1. Centrinio šildymo sistemos vandens šildymas ............................................................................................................................................................................................................ 6 
2.4.2. Temperatūros reguliavimas, atsižvelgiant į lauko temperatūrą ................................................................................................................................................................................. 6 
2.4.3. Buitinio vandens šildymas kombinuotajame srautiniame katile ................................................................................................................................................................................. 7 
2.4.4.  Buitinio vandens šildymas vieną  funkciją atliekančiame katile su buitinio vandens boileriu. .................................................................................................................................... 7 
2.4.5. Siurblys su reguliuojamu sukamuoju greičiu. ............................................................................................................................................................................................................. 8 

3.  KATILO ĮRENGIMAS .................................................................................................................................................................................................................................................... 8 
3.1. KATILO PRIJUNGIMO SĄLYGOS .................................................................................................................................................................................................................................................... 8 

3.1.1. Vandens, dujų ir išmetamųjų dujų sistemai taikomi reikalavimai............................................................................................................................................................................... 8 
3.1.2. Patalpai keliami reikalavimai ..................................................................................................................................................................................................................................... 9 
3.1.3.  Elektros sistemai keliami reikalavimai ...................................................................................................................................................................................................................... 9 

3.2. PRADINIS TIKRINIMAS ............................................................................................................................................................................................................................................................... 9 
3.3. KATILO TVIRTINIMAS PRIE SIENOS ................................................................................................................................................................................................................................................ 9 
3.4. PRIJUNGIMAS PRIE DUJŲ SISTEMOS ............................................................................................................................................................................................................................................ 10 
3.5. KATILO PRIJUNGIMAS PRIE CENTRINIO ŠILDYMO SISTEMOS ............................................................................................................................................................................................................... 10 

3.5.1 pav. Katilų įrengimo reikalavimai ............................................................................................................................................................................................................................. 11 
3.5.2 Sistemos valymas ir centrinio šildymo sistemos pildymui skirto vandens apdorojimas. ............................................................................................................................................ 11 

3.6. KATILO PRIJUNGIMAS PRIE BUITINIO VANDENS SISTEMOS ................................................................................................................................................................................................................. 11 
3.7. KONDENSATO NULEIDIMAS ...................................................................................................................................................................................................................................................... 11 
3.8. IŠMETAMŲJŲ DUJŲ NULEIDIMAS ............................................................................................................................................................................................................................................... 11 

3.8.1. Horizontalus išmetamųjų dujų ir oro sistemos išvedimas per sieną arba į stogą ...................................................................................................................................................... 12 
3.8.2  Vertikalus išmetamųjų dujų ir oro sistemos išvedimas per stogą ............................................................................................................................................................................. 12 
3.8.3 Prijungimas prie bendros kanalų sistemos, kurią sudaro deginti skirto oro tiekimo kanalas ir išmetamųjų dujų išvedimo kanalas. .......................................................................... 13 
3.8.4.  Išmetamųjų dujų išvedimas ir oro tiekimas dviem atskirais vamzdžiais .................................................................................................................................................................. 13 
3.8.5 Maksimalaus išmetamųjų dujų ir oro sistemos ilgio mažinimas, keičiant srauto kryptį............................................................................................................................................. 13 

3.9. PAPILDOMŲ ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMAS ......................................................................................................................................................................................................................................... 13 
3.9.1 pav. Valdiklio elektros gnybtai .................................................................................................................................................................................................................................. 14 
3.9.2 Patalpų temperatūros reguliatoriaus prijungimas .................................................................................................................................................................................................... 15 

3.10. LAUKO TEMPERATŪROS DAVIKLIO PRIJUNGIMAS .......................................................................................................................................................................................................................... 15 
4.  KATILO REGULIAVIMAS IR PRADINIAI NUSTATYMAI .................................................................................................................................................................................................. 15 

4.1. PRADINĖS PASTABOS .............................................................................................................................................................................................................................................................. 15 
4.3. KATILO REGULIAVIMAS ........................................................................................................................................................................................................................................................... 16 

4.3.1. Katilo reguliavimas pagal dujų sąnaudas, nenaudojant išmetamųjų dujų analizatoriaus ........................................................................................................................................ 16 
4.3.2. Katilo reguliavimas, naudojant išmetamų dujų analizatorių .................................................................................................................................................................................... 16 

4.4. VENTILIATORIAUS CHARAKTERISTIKA .......................................................................................................................................................................................................................................... 17 
4.4.1. PAV. VENTILIATORIAUS NG40M CHARAKTERISTIKA .................................................................................................................................................................................................................... 17 

5. KATILO PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS ........................................................................................................................................................................................................................ 17 
5.1. KATILO PALEIDIMAS ............................................................................................................................................................................................................................................................... 17 
5.2. PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS .................................................................................................................................................................................................................................................... 17 
5.3. VALDIKLIO DARBO REŽIMAI ...................................................................................................................................................................................................................................................... 17 
5.4. PRANEŠIMAI APIE REŽIMUS ...................................................................................................................................................................................................................................................... 18 

5.4.1. Pranešimas apie CŠ arba CBV sistemos šildymo pradžią .......................................................................................................................................................................................... 18 
5.4.2. Pranešimas apie apsaugos nuo užšalimo funkcijos veikimą BUDĖJIMO režimu........................................................................................................................................................ 18 
5.4.3. Vandens slėgio CŠ instaliacijoje rodymas ................................................................................................................................................................................................................. 18 
5.4.4. Papildomų įrenginio parametrų rodymas ................................................................................................................................................................................................................ 19 
5.4.5. CBV šildymo blokados signalas vieną funkciją atliekančiuose katiluose. .................................................................................................................................................................. 19 
5.4.6. Pagalba išleidžiant orą iš šildymo sistemos .............................................................................................................................................................................................................. 19 

5.5. CŠ ARBA CBV TEMPERATŪROS NUSTATYMŲ KEITIMAS ................................................................................................................................................................................................................... 19 
5.5.1. CŠ nustatymai .......................................................................................................................................................................................................................................................... 19 
5.5.2 CBV nustatymai ........................................................................................................................................................................................................................................................ 19 

5.6. VALDIKLIO KONFIGŪRAVIMAS – KATILO PARAMETRŲ NUSTATYMAS. ................................................................................................................................................................................................... 19 
5.6.1. Programavimo režimas ............................................................................................................................................................................................................................................ 20 

5.7. KATILO IŠĖMIMAS IŠ NAUDOJIMO .............................................................................................................................................................................................................................................. 20 
5.8. DIAGNOSTIKA ....................................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

5.8.1. Pranešimai apie klaidų kodus avarijų likvidavimo procedūrų metu .......................................................................................................................................................................... 21 
5.8.2. Pranešimai apie klaidų kodus, atsitikus avarinei padėčiai be blokados .................................................................................................................................................................... 21 
5.8.3. Pranešimai apie avarinį išjungimą su blokada ......................................................................................................................................................................................................... 21 
5.8.4. Klaidų sąrašas .......................................................................................................................................................................................................................................................... 21 

6. PRIEŽIŪRA, APŽIŪROS, TIKRINIMAS ........................................................................................................................................................................................................................... 22 
6.1. APŽIŪROS IR PRIEŽIŪRA........................................................................................................................................................................................................................................................... 22 

6.1.1. Degimo kameros, degiklio, uždegimo/jonizavimo elektrodo priežiūra ..................................................................................................................................................................... 22 
6.1.2. Kondensato sifono valymas ..................................................................................................................................................................................................................................... 22 
6.1.3. Slėgis plėtimosi inde ................................................................................................................................................................................................................................................ 22 
6.1.4. Vandens-vandens šilumokaičio (21 poz.) priežiūra ................................................................................................................................................................................................... 22 
6.1.5. Temperatūros daviklių tikrinimas (žiūrėk 6.1.5.1 lentelę) ......................................................................................................................................................................................... 22 
6.1.6. Vandens siurblio tikrinimas ...................................................................................................................................................................................................................................... 23 
6.1.7. Jonizacijos srovės matavimas .................................................................................................................................................................................................................................. 23 

6.2. PAŽEISTOS VALDYMO SKYDO VALDYMO PLOKŠTĖS KEITIMAS. ............................................................................................................................................................................................................ 23 
6.3. VARTOTOJO ATLIEKAMA PRIEŽIŪRA ............................................................................................................................................................................................................................................ 25 
6.4. TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONĖS DARBO APIMTIS ........................................................................................................................................................................................................................... 25 

7. KATILO ĮRANGA ........................................................................................................................................................................................................................................................ 25 
7.1 LENTELĖ .................................................................................................................................................................................................................................................................. 25 
 



TERMET ECOCONDENS SILVER PLUS  T9/T10                                                                      ISU-646:2016/LT                                                                                                 3 psl. 
 

 

1.ĮVADAS 
Kondensaciniai vieną funkciją atliekantys ir kombinuotieji dujiniai centrinio šildymo katilai naudojami energijai tiekti centrinei šildymo sistemai ir buitiniam vandeniui šildyti.  
 
Šioje instrukcijoje aprašyti ECOCONDENS SILVER PLUS kombinuotieji katilai, kurie naudojami energijai tiekti centrinei šildymo sistemai ir buitiniam vandeniui šildyti 
vandens-vandens priešpriešinio srauto šilumokaityje: 
ECOCONDENS SILVER PLUS -20  
ECOCONDENS SILVER PLUS -25 
ECOCONDENS SILVER PLUS -35  
 
ir ECOCONDENS SILVER PLUS vieną funkciją atliekantys katilai, kurie naudojami energijai tiekti centrinei šildymo sistemai ir buitiniam vandeniui šildyti atskirai prijungtame 
buitinio vandens boileryje. Adaptuoti toliau išvardytus katilus darbui su boileriu atlieka įgaliota techninės priežiūros įmonė. 
ECOCONDENS SILVER PLUS -20  
ECOCONDENS SILVER PLUS -25   
ECOCONDENS SILVER PLUS -35  
 
ECOCONDENS SILVER PLUS katilai ima deginti reikalingą orą iš lauko. Degimo grandinė sandarinama pastato gyvenamosios patalpos, kurioje įrengtas katilas, atžvilgiu, kai 
įrengta C63 sistema, arba ima deginti reikalingą orą iš patalpos, kuri atitinka teisės aktuose numatytus reikalavimus, kai įrengta B23 sistema. 
Išsamesnė informacija apie įrengimą pateikta 3.8 p. ir PN-EN 15502-2-1:2013-04 standarte. 

2.ĮRENGINIO APRAŠYMAS 
 

2.1. Techninė specifikacija  
2.1.1. Techninės savybės 2.2. Katilo sandara ir techniniai duomenys 
 2.2.1. Pagrindinės katilo sistemos 
 Elektroninis degiklio liepsnos moduliavimas (keitimas) 
centrinio šildymo ir buitinio vandens sistemų reikmėms;       
 Elektroninis uždegimas su jonizavimo liepsnos 
kontrole; 
 Galimybė nustatyti katilo galią;  
 Centrinio šildymo ir buitinio vandens sistemų vandens 
temperatūros reguliavimas; 
 Švelnaus uždegimo funkcija;    
 Dujų slėgio stabilizavimas pradžioje; 
 Pritaikymas darbui su uždarąja centrinio šildymo 
sistema. 
  

2.2.1.1  ÷  2.2.1.3 pav. aprašymas 
 
5.    Ventiliatorius                                                                                       18.  Šildymo sistemos vandens temperatūros NTC 

daviklis – tiekimas 
7.    Siurblys 19.  Šildymo sistemos vandens slėgio keitiklis 
8.    Dujų sistema 20.  Oro nuleidimo čiaupas 
10.  Liepsnos / uždegimo kontrolės 
elektrodas 

21.  Plokštinis vandens-vandens šilumokaitis 

 22.  Sistemos pripildymo vožtuvas 
11.  Degiklis 25.  Apsauginis 3 barų vožtuvas  
12.  Trieigis vožtuvas 26.  Buitinio vandens srauto daviklis 
13.  Išmetamųjų dujų-vandens šilumokaitis 27.  Buitinio vandens NTC temperatūros daviklis 
15.  Temperatūros ribotuvas, kuris apsaugo 
nuo ribinės šildymo sistemos vandens 
temperatūros reikšmės viršijimo  

28.  Grįžtamojo šildymo sistemos vandens  NTC 
temperatūros daviklis (tik jei katile įrengtas PWM 
siurblys) 
29.  Sifonas 

16.  Išmetamųjų dujų termo saugiklis  30.  Maišymo sistema 
17.  Išlyginamasis indas 33.  Nuleidimo vožtuvas 
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2.2.1.1 pav. Kombinuotojo katilo ECOCONDENS SILVER PLUS dalių išdėstymas 
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2.2.1.2 pav. Vieną funkciją atliekančio ECOCONDENS SILVER PLUS katilo dalių išdėstymas 

 
Tik 2.2.1.3 pav. 

1. Katilo funkcijos pasirinkimo jungiklis 
2. CŠ arba BV temperatūros pasirinkimo 
jungiklis 

3. Šildymo sistemos vandens, buitinio vandens temperatūros ir šildymo sistemos vandens statinio slėgio rodymo ekranas, 
kuriame rodomas ir gedimo diagnostikos rezultatas 
4. Valdymo skydas 
K1. Įjungti / Išjungti, perkrauti 

 
2.2.1.3 pav. Katilo veikimo schema  

 

A Energijos tiekimas 
CŠ sistemai 
B Šaltas buitinis 
vanduo 
C Dujos 
D Karštas buitinis 
vanduo 
E Sugrįžimas iš CŠ 
sistemos 
K Kondensato 
nuvedimas 
  

A Energijos 
tiekimas CŠ 
sistemai ir boileriui 
B Šaltas buitinis 
vanduo 
C Dujos 
E Sugrįžimas iš CŠ 
sistemos ir boilerio 
K Kondensato 
nuvedimas 

Kombinuotasis katilas Vieną funkciją atliekantis katilas 
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2.2.2. Techniniai duomenys 

Parametras Mato 
vienetas 

VIENĄ FUNKCIJĄ ATLIEKANTIS KATILAS 
ECOCONDENS SILVER PLUS 

KOMBINUOTASIS KATILAS 
 ECOCONDENS SILVER PLUS 

-20 -25 -35 -20 -25 -35 
Reikšmė 

Energetiniai parametrai 
Centrinio šildymo sistema 

Katilo šilumos galia, esant 80/60oC 
temperatūrai (moduliuojama) 

kW 2.7 ÷ 20.0 3.9 ÷ 24.0 4.1 ÷ 34.7 2.7 ÷ 20.0 3.9 ÷ 24.0 4.1 ÷ 34.7 

Katilo šilumos galia, esant 50/30oC 
temperatūrai (moduliuojama) 

kW 3.0 ÷ 22.0 4.3 ÷ 26.5 4.5 ÷38.2 3.0 ÷ 22.0 4.3 ÷ 26.5 4.5 ÷38.2 

Šilumos apkrova kW 2.8 ÷ 20.4 4.0 ÷ 24.6 4.2 ÷ 35.6 2.8 ÷ 20.4 4.0 ÷ 24.6 4.2 ÷ 35.6 
Katilo naudingasis efektyvumas, esant 
nominaliai apkrovai ir 70 oC vidutinei katilo 
vandens temperatūrai  

% 97.6 98.0 98.0 97.6 98.0 98.0 

Katilo naudingasis efektyvumas, esant 
dalinei apkrovai ir 30 oC grįžtamojo 
vandens temperatūrai 

% 107.9 108.7 109.0 107.9 108.7 109.0 

Moduliavimo (keitimo) apimtis % 13-100 16-100 12-100 13-100 16-100 12-100 
Sezoninis patalpų šildymo energijos 

efektyvumas ɳs 
% 91 92 92 91 92 92 

Sezoninio patalpų šildymo energijos 
efektyvumo klasė  

 A 

Pagaminta naudingoji šiluma: 
- esant P4 šilumos galiai, 
 

- esant 30% P1 šilumos galios. 

 
kW 

 
kW 

 
20.0 

 
6.0 

 
24.0 

 
7.2 

 
34.7 

 
10.4 

 
20.0 

 
6.0 

 
24.0 

 
7.2 

 
34.7 

 
10.4 

Naudingasis efektyvumas: 

 - ɳ4 

 - ɳ1 

 
% 

 
88,0 

 

97,0 

 
87,9 

 

96,9 

 
87,8 

 

96,5 

 
88,0 

 

97,0 

 
87,9 

 

96,9 

 
87,8 

 

96,5 

Nominalus kinetinis šių rūšių dujų slėgis 
prieš katilą:       
2E-G20,  2H-G20; 2Lw-G27;2Ls-G 2.350        
                  3B/P-G30, 3P-G31 

Pa 
(mbar) 

 
2000 (20);   2500 (25);  2000 (20);   1300 (13) 

2800 ÷ 3000 (28 ÷ 30); 3000 (30);  3700 (37);  5000 (50) 

Maksimalus vandens slėgis 
MPa 
(bar) 

0,3 (3) 

Maksimali CŠ temperatūra oC 95 
Standartinė nustatoma temperatūra  
Sumažinta nustatoma temperatūra 

°C 
40 ÷ 80 
25 ÷ 55 

Siurblio pakėlimo aukštis, esant 0 srautui kPa 
(bar) 

60 (0,6) 70 (0,7) 60 (0,6) 70 (0,7) 

Centrinio buitinio vandens sistema  
Nominali katilo šilumos galis, esant 
80/60oC temperatūrai 

kW ----- 2.7 ÷ 25 3.9 ÷ 30.0 4.1 ÷ 40.0 

Nominali šilumos apkrova kW ----- 2.8 ÷ 25.6 4.0 ÷ 30.7 4.2 ÷ 41.0 
Katilo naudingasis efektyvumas, esant 
nominaliai apkrovai ir 70oC vidutinei katilo 
vandens temperatūrai 

% ----- 97.6 98.0 98.0 

Vandens šildymo energijos efektyvumo 
klasė  

  A A A 

Apkrovos profilis   L L XL 

Vandens slėgis 
MPa 
(bar) 

----- 0,01 (0,1)  0.6(6) 

Minimalus vandens srautas  l/min ----- 2,0 
Maksimalus vandens srautas  
(srauto ribotuvas) 

dm3/min ----- ---- ----- ---- 

Vandens temperatūros reguliavimo apimtis °C 30  - 60 
BV srautas, kai t=30K dm3/min  12 14 19 

 

Aplinkos apsauga 
Azoto oksidų išskyrimas  mg/kWh 21 24 29 21 24 29 
NOx  (gamtinių dujų) išskyrimas Klasė 5 
Kondensato ph koeficientas   gamtinės dujos  - 5 

Akustinė galia LWA dB 48 48 48 48 48 48 
Hidraulikos parametrai 

Išsiplėtimo indo tūris dm3 6 

Išsiplėtimo indo slėgis 
MPa 
(bar) 

0.08±0.02  (0.8±0.2) 

Elektros parametrai 
Elektros srovė ir jos įtampa V ~  230 ±10%/ 50Hz 
Apsauga  IPX4D 
Galios poreikis (maksimalus) W 110 
Galios poreikis budėjimo režimu PSB kW 0,003 
Elektros energijos sąnaudos: 
- esant maksimaliai apkrovai elmax 

 
- esant dalinei apkrovai elmin 

 
kW 

 
kW 

 
0,05 

 
0,02 

 
0,05 

 
0,02 

 
0,05 

 
0,02 

 
0,05 

 
0,02 

 
0,05 

 
0,02 

 
0,05 

 
0,02 

Išėjimo gnybtų srovė  A 2 
Valdiklio klasifikavimas pagal PN EN 298  F-M-C-L-X-K 
Liepsnos daviklis  jonizavimo 

Išmetamųjų dujų parametrai 
Ventiliatoriaus charakteristika  žiūrėk ISU instrukcijos 4.4 p. 
Masinis išmetamųjų dujų srautas, esant 
maksimaliai apkrovai  

kg/h 34.7 41.8 59.0 34.7 41.8 59.0 

Masinis išmetamųjų dujų srautas, esant 
dalinei apkrovai 

kg/h 5.2 6.4 8.7 5.2 6.4 8.7 
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Minimali išmetamųjų dujų temperatūra, 
esant minimaliai galiai 

C 44 34.3 34.3 44 34.3 34.3 

Maksimali išmetamųjų dujų temperatūra, 
esant maksimaliai galiai C 61 66.9 66.7 61 66.9 66.7 

Laiko parametrai 
CŠ siurblio veikimo trukmė s 180 
Apsaugos nuo ciklinio katilo įsijungimo 
veikimo trukmė (Anti-cycling time) 

minutės 3÷60 

CBV siurblio veikimo trukmė s 20-180 
Apsauga nuo siurblio ir vožtuvo 
užsiblokavimo 

val. /s kas  24 val. siurblys įsijungia ir veikia 180 s 
kas 48 val. siurblys ir trieigis vožtuvas įsijungia ir veikia 15 s 

Montavimo matmenys 
Prijungimas prie kamino vamzdžio (3.8 p. ir 
7.1 lentelė) 

mm 
Koncentriniai  Φ80/Φ125, Koncentriniai  Φ60/Φ100 arba 2 atskiri Φ80 x Φ80 

CŠ sistemos vandens ir dujų prijungimas coliai G3/4 
Buitinio vandens prijungimas  coliai G3/4 G1/2 
Išoriniai matmenys mm 785x400x 334 785x400x 334 785x400x 334 785x400x 334 785x400x 334 785x400x 334 
Katilo svoris kg 31.5 32.5 37.5 33.5 34.5 39.5 

Gamintojas pasilieka teisę keisti katilo sandarą į tokią, kurios nėra šioje instrukcijoje, bet kuri neturi reikšmės eksploatacinėms savybėms ir techninės savybėms. 

2.3. Saugos įranga  
 Apsauga nuo dujų nutekėjimo; 
 Apsauga nuo dujų sprogimo ir užsidegimo;  
 Apsauga nuo maksimalios šildymo sistemos vandens temperatūros viršijimo;  
 Apsauga nuo viršutinės ribinės šildymo sistemos vandens temperatūros viršijimo;  
 Elektroninė 1-ojo laipsnio apsauga nuo vandens slėgio padidėjimo;  
 Mechaninė 2-ojo laipsnio apsauga nuo vandens slėgio padidėjimo;  
 Apsauga nuo vandens slėgio sumažėjimo; 
 Apsauga nuo vandens peršildymo; 
 Katilo apsauga nuo užšalimo;  
 Apsauga nuo siurblio užsiblokavimo;  
 Ventiliatoriaus veikimo kontrolė. Ventiliatoriaus gedimas atpažįstamas, kai ventiliatoriaus greitis skiriasi nuo katilo valdiklio nustatyto ventiliatoriaus 

greičio;  
 Apsauga nuo viršutinės ribinės išmetamųjų dujų temperatūros (115 °C) viršijimo. 

 

Jei atsirado klaidų, kurių nereikia šalinti rankomis, katilas pradeda veikti įprasta tvarka iš karto, dingus gedimui – žiūrėk 5.8 p. „Katilo diagnostika“.  
 
Pastaba:  
Jei kuri iš apsaugų kelis kartus išjungia katilą, iškvieskite įgaliotą techninės priežiūros įmonę, kuri nustatys katilo išjungimo priežastis ir pašalins gedimą. 

            Draudžiama patiems daryti katilo saugos sistemų keitimą! 
 

2.4. Veikimo aprašymas 
2.4.1. Centrinio šildymo sistemos vandens šildymas 
Katilas įsijungia, jei šildymo sistemos vandens temperatūra yra 5°C žemesnė nei temperatūra, nustatyta 5.5.1 p. aprašyta tvarka, ir patalpų temperatūros reguliatorius siunčia 
signalą „šildyti“. Tuomet eilės tvarka vyksta šie veiksmai: 

 Įsijungia trieigis vožtuvas (12 poz. CŠ sistemos kryptimi); 
 Įsijungia siurblys (7 poz.), 
 Įsijungia ventiliatorius (5 poz.); 
 Vyksta uždegimo etapų seka; 
 Valdiklis pradeda reguliuoti ventiliatoriaus sukamąjį greitį taip, kad būtų pasiekta nustatyta šildymo sistemos vandens temperatūra. 

 
Katilas išsijungia, kai patalpų temperatūros reguliatorius praneša apie pasiektą nustatytą patalpos temperatūrą arba kai šildymo sistemos vandens temperatūra pakyla 
aukščiau per histerezės reikšmę negu užduota šildymo sistemos vandens temperatūra (parametras P20, tarkim-5°C), tokiu atveju dešinėje ekrano pusėje rodomas simbolis 
L3. Išjungus katilą, siurblys veikia dar 180 s, o ventiliatorius – 15 s. 

 
Katilas įsijungs savaime, kai vienu metu bus įvykdytos šios sąlygos: 

 šildymo sistemos vandens temperatūra yra 5°C žemesnė nei nustatytoji, 
 patalpų temperatūros reguliatorius siunčia signalą „šildyti“, 
 Praėjo laikas nustatytas parametru P25 (tarkim 3 minutės), kol buvo rodomas simbolis L3. 

 
Valdiklio parametrų sąrašas pagal 5.6 lentelę. 
 
Svarbu: 
Signalas šildyti atsiranda kai: reguliatoriaus kambario termoregulaitoriaus kontaktai yra ‘uždaryti’, arba Open-Therm reguliatorius duoda signalą „ŠILDYMAS“ arba lauko 
temperatūros reguliatorius nori dirbti autonomiškai (P26=2). 
 

2.4.2. Temperatūros reguliavimas, atsižvelgiant į lauko temperatūrą 
 
Prijungus išorinį temperatūros daviklį, valdiklis automatiškai jį aptinka ir persijungia į oro funkcijos režimą. 

Valdiklis priderina šildymo sistemos vandens temperatūrą, atsižvelgdamas į lauko temperatūrą, šildymo kreivės nuolydžio koeficientą Kt ir P22 parametrą pagal 2.4.2.1 ir 

2.4.2.2 pav. pavaizduotas diagramas. Kt koeficiento reikšmė kinta 5.5.1.1 p. aprašyta tvarka. 
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2.4.2.1 pav. Šildymo kreivės (klasikinis šildymas)              2.4.2.2 pav. Šildymo kreivės (šildomos grindys) 

Pastaba:  

1) Jei lauko temperatūra Tzew ≥ 25 C ir P22 = 0, nustatytoji CŠ T visada yra lygi Tmin.  

2) Jei Kt koeficientas yra maksimalus ir P22 = 0, Tmax pasiekiama, esant lauko temperatūrai Tzew ≤ 10 C.  
3) Nepriklausomai nuo P22 reikšmės, Tmax neperžengs 80°C reikšmės, esant klasikiniam šildymui, ir 55°C reikšmės, esant šildomoms grindims. 
4) Tuo atveju kai temperatūros reguliatorius dirba autonominiu režimu (parametras P26=2), jungtys RT traktuojamos kaip paros laiko nustatymas: DIENA (kontaktas 
atidarytas) NAKTIS (kontaktas uždarytas). Kai nustatymuose NAKTIS, nustatytas temperatūra Tcš yra sumažinama parametro P28 dydžiu. Katilas pradeda šildyti šildymo 
sistemos vandenį kai temperatūra yra mažesnė už parametro P27 reikšmę. Katilas nustoja šildyti šildymo sistemos vandenį, kai temperatūra yra didesnė už parametro P27 
reikšmę bent jau tris valandas iš eilės. 
5) Termoreguliatorius neveikia kai P26=0, tai yra tik lauko temperatūros matavimas. 
6) Prijungus Ooen-Therm reguliatorių, temperatūrinis reguliavimas vyksta per prijungtą Open-Therm reguliatorių. 

2.4.3. Buitinio vandens šildymas kombinuotajame srautiniame katile 
Kombinuotasis katilas šildo vandenį srautais. Buitinio vandens temperatūra nustatoma taip kaip aprašyta 5.5.2, nuo 30°C iki 60°C. Vandens temperatūra vandens ėmimo 
taške priklauso nuo vandens temperatūros ties įėjimu.  
 
Vandens srovės srautas nustatomas vandens ėmimo taške esančiu semiamuoju vožtuvu.  
Šiuo režimu buitinio vandens šildymas prasideda, įsijungus srauto davikliui, kai srovės reikšmė didesnė nei 2,0 l/min (išsijungia, kai srautas < 1.5 l/min). 
Tuomet eilės tvarka vyksta šie veiksmai: 

 Trieigis vožtuvas (12 poz.) persijungia vandens-vandens šilumokaičio kryptimi, įsijungia siurblys (7 poz.); 
 Aptikus liepsną ir pasibaigus pradžios veiksmų sekai, CBV NTC daviklio (27 poz.) signalas reguliuoja ventiliatoriaus sukamąjį greitį, kad būtų pasiekta nustatyta 

CBV temperatūra;  
Karštas šildymo sistemos vanduo teka per vandens-vandens šilumokaičio segmentus ir šildo buitinį vandenį. Pašildytas buitinis vanduo nukreipiamas į jo 
paėmimo tašką. 

Pastaba: Pasiekus apatinę ventiliatoriaus sukamojo greičio ribą dėl mažo buitinio vandens paėmimo, buitinio vandens temperatūra pradeda kilti. Dujų srautas į pagrindinį 
degiklį bus išjungtas, buitinio vandens temperatūrai viršijus 65 °C. 
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  2.4.3.1 pav. Buitinio vandens temperatūros išėjimo iš 25 kW galios 
katilo vietoje diagrama, atsižvelgiant į vandens srauto dydį. 
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 2.4.3.2 pav. Buitinio vandens temperatūros išėjimo iš 30 kW galios 
katilo vietoje diagrama, atsižvelgiant į vandens srauto dydį. 
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2.4.3.3 pav. Buitinio vandens temperatūros išėjimo iš 40 kW galios katilo vietoje diagrama, atsižvelgiant į vandens srauto dydį. 
 

2.4.4.  Buitinio vandens šildymas vieną  funkciją atliekančiame katile su buitinio vandens boileriu. 
 
Vieną funkciją atliekantis katilas gali veikti su visais buitinio vandens boileriais iš Termet katalogo. 
Šiuos boilerius siūlo įmonė „termet“. Buitinio vandens temperatūros nustatymai ir rodymas vyksta katilo valdiklyje. Gamykloje katilai pritaikyti ir veikti su CBV boileriais.  
 

BV šildymo procesas vyksta tokia tvarka: 
Kai boilerio vandens temperatūros daviklis nustatys, kad temperatūra yra 5°C žemesnė nei nustatya valdymo skyde 5.5.2 aprašytu būdu, vandens padavimas į centrino 
šildymo sistemą bus nutrauktas. Buitinio vandens šildymas, kai katilas dirba su karšto vandens boileriu, vyksta taip: 
 boilerio vandens temperatūros daviklis praneša, kad vandens temperatūra yra 5°C žemesnė nei nustatytoji (pvz., dėl semiamojo vožtuvo atidarymo); 
 katilo valdiklis perjungia trieigį vožtuvą į šildymo sistemos vandens pumpavimą į trumpąją cirkuliavimo sistemą ir kartu siunčia signalą kibirkšties generatoriui bei dujų 

vožtuvui (8 poz.); 
 šildymo sistemos vanduo nustatyta parametru P21 (tarkim 75°C) teka per vandens šildytuvo šilumokaitį (trumpasis ratas); 
 boilerio vandeniui viršijus nustatytą temperatūrą 1°C, katilo valdiklis perjungia trieigį vožtuvą į ilgąją cirkuliavimo sistemą, ir įvykdžius toliau išvardytas sąlygas, šildymo 

sistemos vanduo pumpuojamas į CŠ sistemą: 
-  šildymo sistemos vandens temperatūra krito ~5 laipsniais žemiau nei nustatytoji reikšmė; 
-  patalpų temperatūros reguliatorius siunčia signalą „šildyti“. 

Šilto vandens temperatūra jo paėmimo taške gali skirtis nuo nustatytos reikšmės, todėl rekomenduojama karšto buitinio vandens sistemoje įrengti maišymo 
vožtuvą. 
Boilerio vanduo šildomas tada, kai TZ įėjimo vietoje (žiūrėk 3.9.1 pav.) elektros tiltelis ir nustatyta temperatūros reikšmė yra didesnė arba lygi minimaliai reikšmei. 
Nustačius mažesnę nei minimalią reikšmę, boileris išsijungia. Tai neaktualu, jei įjungta apsauga nuo užšalimo. 
 

Pastaba: Norint išvengti legionelės bakterijų dauginimosi boileryje, rekomenduojama nustatyti „Antilegionelles“ funkcijos režimą į AUTO. Tuomet katilas 
įsijungs kas 168 h tam, kad dirbtų su boileriu ir šildytų vandenį iki 65 oC. 
Jei „Antilegionelle“ funkcija neįjungta automatiniu režimu, vartotojas gali rankomis paleisti vienkartinį boilerio vandens pašildymo iki 65 oC ciklą bet kuriuo 

Lauko temperatūra 

Buitinio vandens temperatūra įėjimo vietoje t = 5 °C 

Buitinio vandens temperatūra įėjimo vietoje t = 5 °C 

Buitinio vandens temperatūra įėjimo vietoje t = 5 °C 

Buitinio vandens temperatūra įėjimo vietoje t = 15 °C Buitinio vandens temperatūra įėjimo vietoje t = 15 °C 

Buitinio vandens temperatūra įėjimo vietoje t = 15 °C 

Lauko temperatūra 
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metu. 

 

2.4.4.1 Rankinis vienkartinio boilerio šildymo įjungimas – rankinė „Antilegionelle“ funkcija (katilai su boileriais): 
 
Jei katilas veikia VASAROS režimu: 
 
Du kartus paspauskite            mygtuką. Po pirmojo paspaudimo ekrane pasirodo paruoštas keisti CO nustatymas. Po antrojo paspaudimo rodomi „Antilegionelle“ funkcijai 
būdingi simboliai: mirksintis rakto simbolis, dešinys laukas nedega, kairiame lauke rodoma CW temperatūra ir virš jos matomas „max“ ženkliukas. 
 
Jei katilas veikia ŽIEMOS režimu: 
 
Tris kartus paspauskite            mygtuką. Po pirmojo paspaudimo ekrane pasirodo paruoštas keisti CO nustatymas. Po antrojo paspaudimo rodomi priežiūros funkcijai būdingi 
simboliai, po trečiojo – „Antilegionelle“ funkcijai būdingi simboliai: mirksintis rakto simbolis, dešinys laukas nedega, kairiame lauke rodoma CW temperatūra ir virš jos 
matomas „max“ ženkliukas. 
 
Abiem veikimo režimais: 
 
„Antilegionelle“ funkcija įsijungia palaikius paspaustą mygtuką apie 2 s. Įjungus šią funkciją, rakto simbolis dega pastovia šviesa. Funkcija įsijungia apytiksliai per 3 s. Suėjus 
šiam laikui arba paspaudus perkrovimo (reset) mygtuką, sistema persijungia į įprastą rodymo režimą, būdingą pasirinktam įrenginio veikimo režimui. 
Dešinys temperatūros laukas, veikiant „Antilegionelee“ funkcijai, nedega. 
 
„Antilegionelle“ funkcija išsijungia savaime arba paspaudus perkrovimo (reset) mygtuką arba pakeitus įrenginio veikimo režimą. 
 

2.4.5. Siurblys su reguliuojamu sukamuoju greičiu. 
Jei katilas turiu siurblį su reguliuojamu sukamuoju greičiu (PWM), šildant buitinį vandenį: 
- kombinuotųjų katilų siurbliai veikia maksimaliu greičiu, 
- vieną funkciją atliekančių katilų siurblys veikia P19 parametre nustatytu greičiu.  
 
Šildant centrinio šildymo sistemos vandenį, valdiklis reguliuoja siurblio darbą, priklausomai nuo toliau išvardytų aplinkybių.  
 

Tradicinis PWM siurblio veikimo režimas (parametras P15 = 0): 

PWM siurblys (įjungiamas P12 parametru) veikia moduliuojamu sukamuoju greičiu, jei šildymo sistemos vanduo šildymą skatina RT. Sukamasis greitis parenkamas taip, kad 
dirbant su moduliatoriumi būtų pasiekta ΔT reikšmė (nustatyta P13 parametre) tarp šildymo sistemos vandens išėjimo ir grįžimo temperatūrų. Išlaikomas nustatytos šildymo 
sistemos vandens temperatūros pasiekimo ir palaikymo prioritetas. Minimalus leidžiamas siurblio sukamasis greitis nustatomas P14 parametre. Maksimalus leidžiamas 
siurblio sukamasis greitis nustatomas P18 parametre.  
 
ECO režimas (parametras P15 = 1): 

PWM siurblys (įjungiamas P12 parametru) veikia moduliuojamu sukamuoju greičiu, jei šildymo sistemos vanduo šildymą skatina RT. Sukamasis greitis parenkamas taip, kad 
dirbant su moduliatoriumi būtų pasiekta ΔT reikšmė tarp šildymo sistemos vandens išėjimo ir grįžimo temperatūrų, apskaičiuota pagal nustatytą ECO koeficientą (2.4.5.1 p.). 
ECO koeficientas nustatomas iš vartotojo sąsajos nuo 0.1 iki 0.9. Atsitiktinė (dauguma atvejų – optimali) reikšmė yra 0.5. Parinkus mažesnes reikšmes, dujų sąnaudos yra 
mažesnės, atiduodant į patalpą mažesnį energijos kiekį (nusprendžiame, kokia degiklio ploto dalis turi būti įkaitinta). Vartotojas turi galimybę taip reguliuoti įrenginį, kad 
šilumos komfortas būtų pasiektas kiek įmanoma mažesnėmis sąnaudomis (mažesnės dujų sąnaudos, mažesnės elektros sąnaudos). ECO koeficiento reikšmė 0.5 – tai 
maksimali reikšmė, esant kuriai valdymas, nepriklausomai nuo nustatytos centrinio šildymo vandens temperatūros, stengiasi įvykdyti kondensacijos sąlygas (centrinio šildymo 
vandens grįžtamoji temperatūra <= 55°C). Rekomenduojama, kad sistema veiktų, esant ECO koeficiento reikšmei nuo 0.1 iki 0.5. Jei didinant centrinio šildymo vandens 
nustatymus nepavyks pasiekti tinkamo šilumos komforto, reikia palaipsniui didinti ECO koeficiento reikšmę. ECO koeficientas, lygus 0.9, praktiškai atitinka tradicinį sistemos 
darbą su siurbliu be reguliuojamo sukamojo greičio. 
 
Nepriklausomai nuo nustatyto veikimo režimo: 
Išlaikytas lieka nustatytos centrinio šildymo temperatūros pasiekimo ir palaikymo prioritetas. Minimalus leidžiamas siurblio sukamasis greitis nustatomas P14 parametre. 
Maksimalus leidžiamas siurblio sukamasis greitis nustatomas P18 parametre. 
 
PASTABA:  
Jei centrinio šildymo vandens daviklis pažeistas arba neprijungtas grįžimo vietoje, siurblys, šildydamas centrinio šildymo vandenį, sukasi pastoviai maksimaliu greičiu. 
 

2.4.5.1  T reikšmė, atsižvelgiant į nustatytas šildymo sistemos vandens ir ECO koeficiento reikšmes. 
 
T reikšmė, atsižvelgiant į šildymo sistemos vandens ir ECO koeficiento nustatymus.  

Klasikinis šildymas (P8=0): Šildymo sistemos vandens nustatymas  
Eco  40°C  45°C  50°C  55°C  60°C  65°C  70°C  75°C  80°C  
0,1  24  30  35  35  35  35  35  38  42  
0,2  21  26  30  30  30  30  30  33  37  
0,3  18  22  26  26  26  26  26  28  31  
0,4  15  19  22  22  22  22  22  24  26  
0,5  12  15  17  17  17  17  17  19  21  
0,6  9  11  13  13  13  13  13  14  15  
0,7  6  7  8  8  8  8  8  9  10  
0,8  3  3  4  4  4  4  4  4  5  
0,9  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

3.  KATILO ĮRENGIMAS 
 

Katilas turi būti įrengiamas laikantis taikomų teisės aktų. Prijungimą turi atlikti įgaliota montavimo įmonė. Įrengus katilą turi būti patikrintas visų dujų ir vandens prijungimų 
sandarumas. 
Už tinkamą katilo įrengimą atsako montavimo įmonė. 
Katilas turi būti prijungtas prie sistemos taip, kad nesukeltų įtampos, dėl kurios katilas galėtų dirbti garsiau. 
Baigus naudoti katilą, išmontuotas gaminys turi būti perduotas specializuotai utilizavimo įmonei. 
 

3.1. Katilo prijungimo sąlygos 
3.1.1. Vandens, dujų ir išmetamųjų dujų sistemai taikomi reikalavimai\ 
 
Vandens, dujų ir išmetamųjų dujų sistemų pajungimas, turi būti atliktas pagal nustatytas teisės normų taisykles.  
Dujų, ventiliacijos bei išmetamųjų dujų sistemų eksploatavimas, prieš pradedant eksploatuoti vartotojui, turi būti suderintas pagal egzistuojančias teisės normas. 
Prieš pradedant įrengti katilą, reikia gauti rajoninės dujų įstaigos, dūmtraukių valymo įmonės ir pastato administracijos sutikimą.  
 

Suskystintomis dujomis kūrenamų įrenginių negalima įrenginėti patalpose, kuriose grindys įrengtos žemiau supančios teritorijos. 

 

Šildomos grindys (P8=1):  Šildymo sistemos vandens 
nustatymas 
Eco  35°C  40°C  45°C  50°C  55°C  
0,1  16  24  30  35  35  
0,2  14  21  26  30  30  
0,3  12  18  22  26  26  
0,4  10  15  19  22  22  
0,5  8  12  15  17  17  
0,6  6  9  11  13  13  
0,7  4  6  7  8  8  
0,8  2  3  3  4  4  
0,9  0  0  0  0  0  
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Jei naudojamos suskystintos dujos 3B/P, rekomenduojama, kad patalpos, kurioje stovi dujų balionas, temperatūra siektų ne mažiau nei 15 oC. 
 

3.1.2. Patalpai keliami reikalavimai  
 
Patalpos, kuriose dujiniai prietaisai įrengiami turi atitikti nustatytas teisės normų taisykles. Patalpoje turi būti įrengta teisės aktų reikalaujama vėdinimo sistema. Orapūtės 

angos padėtis neturi kelti vandens sistemos užšalimo pavojaus. Patalpos, kuriame įrengiamas katilas, 
temperatūra turi būti aukštesnė nei 6oC. 
 
Patalpos, kuriose bus įrengiami katilai, turi būti apsaugoti nuo šalčio, jose neturi būti dulkių ir agresyvių 
dujų. Skalbyklos, džiovyklos, dažų, ploviklių, tirpiklių ir purškiklių sandėliai netinka šioms reikmėms.  
Katilas, kurio šilumos galia didesnė nei 30 kW, turi būti įrengiamas techninėje patalpoje. 
 
Katilo įrengimo vieta patalpoje su vonia arba dušu su baseinu arba katilo prijungimas prie elektros 
sistemos turi atitikti PN-HD 60364-7-701 reikalavimus.  
Šioje instrukcijoje aprašytas katilas turi IPX4D apdailos užtikrinamą elektros apsaugą. Jame yra elektros 
laidas su kištuku, todėl katilas gali būti įrengiamas 2 zonoje arba toliau – negalima jo įrenginėti 1 zonoje. 
1 zonoje katilą galima įrengti tik tuomet, jei jis bus stacionariai prijungtas prie elektros šaltinio pagal PN-HD 
60364-7-701. 
 
 

3.1.2.1 pav. Patalpų su vonia arba dušu ar baseinu zonų matmenys 
 

3.1.3.  Elektros sistemai keliami reikalavimai 
 
Katilas pritaikytas elektrai iš vienfazio kintamos srovės tinklo, kurio įtampa 230V / 50 Hz. 
Katilas, suprojektuotas kaip 1-osios klasės įrenginys, turi būti prijungtas prie elektros tinklo lizdo su apsauginiu gnybtu pagal PN-IEC 60364-4-41.  
Katilo elektros saugą užtikrina IPX4D apdaila. 
 

 
Atkreipkite dėmesį į tinkamą elektros laidų prijungimą. Netinkamai prijungus elektros laidus: 
- įsijungia avarinis katilo režimas, 
- ekrane rodomas E01 simbolis (žiūrėk 5.8.4 p.). 
Tokiu atveju reikia elektros tinklo lizde pakeisti vietomis „L“ ir „N“ laidus. Katilas atsiblokuoja automatiškai, tinkamai atlikus prijungimą. 
 
Prijungiant katilą stacionariai prie elektros šaltinio, elektros sistemoje turi būti katilo atjungimo nuo elektros šaltinio prietaisai. 
Tuo atveju jeigu dujinis katilas yra tiesiogiai prijungtas prie elektros įtampos, elektros instaliacijoje turi būti įrengta galimybė atjungti dujinį katilą nuo įtampos per jungimo 
dėžutę. 
 Jungimo dėžutė turi turėti atitinkamą apsaugos laipnį, priklausomai nuo montavimo/sujungimo vietos. 
Tam kad tinkamai pajungit katilą per jungimo dėžutę rekomenduojama: 
 jungimui prie dėžutės, sutrumpinti maitnimo laidą iki reikiamo ilgio 
 nuimti kabelio izoliaciją 
 lituojant arba naudojant atitinkamo dydžio jungimus, sujungti laidus taip, kaip parodyta pagal šį paveikslėlį. 
 

 
pav 3.1.3.1 Laidų spalvos: L – ruda; N – mėlyna; PE – geltonai žalia 

 

3.2. Pradinis tikrinimas 
 
Prieš pradėdami įrengimo darbus, patikrinkite: 
 ar katilas yra pritaikytas darbui su dujomis, kurios yra dujų sistemoje, prie kurios jis bus prijungtas. Dujų rūšis, kuriai katilas pritaikytas, nurodyta katilo dangtyje 

esančioje vardinėje lentelėje; 
 ar vandens sistema ir degikliai tinkamai praplauti vandeniu, ar gerai pašalintos rūdys, pjuvenos, suodžiai, smėlis ir kiti svetimkūniai, kurie galėtų trikdyti katilo darbą 

(pvz., didinti vandens srauto pasipriešinimą centrinio šildymo sistemoje) arba užteršti šilumokaitį; 
 ar elektros tinklo įtampa lygi 230 V ir ar kištukinis lizdas turi veikiantį įžeminimo kontaktą (atitinka PN-IEC-60364-6-61:2000 reikalavimus).  
 
3.3. Katilo tvirtinimas prie sienos 
 
Kabinkite katilą ant tvirtai sienoje prikaltų kablių viršutine katilo dalimi. Katilas turi būti išdėstytas taip, kad prireikus būtų galima jį remontuoti, nenuimant nuo sienos ir 
neatjungiant nuo sistemos. 

 Katilo elektros lizdas turi atitikti PN-IEC-60364-6-61:2000 reikalavimus. 
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3.3.1 pav. ECOCONDENS SILVER PLUS katilų montavimo matmenys 

 

3.4. Prijungimas prie dujų sistemos 
 Dujų vamzdį prijunkite prie katilo vožtuvo jungiamąja dalimi Nr. 0696.00.00.00 (pridedama prie katilo). 

 
Prie dujų įėjimo pritvirtinkite dujų filtrą (nepridedamas prie katilo). Filtras yra būtinas, kad dujų sistema ir degiklis veiktų tinkamai. 
 
Prieš katilą, ant dujų vamzdžio, prieinamoje vietoje pritvirtinkite atskiriamąjį čiaupą. 

 

3.5. Katilo prijungimas prie centrinio šildymo sistemos 
 Energijos tiekimo centriniam šildymui ir sugrįžimo atvamzdžius prisukite prie sistemos jungiamosiomis dalimis. Atvamzdžių išdėstymas pavaizduotas 3.3.1 pav.  
 Centrinio šildymo vandens sugrįžimo vietoje (prieš siurblį) pritvirtinkite vandens filtrą. Jis netiekiamas kartu su katilu. 
 Prieš prijungdami katilą, labai kruopščiai praplaukite CŠ sistemą. 
 CŠ sistemoje leidžiamas naudoti šilumos nešėjas – neužšąlantys skysčiai, skirti specialiai šildymo sistemoms. 
 Tarp katilo ir CŠ sistemos įrenkite atskiriamuosius vožtuvus, kurie leis išmontuoti katilą, neišleidžiant iš jo vandens. 
 Patalpoje, kurioje įrengtas temperatūros reguliatorius, nemontuokite termostatinių vožtuvų ant degiklių. Temperatūros kontrolės funkciją perima su katilu susietas 

patalpų temperatūros reguliatorius. 
 Ant vieno iš centrinio šildymo sistemos degiklių nemontuokite termostatinio vožtuvo. 
 Rekomenduojama vamzdeliu arba žarnele nuleisti vandenį iš 0,3 MPa (3 barų) apsauginio vožtuvo (25 poz.) į kanalizaciją, nes jam suveikus, gali būti užlietos 

patalpos – už tokias avarijas gamintojas neatsako. 
 

Plėtimosi indo priderinimas 
 

Šioje instrukcijoje aprašyti katilai gali būti prijungiami prie iki 105 litrų tūrio CŠ sistemos. Leidžiama prijunginėti ir prie didesnio tūrio sistemų, panaudojus papildomą plėtimosi 
indą. Plėtimosi indą priderina prie atitinkamo tūrio vandens šildymo sistemos šildymo sistemos projektuotojas, o montuoja jį sistemą įrengiantis asmuo, laikydamasis taikomų 
teisės aktų reikalavimus.     

Pastaba: Prieš montuodami įrenginį, kruopščiai praplaukite CŠ sistemą ir pašalinkite iš jos visus kietus nešvarumus. 
Rekomenduojama po pirmojo katilo paleidimo ir sistemos įšildymo išleisti iš sistemos vandenį, siekiant pašalinti gamyklinius tepalus ir šildytuvų saugos priemones. Atlikus 
šiuos veiksmus, įrenginys veiks geriau, išlaikyti bus parametrai ir sistemos bus patvaresnės. 

 

Prijungę įrenginį: 
 

 Pripildykite vandens į šildymo sistemą, naudodami kombinuotiesiems katilams skirtą pripildymo vožtuvą (22 poz.), kaip pavaizduota 2.2.1.1 pav. Je katilas atlieka tik 
vieną funkciją, vandens pripildymo vožtuvą įrenkite sistemoje. Manometru matuojamas šaltos sistemos slėgis turi siekti 1,0–1,5 baro; 

 Nuleiskite orą iš CŠ sistemos ir katilo; 
 Patikrinkite katilo ir CŠ sistemos sujungimų sandarumą. 

Oro išpūtimo grotelės 
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3.5.1 pav. Katilų įrengimo reikalavimai 
 

3.5.2 Sistemos valymas ir centrinio šildymo sistemos pildymui skirto vandens apdorojimas. 
Visos centrinio šildymo sistemos sudedamosios dalys užkalkėja, jas veikia korozija ir panašaus pobūdžio reiškiniai. Katilas yra brangiausias sistemos įrenginys ir reikia skirti 
ypatingą dėmesį, kad šilumokaitis ir kitos jo dalys būtų apsaugotos nuo šių reiškinių. Tinkamas centrinio šildymo sistemos paruošimas eksploatacijai susideda iš dviejų 
veiksmų: sistemos valymo ir sistemai skirto vandens apdorojimo. 
 
Sistemos valymas  
Naujoje sistemoje gali būti likučiai po litavimo, suvirinimo, lydymo, alyvos, tepalų ar korozijos produktų liekanos - ypač senoje sistemoje. Visų pirma tiek naujas, tiek ir senas 
sistemas reikia išvalyti su švariu vandeniu, kad būtų pašalintos kietosios atliekos. Šį veiksmą reikia atlikti prieš centrinio šildymo katilo sumontavimą. Kitas žingsnis yra 
cheminis sistemos valymas. Valant naują ir seną sistemą, reikia naudoti tinkamą valymo priemonę, pvz., „Fernox” firmos valiklį „Cleaner F3” (senoms ir labai užterštoms 
sistemoms valyti galima naudoti valiklį „Cleaner F5”). Po tokio valymo sistemą reikia išskalauti vandentiekio vandeniu. 
 
Sistemos pildymui skirto vandens apdorojimas  
Sistemos užpildymui reikia naudoti vandenį su tokiais parametrais: pH nuo 6,5 iki 8,5, bendrasis kietumas ne daugiau kaip 10 ° N (~ 18 ° F). Pildymui nenaudokite 
demineralizuoto arba distiliuoto vandens. Norint užtikrinti tinkamą sistemos apsaugą nuo užkalkėjimo ir korozijos, reikia naudoti tinkamą inhibitorių (pasyvųjį), pvz., „Fernox” 
firmos „Protector F1”. Be to, galima naudoti skystą šilumos nešiklį, pvz., HP-5, arba antifrizą, pvz., „Fernox” firmos „Alphi 11”. Tais atvejais, kai vanduo yra labai kietas, 
naudojamas šilumos nešiklis HP-5, kuris efektyviai sumažina šilumokaičio užkalkėjimo riziką. 
 
Žemų temperatūrų cirkuliacija 
Tose srityse, kuriose yra žema temperatūra, patartina apdoroti vandenį naudojant skystą šilumos nešiklį HP-5 arba naudoti „Fernox” firmos biocidą AF10. 
 
Filtravimo įranga 
Papildomai tam, kad būtų galima užtikrinti aukštos kokybės šildymo sistemos efektyvumą, rekomenduojama įdiegti modernią filtravimo įrangą, kuri veikia magnetiniu ir 
cikloniniu principu, pvz., „Fernox” firmos filtrai TF1. 
 
Dėmesio: 
- sistemos valymui ir vandens apdorojimui naudojamų konkrečių priemonių būdas ir kiekis turi būti naudojamas pagal konkretaus produkto gamintojo nurodytas instrukcijas; 
- sistemos valymą ir vandens apdorojimą turėtų atlikti įgalioti montuotojai arba aptarnaujantis personalas. 
 

3.6. Katilo prijungimas prie buitinio vandens sistemos 
 
Rekomenduojama buitinio vandens sistemoje įrengti atskiriamuosius vožtuvus, kurie palengvins priežiūros darbus.  
 

Buitinio vandens įėjime pritvirtinkite vandens filtrą. Filtras prie katilo nepridedamas. 
 

3.7. Kondensato nuleidimas 
Degimo metu susidaręs kondensatas turi būti nuleistas, laikantis šių sąlygų: 

 Kondensato nuleidimo sistema turi būti pagaminta iš korozijai atsparios medžiagos. 

 Jungtis, skirta kondensato vandeniui nuleisti, negali būti blokuojama. 

 Kad kondensatas galėtų išbėgti, visi horizontalūs išmetamųjų dujų vamzdžiai turi būti pritvirtinti 3 o (52mm/m) kampu. 
 

3.8. Išmetamųjų dujų nuleidimas 
Išmetamųjų dujų nuleidimas iš katilo atliekamas pagal taikomus teisės aktus ir šią instrukciją, suderinus prieš tai su rajonine dūmtraukių valymo įmone.  
 
EcoCondens SILVER PLUS katilus galima įrenginėti kaip B tipo katilus (deginti skirtas oras imamas iš patalpos) arba kaip C tipo katilus (deginti skirtas oras imamas iš lauko), 
-  yra pritaikytas pajungti, prie įvairių lesitinų rinkoje oro išmetimo sistemų 
 
Prieš paleisdami katilą, patikrinkite, ar išmetamųjų dujų ir oro sistema įrengta pagal projektą ir išmetamųjų dujų ir oro vaizdžių ilgis atitinka nurodytą 3.8 lentelėje, taip pat ar 
vamzdžiai yra sandarūs. 
 
Paleidę katilą, patikrinkite, ar jis veikia sklandžiai, taip pat patikrinkite CO2 ir/arba O2 koncentraciją išmetamosiose dujose. 
 
Išvardytos procedūros yra esminė įgaliotos techninės priežiūros įmonės rengiamų mokymų dalis. 
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Katilo prijungimo prie išmetamųjų dujų ir oro sistemos būdai pavaizduoti 3.8 pav.... 
 
Norėdami užtikrinti tinkamą įrenginio veikimą, naudokite atitinkamų matmenų (skersmens, maksimalaus ilgio, alkūnių atramų) vamzdžius, priklausomai nuo išmetamųjų dujų 
sistemos. Panaudotų vamzdžių matmenys turi atitikti lentelėse pateiktus matmenis. Išmetamųjų dujų srauto pasipriešinimas ties kiekviena alkūne, priklausomai nuo sulenkimo 
kampo, ir su tuo susijęs maksimalaus vamzdžių ilgio sumažėjimas pateiktas 3.8.6 p. 
Katilo prijungimas prie išmetamųjų dujų ir oro sistemos ir pačios sistemos įrengimas turi užtikrinti sandarumą. Kiekviena panaudota sistema turi būti įrengiama su vėjo 
apsauga, saugančia nuo lauko veiksnių.  

ECOCONDENS SILVER PLUS katilams numatyti 3 skirtingos išmetamųjų dujų ir oro sistemų dydžių serijos, t. y. bendraašė sistema 80/125 ir 60/100 ir atskira 2 x 

80.  
Atskiros išmetamųjų dujų ir oro sistemos dalys išvardytos 7.1 lentelėje.  
 
Pastaba: 

Gamykloje katilas yra sureguliuotas bendraašei išmetamųjų dujų ir oro sistemai 60/100, vamzdžio ilgis 3 bm + alkūnė. Nustatymas O2 – 5 %. Jei norite naudoti kitas 
sistemas ir didesnius ilgius, katilą reikia iš naujo sureguliuoti, kaip nurodyta 4.3 p.  

Jei naudojate koncentrinius/benraašius išmetamųjų dujų vamzdžius 80/125, prie katile sumontuoto adapterio 60/100 junkite koncentrinę redukciją 60/100 x 

80/125 arba sumontuotą adapterį 60/100 ir redukciją 60/80 pakeisti adapteriu 80/125 (išmetimo vamzdį 80 jungti tiesiai į šilumokaitį). Adapteriai jungiantys katilą 
su išmetimo vamzdžiu turi turėti matavimo angas.   
 
Kondensaciniai katilai SILVER PLUS atitinka reikalavimus, leidžiančius naudoti juos kelių aukščio lygių išmetamųjų dujų ir oro sistemose LAS. 
 

3.8.1. Horizontalus išmetamųjų dujų ir oro sistemos išvedimas per sieną arba į stogą  
3.8.1.1 lentelė 

Katilo tipas Bendraašė sistema 60/100 
ECOCONDENS SILVER PLUS-20 Maksimalus kamino ilgis Lmax=15m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -25 Maksimalus kamino ilgis Lmax=17m 
ECOCONDENS SILVER PLUS -35 Maksimalus kamino ilgis Lmax=12m 

 Bendraašė sistema 80/125 
ECOCONDENS SILVER PLUS -20 Maksimalus kamino ilgis Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -25 Maksimalus kamino ilgis Lmax=25 m 
ECOCONDENS SILVER PLUS -35 Maksimalus kamino ilgis Lmax=20 m 

 

L max

60/100
80/125

Kolano koncentryczne 90° O60/100

lub redukcja koncentryczna O60/100 x O80/125
+ Kolano koncentryczne 90° O80/125

 

 
 

3.8.2  Vertikalus išmetamųjų dujų ir oro sistemos išvedimas per stogą 
 

3.8.2.1 lentelė 

 Katilo tipas Bendraašė sistema 60/100 

ECOCONDENS SILVER PLUS -20 Maksimalus kamino ilgis Lmax=15 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -25 Maksimalus kamino ilgis Lmax=17 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -35 Maksimalus kamino ilgis Lmax=12 m 

Katilo tipas Bendraašė sistema 80/125 

ECOCONDENS SILVER PLUS -20 Maksimalus kamino ilgis Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -25 Maksimalus kamino ilgis Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -35 Maksimalus kamino ilgis Lmax=20 m 
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Bendraašė alkūnė 90° Ø60/100 
arba bendraašis reduktorius Ø60/100 x Ø80/125  
+ bendraašė alkūnė 90 ° Ø80/125  

Ø60/100 
arba 

Ø80/125 

Bendraašė alkūnė 90° Ø60/100 
arba bendraašis reduktorius Ø60/100 x Ø80/125  
+ bendraašė alkūnė 90 ° Ø80/125  

Adapteris Ø60/100 (įrengtas katile) 

Ø60/100 arba Ø80/125 su bendraašiu  
reduktoriumi Ø60/100 x Ø80/125  

Bendraašis adapteris  
Ø60/100 (įrengtas katile) 
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3.8.3 Prijungimas prie bendros kanalų sistemos, kurią sudaro deginti skirto oro tiekimo kanalas ir išmetamųjų dujų išvedimo 
kanalas. 
 

3.8.3.1 lentelė 
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Katilo tipas Bendraašė sistema 60/100 

ECOCONDENS SILVER PLUS -20 Maksimalus kamino ilgis Lmax=15 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -25 Maksimalus kamino ilgis Lmax=17 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -35 Maksimalus kamino ilgis Lmax=12 m 

Katilo tipas Bendraašė sistema 80/125 

ECOCONDENS SILVER PLUS -20 Maksimalus kamino ilgis Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -25 Maksimalus kamino ilgis Lmax=25 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -35 Maksimalus kamino ilgis Lmax=20 m 

  

 

3.8.4.  Išmetamųjų dujų išvedimas ir oro tiekimas dviem atskirais vamzdžiais 
Norėdami naudoti dviejų vamzdžių sistemą, turite: 
 atsukti dangtį viršutinėje degimo kameros dalyje, toje vietoje, kur prijungta oro tiekimo į katilą sistema,  
 palikti po dangčiu tarpinę,  
 nuimto dangčio vietoje prisukti adapterį, kurio indeksas T9000.00.54.00, sandarindami sujungimą palikta tarpine, 
 išmetamųjų dujų išvedimo vietoje, prieš tai išmontavę bendraašį adapterį 60/100 ir redukcinį žiedą 60/80, prisukti adapterį, kurio indeksas T9000.01.11.00, 

įkišant apatinę jo dalį į katile esančią išmetamųjų dujų vamzdžio fasoninę dalį ir sandarinant sujungimą prie adapterio pridedama tarpine.  
Norėdami naudoti dviejų plastikinių vamzdžių sistemą, turite: 
 atsukti dangtį viršutinėje degimo kameros dalyje, toje vietoje, kur prijungta oro tiekimo į katilą sistema,  
 nuimti bendraašį adapterį 60/100 ir redukcinį žiedą 60/80,  
 sumontuoti adapterį, kurio indeksas T9000.02.10.00. 

 
Pastaba: Horizontalų oro vamzdį tvirtinkite ~3 o kampu (3.8.5.1 pav.) taip, kad į vamzdžius patekęs lietaus vanduo neužlietų katilo, o išbėgtų į lauką.  
 

3.8.4.1 lentelė 

 

8
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Powietrze

Spaliny

80

H

                                      

Katilo tipas Atskira sistema 80 x 80 

ECOCONDENS SILVER PLUS -20 Maksimalus kamino vamzdžio ilgis H1 + H2   

Lmax=25 + 25 = 50 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -25 Maksimalus kamino vamzdžio ilgis H1 + H2   

Lmax=25 + 25 = 50 m 

ECOCONDENS SILVER PLUS -35 Maksimalus kamino vamzdžio ilgis H1 + H2   

Lmax=20 + 20 = 40 m 

 

 

3.8.5 Maksimalaus išmetamųjų dujų ir oro sistemos ilgio mažinimas, keičiant srauto kryptį 
 

Maksimalaus išmetamųjų dujų ir oro sistemos ilgio mažinimas, keičiant srauto kryptį 

15° 45° 90° 

0,25 m 0,5 m 1 m 
 

3.9. Papildomų įrenginių prijungimas 
Užpakalinėje valdiklio dalyje yra du dangteliai, po kurias paslėpti elektros gnybtai. 
Norėdami prijungti papildomą įrenginį, atsukite atitinkamą dangtelį, nutieskite laidą pro dangtelyje esančią angą ir prijunkite laido galus prie atitinkamų gnybtų. 

Bendraašė alkūnė 90 ° 
Ø60/100 arba bendraašis 

reduktorius Ø60/100 x 
Ø80/125 + bendraašė 

alkūnė 90 °  
Ø80/125 

Kamino šachtos matmenys 
 

arba atitinkamai Ø80 
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RT/OT – patalpų temperatūros reguliatorius (raudonas laidas)   AFS – lauko temperatūros daviklis (juodas laidas) 

Vieną funkciją atliekančiuose katiluose:  CZ – boilerio temperatūros daviklis  TZ - boilerio laiko matuoklis 
Katiluose su PWM siurbliu: PWM – valdymas PWM siurbliu C1 – grįžtamojo CŠ vandens temperatūros daviklis. 

 

3.9.1 pav. Valdiklio elektros gnybtai 

 
RT – kambarainis termoreguliatorius 

OUTDOOR SENSOR – lauko temperatūros daviklis 
OT –OpenTherm regulatorius 

0-10V signal kontrolė 0 do 10V ribose 
 

Pav.3.9.1 Valdymo elektriniai gnybtai Combi katiluose 
 

 
RT – kambarainis termoreguliatorius 

OUTDOOR-SENSOR – lauko temperatūros daviklis 

Elektros išjungiklis (žiūrėk 2.2.1.1 pav. 
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OT – OpenTherm regulatorius 
0-10V - signal kontrolė 0 do 10V ribose 

TANK-SENSOR – boilerio temperatūros daviklis 
TANK-TIMER- boilerio laiko reguliatorius 

Rys.3.9.1.1 Valdymo elektriniai gnybtai SystemCombi katiluose 
 

3.9.2 Patalpų temperatūros reguliatoriaus prijungimas 
3.9.2.1 Patalpų reguliatorius su sandūra. 
 
Katilas suprojektuotas taip, kad veiktų kartu su patalpų temperatūros reguliatoriumi, kuris turi nuosavą energijos tiekimą ir valdymo sandūrą. Prijungimas turi būti vykdomas 
pagal reguliatoriaus gamintojo nurodymus.  
Patalpų temperatūros reguliatorius prijungiamas prie katilo atitinkamo ilgio dviejų gyslų laidu (2x0,5mm2, 50m max), kuris prijungiamas prie 1 ir 2 gnybtų (RT), esančių po 
dešiniuoju dangteliu (žiūrėk 3.9.1 pav.), prieš tai atidarius (RT) elektros tiltelį. 
Patalpų temperatūros reguliatorių prie katilo prijungia ĮGALIOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪROS ĮMONĖ arba ĮGALIOTAS MECHANIKAS. 
 

3.9.2.2 OpenTherm kambarinis reguliatorius. 
Katilas turi galimybę dirbti su OpenTherm termoreguliatoriumi. Termoreguliatoriausi pajungimai turi būti atlikti pagal termoreguliatoriaus gamintojo instrukcijas. 
OpenTherm kambarinis termoreguliatorius turi būti pajungtas prie katilo per 2-gyslų laidą (2x0,5mm2, 50m max) prie 9 ir 10 jungčių (OT) esančių po dešiniuoju dangteliu (žr. 
pav. 3.9.1), po to kai nuimamas jungimas tarp 1 ir 2 jungčių (kambarinis termoreguliatorius). Tam kad prijungtumėt kambarinį termoreguliatorių prie katilo, mes 

siūloome susisiekti su AUTORIZUOTA SERVISO ĮMONE arba AUTORIZUOTU MONTUOTOJU. 
 

3.9.2.3 Valdymas per internetą 
Katilą galima valdyti per internet su Honeywell termoreguliatorių rinkiniu. Norimą OpenTherm reguliatorių pajungiame prie katilo su 2-gyslų laidu (2x0,5mm2, 50m max) 
prie 9 ir 10 jungčių (OT) esančių po dešiniuoju dangteliu (žr.pav. 3.9.1), po to kai nuimamas jungimas tarp 1 ir 2 jungčių (kambarinis 
termoreguliatorius). 
 
Reguliatoriaus prijungimas prie katilo turi būti atliktas AUTORIZUOTOS SERVISO ĮMONĖS arba AUTORIZUOTO 
MONTUOTOJO. 
 
Yra du pagrindiniai termoreguliatorių komplektai (žr. lentelę 7.1): 

 Round valdymo paketas su OpenTherm sąsaja – tarnauja kaip kambarinis termoreguliatorius vienai šildymo zonai. Galima valdyti temperatūrą per atstumą, 
programuoti laiką ir belaidį komunikaimą su katilu (kai Round paketas prijungtas prie Interneto) 

 EvoHome valdymo paketas su OpenTherm sąsaja – leidžia valdyti kelkias atskiras šildymo zonas (jeigu yra užsakomi papildomį komplekto įrengimai) kartu su 
laiko programavimu, turi patogų spalvotą liečamą ekraną, bei galima valdyti katilą per belaidžių būdu. 
 

Honeywell Total Connect Comfort applikacija išmaniems telefonams skirtas aukščiau išvardintiems valdymo paketams. Ją galima parsisiųsti iš Google Play (Android) arba 
iTunes Apple (iOS). 
Aukščiau išvardinti paketai nėra katilo komplektacijos dalis. 
Daugiau informacijos galite rasti gamintojo intertiniame puslapyje:  https://getconnected.honeywell.com/pl/ 
 

3.10. Lauko temperatūros daviklio prijungimas 
Norėdami prijungti lauko temperatūros daviklį, naudokite dviejų gyslų laidą (2x0,5mm2, 50m max), ir prijunkite jį prie 3 ir 4 (OUTDOOR-SENSOR) gnybtų, esančių po 
dešiniuoju dangteliu (žiūrėk 3.9.1 pav.). Vadovaukitės prie daviklio pridedama gamintojo instrukcija. Rekomenduojama lauko temperatūros daviklį tvirtinti prie šiaurinės sienos 
ir apsaugoti jį nuo tiesioginių saulės spindulių. 
 

3.11. Termoreguliatoriaus su 0-10V signal prijungimas 
 

Prie katilo galima prijungti termoreguliatorių su 0-10V signalu. 
Toks signalas yra perduodamas į kambarinį termoreguliatorių 
(SETP).  
 
SETP reikšmė gali būti keičiama apibūdintose minimalaus C.Š. 
reikšmės ribose (PCOmin) bei nustatyta C.Š. temperatūros (PCO) 
reikšme, pagal diagramą. 
 
 

 Nominali temp. 
reikšmė 

Sumažinta temp. 
reikšmė 

PCOmin 40°C 25°C 
 
Jeigu oro daviklis yra prijungtas (režimas su kambariniu 
termoreguliatoriumi: parametras P26=1), tada, pagal lauko daviklį 
ir Kt faktorių, keičiama C.Š. cirkuliacijos temperatūros vertės riba 
(PCO). 
 
Svarbu: 

1. Jeigu OpenTherm reguliatorius yra prijungtas, tada 0-10V reguliatorius yra neaktyvus. 
2. Kol naudojamas 0-10V reguliatorius, Kambarinio termoreguliatoriaus pajungimai turi būti atjungti (nesujungti tarpusavyje). 

4.  KATILO REGULIAVIMAS IR PRADINIAI NUSTATYMAI 
4.1. Pradinės pastabos 
Jūsų nupirktas katilas gamykloje sureguliuotas darbui su dujomis, kurių rūšis nurodyta vardinėje lentelėje bei katilo dokumentuose. Prireikus pakeisti katilo parametrus arba 
pritaikyti katilą prie kitos rūšies dujų, reguliavimo ir pritaikymo darbus gali atlikti tik ĮGALIOTA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONĖ.  
 

4.2.  Katilo pritaikymas kūrenimui kitos rūšies dujomis 
Katilą galima pritaikyti kūrenimui kitos rūšies dujomis, bet tik tokiomis, kurios nurodytos katilo sertifikate. Tinkamos dujų rūšys nurodytos vardinėje lentelėje.  
 Indekso paženklinimas 
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                  Kategorijos II2H3B/P 

2 linija – gamtinės dujos: 
2H-G20 (2E) 

3 linija – suskystintos dujos: 
3B/P-G30 

Užpildytos etiketės pavyzdys: 

                 s.a                                       
 
Pritaikius katilą kūrenimui kitos rūšies dujomis: 
 
 vardinėje lentelėje užbraukiama dujų rūšis, kuriai katilas buvo pritaikytas gamykloje, 
 rašoma dujų rūšies, kuriai pritaikytas katilas, indeksas bei nustatyta nominali šilumos apkrova. Atitinkamą etiketę 

galima gauti gamyklos technikos skyriuje. Įrašas turi būti įskaitomas ir ilgalaikis, 
 užpildyta etiketė priklijuojama prie dangtelio, šalia vardinės lentelės.  

Nustatytos dujos: suskystintos 
Dujų indeksas: 3B/P 
Dujų slėgis 
[mbar] 

30 

Nustatyta nominali šilumos apkrova 
........................... [kW] 

 

Katilo pritaikymą kūrenimui kitos rūšies dujomis gali atlikti tik ĮGALIOTA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONĖ, nurodyta pridedamame prie katilo adresų 
sąraše. Šiam pakeitimui garantija netaikoma. 

 
Pradėti veiksmus galima, kai: 

 prijungto katilo sandarumas patikrintas ir patvirtintas įrengiančio asmens parašu ir spaudu, 
 elektros sistema atitinka visų taikomų teisės aktų reikalavimus, 
 katilo prijungimą prie išmetamųjų dujų kanalo patvirtino atitinkama dūmtraukių valymo įmonė. 

 

 
 
2. Dujų vožtuvų ritės EV1-EV2 
3. Įeinančių dujų slėgio matavimo antgalis 
4. Išeinančių dujų slėgio matavimo antgalis  
5. Minimalaus slėgio reguliavimo varžtas 
6. Maksimalaus slėgio reguliavimo varžtas 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 4.2.1 pav. Dujų vožtuvas 

4.3. Katilo reguliavimas 
Toliau aptariami reguliavimo būdai taikomi tik keičiant dujų sistemą. Visas reguliavimas turi būti paremtas įrenginio duomenimis, kurie nurodyti 4.3.2.1 lentelėje.  
 

4.3.1. Katilo reguliavimas pagal dujų sąnaudas, nenaudojant išmetamųjų dujų analizatoriaus 
Prieš pradėdami reguliuoti katilą, įjunkite techninės priežiūros funkciją. Tam atlikite šiuos veiksmus: 
 

- nustatykite ŽIEMOS režimą (žiūrėk 5.3 p.), 
- du kartus paspauskite           mygtuką, 

- ekrane pasirodys mirgsintis simbolis  , kairysis laukelis parodo ventiliatoriaus apsisukimų greitį bei virš jos bus simbolis MAX, o dešiniajame laukelyje atsiras CO 
temperatūra, 

- iki 5 s laikotarpiu laikykite paspaustą „+“ mygtuką 2 s: techninės priežiūros funkcijai įsijungus,  simbolis dings iš ekrano, 
- „+“ mygtuku galima įjungti maksimalias ventiliatoriaus apsukas (nustatytas parametre P05), 
- „-„ mygtuku įjungti minimalias ventiliatoriaus apsukas (nustatytas parametre P04), 
- techninės priežiūros funkcija yra įjungta 10 min. Galima ją išjungti anksčiau, paspaudus perkrovimo mygtuką. 
 

20 kW, 25 kW ir 35 kW katilų reguliavimas 
Maksimalios galios reguliavimas Minimalios galios reguliavimas 

 Nustatykite maksimalias ventiliatoriaus apsukas pagal 4.3.1 p. 
 Patikrinkite, ar matuoklio rodomos dujų sąnaudos atitinka dujų sąnaudas, 

nurodytas 4.3.2.1 lentelėje. Prireikus, pakeiskite jas, sukdami varžtą (6 poz.) 
(4.2.1 pav.).  

 Sukant į kairę, srautas didėja, į dešinę – mažėja.  
Nustatytą reikšmę nuskaitykite dujų matuokliu. 

 Nustatykite minimalias ventiliatoriaus apsukas pagal 4.3.1 p. 
 Katilo darbo metu pamatuokite įleidimo slėgį matavimo atvamzdyje (3 

poz.) (žiūrėk 4.2.1. pav.). Slėgio reikšmės nurodytos 4.3.2.1 lentelėje. 
 Atsukite atvamzdžio kamštelį Nr. 5 (žiūrėk 4.2.1 pav.). 
 Reguliavimo varžtu Nr. 5 (4.2.1 pav.) nustatykite minimalias dujų 

sąnaudas, kaip nurodyta 4.3.2.1 lentele. 
 Sukant į dešinę, srautas didėja, į karę – mažėja. 

 

4.3.2. Katilo reguliavimas, naudojant išmetamų dujų analizatorių 
 

20 kW, 25 kW ir 35 kW reguliavimas 
Maksimalios galios reguliavimas Minimalios galios reguliavimas 

 Nustatykite maksimalias ventiliatoriaus apsukas pagal 4.3.1 p. 
 Katilui veikiant pamatuokite įleidimo slėgį matavimo atvamzdyje (3 poz.) 

(4.2.1 pav.). Slėgio reikšmės nurodytos 4.3.2.1 lentelėje. 
 Prijunkite išmetamųjų dujų analizatorių. 
 Reguliavimo varžtu Nr. 6 (4.2.1 pav.) nustatykite tokias dujų sąnaudas, kad 

pasiektumėte 4.3.2.1 lentelėje nurodytą atitinkamą sudėtį. 

 Nustatykite minimalias ventiliatoriaus apsukas pagal 4.3.1 p.  
Katilui veikiant pamatuokite įleidimo slėgį matavimo atvamzdyje (3 poz.) 
(4.2.1 pav.). Slėgio reikšmės nurodytos 4.3.2.1 lentelėje. 

 Prijunkite išmetamųjų dujų analizatorių. 
 Atsukite atvamzdžio dangtelį Nr. 5 (4.2.1 pav.). 
 Reguliavimo varžtu Nr. 5 (4.2.1 pav.) nustatykite tokias dujų sąnaudas, kad 

pasiektumėte 4.3.2.1 lentelėje nurodytą atitinkamą sudėtį. 
 

DĖMESIO: 
Patikrinkite maksimalių ir minimalių dujų sąnaudų nustatymus. 

 

4.3.2.1. lentelė. Katilo reguliavimo parametrai 

  

Minimali galia Maksimali galia 
ECOCONDENS SILVER PLUS ECOCONDENS SILVER PLUS 

20 25 35 20 25 35 

Dujų rūšis 
Įleidimo 
slėgis 
(mbar) 

P04=12 P04=12 P04=12 
P01= 40 P05= 74 P01= 40 P05= 76 P01= 40 P05= 83 

P03= 77 P02=99 P03= 79 P02=99 P03= 85 P02=99 

kiekis išmetamosiose dujose [%] kiekis išmetamosiose dujose [%] 
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CO2=10.0±0.2 

O2=3.0±0.4 
CO2=9.5±0.2 

O2=4.0±0.4 

Dujų sąnaudos [l/min.]** Dujų sąnaudos [l/min.]** 

2H-G20, 
2E-G20 

20 ÷ 25 5.0+0.5 6.5+0.5 9.0+0.5 35.0+1 44.0+1 42.5+1 52.5+1 61.0+1 71.5+1 

  

Minimali galia Maksimali galia 

ECOCONDENS SILVER PLUS ECOCONDENS SILVER PLUS 

20 25 35 20 25 35 

Dujų rūšis 
Įleidimo 
slėgis 
(mbar) 

P04= 12 P04= 12 P04= 12 
P01= 35 P05= 66 P01= 35 P05= 64 P01= 40 P05= 63 

P03= 77 P02= 99 P03= 79 P02= 99 P03= 86 P02= 99 
kiekis išmetamosiose dujose [%] kiekis išmetamosiose dujose [%] 

CO2=11.0+0.5 

O2=4.3-1.0 
CO2=11.0+0.5 

O2=4.3-1.0 

Dujų sąnaudos [l/min.]** Dujų sąnaudos [l/min.]** 

3B/P-G30 30 1.4+0.5 2.8+0.5 3.1+0.5 10.0+1 12.5+1 12.3+1 15.2+1 17.5+1 20.5+1 
*Reguliuojant katilą su nuimtu kameros dangčiu, atsižvelkite į lentelėje nurodyto CO2 parametro padidėjimą 0,2÷0,3%. 
**Lentelėje nurodytos dujų sąnaudų reikšmės yra orientacinio pobūdžio. Reikšmės priklauso nuo tikrojo CO2 kiekio išmetamosiose dujose.  
***Prijungiant vieną funkciją atliekantį katilą prie buitinio vandens boilerio, P02 parametro reikšmę nustatykite, atsižvelgdami į boilerio gyvatuko galią. 
 
Pabaigę reguliavimą, uždarykite visus bandomuosius taškus, patikrinkite sandarumą ir vėl užplombuokite. 

Duomenys pateikti dujoms, esant įprastoms sąlygoms (15oC, slėgis – 1013 mbar), atsižvelgiant į katilo efektyvumą – 97,4. 
 

4.4. Ventiliatoriaus charakteristika  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4.1. pav. Ventiliatoriaus NG40m charakteristika 

5. KATILO PALEIDIMAS IR NAUDOJIMAS 
5.1. Katilo paleidimas 
Įrengus, prijungus, patikrinus ir paruošus naudoti katilą pagal šią instrukciją bei taikomus teisės aktus, pirmąjį paleidimą ir vartotojo mokymą naudoti katilą, supažindinimą su 
įrenginio veikimo principais ir saugos įranga gali atlikti tik ĮGALIOTA TECHNINĖ PRIEŽIŪROS ĮMONĖ. Techninės priežiūros įmonių adresai bei veiklos teritorijos nurodyti ant 
gaminio. 

5.2. Paleidimas ir naudojimas 
Visos katilo funkcijos yra valdomos iš elektros valdymo skydo. Veikimo režimui bei nustatymams keisti skirti keturi mygtukai. Esama katilo būsena rodoma tam skirtame LCD 

ekrane.   

 
5.2.1. pav. Valdymo skydas 

 Patikrinkite siurblį (6.1.6 p.). 
 Prijunkite katilą prie elektros tinklo. 
 Atidarykite dujinį vožtuvą ir vandens vožtuvus. 
 Įjunkite valdiklį elektros jungikliu, kuris pasiekiamas per apatiniame dėkle esančią (žiūrėk 2.2.1.1 ir 3.9.1 pav.). 
 Palaukite, kol baigsis automatinės diagnostikos režimas. 
 Nustatykite ŽIEMOS arba VASAROS režimą (5.3 p.). 

 
Katilo įjungimas šildymo sezono metu 
 Nustatykite norimą šildymo sistemos vandens temperatūrą 40-80 C° {+/- C.O} mygtuku. 

 Kibirkšties generatorius uždegs iš degiklio tekančias dujas. 

 Nurodykite norimą buitinio vandens temperatūrą 30-60C° 6 mygtuku. Katilo darbo metu pirmenybė teikiama šilto buitinio vandens tiekimui. 
Tuo atveju, jei prijungtas patalpų temperatūros reguliatorius, pasirinkite jame norimą patalpų temperatūrą.  
 

5.3. Valdiklio darbo režimai 
Darbo 

režimas 
Ekrano vaizdas Darbo režimo keitimas Funkcijos 

reset

CŠ ir CBV 
temperatūrų keitimo 
mygtukas 

Ekranas Katilo 
darbo 
režimas 

Įjungti/išjungti 
perkrauti 
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BUDĖJIMAS 

 
 

Norėdami įjungti arba išjungti 
valdiklį, paspauskite ir laikykite 
perkrovimo mygtuką ilgiau nei 2 

s. 

 Apsauga nuo užšalimo: katilas 
įsijungia, kai katilo vandens 
temperatūra nukrenta žemiau nei 8 °C 
ir šildo vandenį tol, kol vanduo pasieks 
20 °C. 

 Apsauga nuo siurblio blokavimo 
(siurblys kas 24 val. įsijungia 180 sek.)  

 Apsauga nuo trieigio vožtuvo 
blokavimo (vožtuvas kas 48 val. 
perjungiamas 15 sek.) 

ŽIEMA 

 

 

Laikant          mygtuką 1 s, 

įsijungia ŽIEMOS režimas  CŠ sistemos ir CBV šildymas 

 Serviso funkcija 

 „Antilegionelle“ funkcija 

(apsauga nuo legionelės 

bakterijų) – skirta tik katilams su 

boileriu. 

VASARA 

 

 

Laikant          mygtuką 1 s, 

įsijungia VASAROS režimas  CBV šildymas 

 „Antilegionelle“ funkcija 

(apsauga nuo legionelės 

bakterijų) – skirta tik katilams su 

boileriu. 

 

5.4. Pranešimai apie režimus 
Valdikliui pradėjus veikti dingus elektrai arba po avarinės blokados perkrovimo, ekrane matomas mirksintis  ženkliukas, kuris užgęsta, valdikliui persijungus į pasirengimo 
režimą ir pasiruošus vykdyti vartotojo komandas. 
 

Ekrane 

rodomas 

ženkliukas 

Pranešimas Pastabos 

 
DEGIKLIS VEIKIA 

Liepsnos ženkliukas kairėje: CBV darbo režimas. 

Liepsnos ženkliukas dešinėje: CŠ darbo režimas. 

 

        ORO FUNKCIJA AKTYVI 
Keičiant CŠ nustatymas, vietoje temperatūros rodoma keičiamo parametro Kt reikšmė, pvz., 5.2 be simbolio 

C°. 

 
CŠ NUSTATYMŲ KEITIMAS Keičiant CŠ temperatūros nustatymus, mirksi kartu su nustatoma reikšme. 

 
CBV NUSTATYMŲ KEITIMAS Keičiant CBV temperatūros nustatymus, mirksti kartu su nustatoma reikšme. 

MAX MAKSIMALI NUSTATOMA REIKŠMĖ Pasiekta maksimali nustatoma reikšmė. Išėjus iš nustatymo reikšmės keitimo režimo, šis ženkliukas užgęsta. 

MIN MINIMALI NUSTATOMA REIKŠMĖ Pasiekta minimali nustatoma reikšmė. Išėjus iš nustatymo reikšmės keitimo režimo, šis ženkliukas užgęsta. 

L3 CŠ SUSTABDYMAS 

Rodomas L3 ženkliukas reiškia kad katilas neveikė tam tikrą laiką apibrėžtą parametru P25 (tarkim 3 minutes) 

skirta išmetamųjų dujų šilumokaičiui atvėsinti / vanduo kai vandens temperatūra viršija nustatytą temeratūrą 

histerezės dydžiu (parametras P20, tarkim 5 °C).  

Siurblio darbas bus nutrauktas, jeigu: 

• Nėra „šildyti“ signalo iš patalpų temperatūros reguliatoriaus, 

• Šildymo sistemos vandens temperatūra 5 °C žemesnė nei nustatyta temperatūra, 

• Praėjo 180 s. nuo degiklio išjungimo. 

 

 SERVISO FUNKCIJA 

 PARAMETRŲ KEITIMAS 

 PRANEŠIMAS APIE 

AVARINĘ PADĖTĮ 

Šis ženkliukas rodomas keliose situacijose. Jis užsidega, kai:  

 Yra aktyvi serviso funkcija 4.3.1 p. 

 Konfigūruojamas valdiklis 5.7.1 p. 

 Avarinė padėtis 

RESET KATILO SU BLOKADA IŠJUNGIMAS 
Norint atnaujinti katilo darbą, pašalinus avarijos priežastis, reikia paspausti perkrovimo mygtuką.  

Apsauga nuo užšalimo galima tik veikiant siurbliui. 

Po 
PAGALBA IŠLEIDŽIANT ORĄ IŠ  

ŠILDYMO SISTEMOS 

Žiūrėti p. 5.4.6. 
Oro išleidimo procesą galima bet kada  nutraukti rankiniu būdu, paspaudus kartu mygtukus „+“ ir „-“. 

 

5.4.1. Pranešimas apie CŠ arba CBV sistemos šildymo pradžią 
Kai prasideda CŠ arba CBV sistemos šildymas, atitinkamoje ekrano vietoje 4 sekundes mirksi nustatyta CŠ arba CBV temperatūra, taip pat mirksi temperatūros ženkliukas ir 
cirkuliavimo sistemos, kurioje vyksta šildymas, ženkliukas. 
 

5.4.2. Pranešimas apie apsaugos nuo užšalimo funkcijos veikimą BUDĖJIMO režimu  
Kai prasideda apsaugos nuo užšalimo funkcijos veikimas CŠ sistemoje BUDĖJIMO režimu, ekrane slėgio reikšmė keičiasi į CŠ sistemos temperatūrą. Kai prasideda 
apsaugos nuo užšalimo funkcijos veikimas CBV sistemoje BUDĖJIMO režimu, kairiajame temperatūros laukelyje rodoma CBV sistemos temperatūra. 
 

5.4.3. Vandens slėgio CŠ instaliacijoje rodymas 
Kai katilas veikia BUDĖJIMO režimu, vandens slėgio CŠ sistemoje reikšmė dega ekrane pastoviai. ŽIEMOS ar VASAROS režimu slėgis laikinai pasirodo ekrane, trumpam 

paspaudus perkrovimo mygtuką. 

reset

reset

reset
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5.4.4. Papildomų įrenginio parametrų rodymas 
Papildomų įrenginio parametrų rodymui reikia (kitame režime nei ĮJUNGTA) trumpai paspausti mygtuką reset. 
1.  Pirma įsijungia šildymo vandens rodmenys, apie 2,5 sek. 
2. Toliau sekančioms 2,5 sek: 

-Esant veikiančiam šildymo sistemos vandens pašildymui, ar išsijungus, režime ŽIEMA, kairioje ekrano pusėje ekrano matosi „In“ ir dešinėje ekrano pusėje grįžtamo 
šildymo sistemos vandens temperatūra (kai nėra daviklio rodo du brūkšniukus --) 
-Esant veikiančiam šildymo sistemos vandens pašildymui, ar išsijungus, režime VASARA, kairioje ekrano pusėje matosi „Ch“ ir dešinėje ekrano pusėje šildymo sistemos 
vandens temperatūra. 

3. Toliau sekančioms 2,5 sek. kairėje ekrano pusėje rodoma reikšmė „Pr“ , o dešinėje ekrano pusėje cirkuliacinio siurblio našumas % (esant paprastam siurbliui rodo du 
brūkšniukus --); 

4. Ir galiausiai 2,5 sek. kairėje ekrano pusėje rodoma reikšmė „Fr“, o dešinėje ekrano pusėje ventiliatoriaus našumas %. 
Išėjimas iš šio režimo baigiasi automatiškai, arba po dar vieno paspaudimo mygtuko reset. 

 

5.4.5. CBV šildymo blokados signalas vieną funkciją atliekančiuose katiluose. 
Vieną funkciją atliekantys katilai nešildo vandens boileryje ir kairiajame laukelyje rodo simbolį ‘—‘, kai boilerio gnybtai TZ-timer yra atlaisvinti (žiūrėk 3.9 p.). 
 

5.4.6. Pagalba išleidžiant orą iš šildymo sistemos 
Kaskart patiekus energiją ir pabaigus ventiliatoriaus kalibravimo procesus, valdiklis savaime pradeda specialų procesą, kuris padeda išleisti orą iš šildymo sistemos. Šis 
procesas susideda iš 6 ciklų: siurblio įjungimo 15 s ir siurblio išjungimo 15 s pakaitomis šildymo sistemos vandens ir buitinio vandens cirkuliavimo sistemose. Vykdant šį 
procesą, aktyvi šildymo blokada. Proceso aktyvumą signalizuoja Po kodas, rakto simbolis ir šildymo sistemos vandens slėgio rodmuo. Pasibaigus procesui (180 s), valdymo 
skydas nustatytam laikui paleidžia standartinį siurblio darbą šildymo sistemoje. Jeigu per tą laiką šildymo sistemos vandens slėgis nukris žemiau leidžiamos ribos (apie tai bus 
pranešta E9 kodu ir slėgio rodmeniu), slėgiui pakilus pakartotinai, bus paleistas oro išleidimo procesas su šildymo blokada. 
 

5.5. CŠ arba CBV temperatūros nustatymų keitimas 
5.5.1. CŠ nustatymai 
1) Trumpai paspaudus            mygtuką, valdiklis persijungia į CŠ nustatymų keitimo režimą. 

Dešiniajame laukelyje pradade mirksėti CŠ temperatūros rodmuo.  

2) Mygtukas + / -  keičia nustatymų reikšmes.    

Parametrų keitimo režimas automatiškai pasibaigia po 5 s nuo paskutinio veiksmo, 

paspaudus           mygtuką arba paspaudus perkrovimo mygtuką. 
 

5.5.1.1. Kt koeficiento keitimas 
Kai yra aktyvi oro funkcija (prijungtas lauko temperatūros daviklis), keičiant CŠ nustatymus, vietoj temperatūros rodoma keičiamo Kt parametro reikšmė, pvz., 5.2 be simbolio 

°C. 
 
5.5.1.2 ECO parametro keitimas 

Jeigu katile įrengtas reguliuojamo greičio siurblys ir nustatytas ECO režimas (2.4.5 p.), galima pakeisti ECO koeficiento reikšmę. ŽIEMOS režimu reikia laikyti + / - mygtuką ne 

trumpiau nei 2 s. Kairiajame laukelyje atsiranda mirksintis „Ec” ženkliukas, o dešiniajame laukelyje – mirksinti ECO parametro reikšmė, pvz., 0.5. Spaudžiant + / - mygtukus, 

galima pakeisti parametro reikšmę. Parametro keitimo režimas automatiškai pasibaigia po 3 s nuo paskutinio veiksmo arba paspaudus perkrovimo mygtuką. 
 

5.5.2 CBV nustatymai 
1) Trumpai paspaudus + / - mygtuką, įsijungia CBV nustatymų keitimo režimas. Kairiajame temperatūros laukelyje mirksi CBV nustatoma reikšmė. 

2) CBV reikšmės keičiamos + / - mygtuku. 

Parametrų keitimo režimas automatiškai pasibaigia po 5 s nuo paskutinio veiksmo arba paspaudus perkrovimo mygtuką. 

Dėmesio: 

1. Vieną funkciją atliekančių katilų atveju CBV nustatymų sumažinimas iki mažesnės reikšmės nei nurodyta ekrane prie simbolio min., išjungia buitinio vandens šildymą 

boileryje.  Kairiajame ekrano laukelyje rodomas simbolis ‘—‘. Norint iš naujo įjungti buitinio vandens šildymo funkciją, reikia padidinti nustatomą reikšmę į minimalios arba 

didesnės reikšmės. 

2. Kai valdiklis veikia BUDĖJIMO režimu arba vykdoma serviso arba „antilegionelle“ funkcija, taip pat kai įjungta avarinė blokada, CŠ ir CBV nustatymų keisti negalima. 
 

5.6. Valdiklio konfigūravimas – katilo parametrų nustatymas. 
 
Šiuos katilo parametrus įmanoma pakeisti programavimo metu: 

 
 

Pavadinimas Reikšmės 
Gamyklos reikšmės 

Pastabos 

P01 Pradinė galia 0  99  (100 žingsnių nuo min iki max )  
 

žiūrėti 4.3.2.1 lentelę 

- 
P02 Maksimali CBV galia 0  99  (100 žingsnių nuo min iki max ) - 
P03 Maksimali CŠ galia 0  99  (100 žingsnių nuo min iki max ) - 

P04 Apatinė sukimosi greičio riba 1000  2000 [aps./min]  (1 žingsnis = 100 aps./min) 1500 
minimali katilo galia prie 1200 

apsisukimų / min - 
P05 Viršutinė sukimosi greičio riba 2500  9500 [aps./min]  (1 žingsnis = 100 aps./min) žiūrėti 4.3.2.1 lentelę - 

P06 Katilo tipo pasirinkimas 1  2 (1 – vieną funkciją atliekantis katilas, 2 – 
kombinuotasis katilas) 

Priklausomai nuo katilo tipo Parametras matomas ant kontaktų 
sujungimo kaladėlės CM 

P07 
Šildymo sistemos vandens 
cirkuliavimo sistemos tipas 

1 – uždaras 1 
Katilas pritaiktytas uždarai 

sistemai 
P08 Šildymo tipas 0 / 1   (0 – įprastas, 1 – skirtas grindims) 0 - 

P09 CŠ slėgio konverteris 
0 / 1   (0 – tipas: 0,5 ÷ 3,5 V; Uz=18V, 1 – tipas: 0,5 

÷ 2,5 V; z=5V; 
1 

Konverterio prijungimas: 
0 – lizdas M10 
1 – lizdas M12 

P10 Funkcijos „antilegionelle” režimas 
0 / 1   (0 – rankinis režimas, 1 –automatinis 

režimas) 
0 Tik katiluose su boileriais 

P11 Impulsų skaičius per apsuką 1/2/3/4 [impulsų/aps.] 2 - 
P12 Siurblio tipas 0 / 1   (0 – įprasta, 1 – su PWN moduliu) Priklausomai nuo katilo tipo - 

reset

2 1

reset

21
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P13 ΔT siurbliui su PWN moduliu 5  25 °C 6 
Parametras matomas tik P12=1 ir 

P15=0 ir P07=1 

P14 Minimalus siurblio našumas 15  99% 50 
Parametras matomas tik P12=1 ir 

P07=1 

P15 ECO darbo režimas 0 / 1 (0 – išjungtas, 1 – įjungtas) 0 
Parametras matomas tik P12=1 i 

P07=1 

P16 

Darbo laikas, esant maksimaliai 
ribinei galiai, norint pasiekti 
šildymo sistemos vandens 
reikšmes, nustatytas P17 

parametre 

0  5 min 0  

P17 
Maksimali ribinė galios reikšmė 
šildymo sistemos vandeniui per 
P16 parametre nustatytą laiką 

0  25 % 10 Parametras matomas tik P16>0 

P18 Maksimalus siurblio našumas 25  99 % 99 Parametras matomas tik P12=1 

P19 
Maksimalus buitinio vandens 
cirkuliavimo sistemos siurblio 
našumas (būtinas, kai P6=1) 

25  99 % 99 
Parametras matomas tik P12=1 i 

P6=1 

P20 
Šildymo sistemos vandens 
cirkuliavimo sistemos darbo 

išjungimo histerezė 
0  10 5  

P21 
Šildymo sistemos vandens 

temperatūra, šildant buitinį vandenį 
boileryje (būtina, kai P6=1)  

70  89 75 Parametras matomas tik P6=1 

P22 
Oro reguliatoriaus šildymo 

lygiagretaus kreivės judėjimo 
reikšmė. 

0  20 0 
Parametras matomas tik P26=1 

arba 2  

P23 Ventiliatoriaus tipas 0  1 (0 – FIME, HONEYWELL FPE4200A; 1 – SIT 
NG40) 

1 - 

P24 
Startinio galingumo darbo laikas, 
centrinio šildymo režime po to kai 

aptinkama ugnis 

2 ÷ 30 s 
 

20  

P25 Blokavimo laikas L3 
1 ÷ 60 min 

 
3  

P26 

 
Įmontuoto oro reguliatoriaus darbo 

režimas 
 

0 ÷ 2 
(0-išjungtas, 1-dirba su kambariniu 

termoreguliatoriumi, 2-dirba be kambarinio 
termoreguliatoriaus) 

 

1  

P27 

Lauko daviklis CŠ aktyvavimui 
 

10  21 °C 
Lauko daviklio reikšmė žemesnė kurios CŠ 

aktyvuojamas, kai oro daviklio funkcija veikia 2 
režimu 

18 Parametras matomas P26=2 

P28 

 
Šildymo temperatūros naktinis 

sumažinimas 

0  20 °C 
Reikšmė, kuria CŠ vandens termeratūra bus 
sumažinta, kai oro funkcija veikia 2 režimu, ir 

kambarinio termoreguliatoriaus pajungimai yra 
atviri 

5 Parametras matomas P26=2 

 

DĖMESIO: 
Programavimo režimu dalis parametrų gali būti nematoma, jeigu kontaktų sujungimo kaladėlė CM valdymo plokštėje UNI-02 sujungta. Norint juos pamatyti, reikia atjungti 
energijos tiekimą, pašalinti kontaktų sujungimo kaladėlę CM ir iš naujo paleisti įrenginį. Pabaigus konfigūravimo procesus, kontaktų sujungimo kaladėlę CM reikia grąžinti 
į savo vietą. 

5.6.1. Programavimo režimas 
Norėdami įjungti programavimo režimą: 

 
1. Nustatykite BUDĖJIMO režimą (žiūrėk 5.3 p.). 
2. Įjunkite katilą. 

3. Dar kartą įjunkite katilą ir palaukite, kol iš ekrano dings mirksintis  
ženkliukas. 

4. Paspauskite ir palaikykite reset mygtuką kartu su  mygtuku ilgiau nei 4 s. 

5. Ekrane pasirodys pastoviai degantis  ženkliukas ir parametro numeris. 
6. Atleiskite mygtukus. 
7. + / - mygtukais nustatykite norimą keisti parametrą. 

8. Paspaudę  mygtuką, galėsite keisti pasirinkto parametro reikšmę. Reikšmes sumažinsite arba padidinsite + / - mygtukais. 
- Parametrai P1 ir P3: katilas įsijungs norima centrinio šildymo galia; 
- Parametras P2: katilas įsijungs norima centrinio buitinio vandens galia, jei suveiks centrinio buitinio vandens srovės daviklis; 

- Pasibaigus dujų uždegimo procesui, degiklio galia bus tokia pati, kaip 
rodoma reikšmė. 

9. Pakeistą reikšmę patvirtinkite  mygtuku. Norėdami pašalinti pakeitimus, 
paspauskite reset. 

Įrašyti parametrus ir išeiti iš programavimo režimo galite 2 sekundes palaikę nuspaustą 
reset mygtuką arba automatiškai, praėjus nustatytam laikui. 

 
 

5.7. Katilo išėmimas iš naudojimo 
 Palikite katilo prijungimą prie elektros tinklo. 
 Palikite atidarytą dujų vožtuvą ir centrinio šildymo vandens vožtuvus. 
 Nustatykite BUDĖJIMO režimą (5.3 p.).    
Tokiomis sąlygomis katilo valdiklyje veikia pasauginės funkcijos, aprašytos 5.3 p. skiltyje „Funkcijos“. 
 
Nusprendę nenaudoti katilo ilgesnį laiką ir nenaudoti minėtų apsaugų: 
 Nustatykite BUDĖJIMO režimą (5.3 p.).    

 Išleiskite vandenį iš katilo vandens sistemos ir jei yra užšalimo pavojus, taip pat iš CŠ sistemos, atidarydami tam 33 poz. nuleidimo vožtuvą (2.2.1.1 ir 2.2.1.2 pav.). 

 Uždarykite vandens ir dujų sistemų vožtuvus ir atjunkite katilą nuo elektros tinklo. 
 
Pastaba: Žiemos sezonu (atsižvelgiant į vandens užšalimo sistemoje riziką) draudžiama atjungti katilą nuo elektros sistemos, jei katilo vandens sistemoje liko vandens. 

reset

reset
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5.8. Diagnostika 
5.8.1. Pranešimai apie klaidų kodus avarijų likvidavimo procedūrų metu  
Vykdant avarijų likvidavimo procedūras, rodomas pastovus klaidos kodas, sudarytas iš E raidės ir dviejų skaitmenų. Ženkliukai ir RESET nedega. Jei avarijos likvidavimo 
procedūra baigsis teigiamu rezultatu, katilas savaime grįš į įprastą darbo režimą ir  klaidos kodo simbolis užges. Neigiamas avarijos likvidavimo procedūros rezultatas bus 
parodytas įsijungus avariniam režimui su blokada. 
 

5.8.2. Pranešimai apie klaidų kodus, atsitikus avarinei padėčiai be blokados 
Atsitikus avarinei padėčiai be blokados, rodomas mirksintis ženkiukas ir klaidos kodasm sudarytas iš E raidės ir dviejų skaitmenų. RESET ženkliukas nedega. Pagrįstais 
atvejais klaidos kodas gali degti pakaitomis su temperatūros reikšme arba CŠ sistemos slėgio reikšme. Pašalinus gedimo priežastį, katilas savaime grįš į įprastą darbo režimą 
ir  klaidos kodo simbolis užges. 
 

5.8.3. Pranešimai apie avarinį išjungimą su blokada 
Avarinė blokada signalizuojama mirksinčiais  ir RESET ženkliukais bei klaidos kodu. Katilas grįžta į įprastą darbo režimą, pašalinus gedimo priežastį ir paspaudus reset 
mygtuką. 
Jei ir toliau įsijungia katilo blokada, kvieskitės ĮGALIOTĄ TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONĘ. 
 

reset

 
Šiame paveikslėlyje parodyta, kaip atrodo ekranas su klaidos kodu E 01 ir reset bei  ženkliukais. 
 

5.8.4. Klaidų sąrašas 
 

Klaidos kodas Klaidos priežastis  Klaidos šalinimas 

 

Degiklyje nėra liepsnos: 
Vyksta 3 savaiminiai uždegimo bandymai (jei naudojamos LPG dujos – 2 bandymai). 
Prieš kiekvieną naują bandymą laukiama 30 s, kol katilas išsivėdins. Jei bandymas 
nesėkmingas: išsijungia katilas su blokada, ekrane rodoma E RESET 01. 

Katilas bando uždegti dujas ir savaime sugrįš į 
įprastą darbo režimą. 

 

Degiklyje nėra liepsnos: 
Po nesėkmingų bandymų uždegti dujas, katilas su blokada išsijungia. 
Galimos gedimo priežastys: 
 
1. Nėra dujų. 

Patikrinkite, ar atidaryti dujų čiaupai ir ar dujos 
patenka į katilą. Paspauskite  

Reset mygtuką. 

2. Valdymo sistema blogai prijungta prie elektros (fazės aptikimas). 
             - Išjunkite elektros tiekimą. 
             - Pakeiskite vietomis elektros laidus. 

 

Vandens temperatūra išmetamųjų dujų-vandens šilumokaityje siekia aukštesnę nei 
95 oC reikšmę: 
Katilas išsijungia su blokada. 

Paspauskite reset mygtuką. 

 

Išmetamųjų dujų temperatūra peržengė leidžiamą reikšmę. Perdegė vienkartinis 
termo daviklis ir katilas išsijungė su blokada. 

Iškvieskite techninės priežiūros įmonę. 

 

Šildymo sistemos vandens temperatūros NTC daviklio grandinės gedimas. 
Išsijungia degiklis. 

Iškvieskite techninės priežiūros įmonę. 

 

Katilo elektros sistemos gedimas.  
Išsijungia degiklis. 

Iškvieskite techninės priežiūros įmonę 

 

Ventiliatoriaus sukamojo greičio matavimo sistemos arba paties ventiliatoriaus 
gedimas. 

Iškvieskite techninės priežiūros įmonę 

 

Centrinio šildymo vandens slėgio konverterio gedimas.  
Išsijungia degiklis, siurblys veikia dar 180 s.  

Iškvieskite techninės priežiūros įmonę 

 

 

Netinkamas centrinio šildymo sistemos slėgis. 

Kai:  P  2,8 baro – valdiklis įjungia degiklį, siurblys veikia dar 180 s, 

         P  0,5 baro – valdiklis išjungia degiklį, siurblys veikia dar 180 s. 

Kai:           

          P <= 2,5 baro – grįžtama prie įprasto darbo režimo, 

Kai centrinio šildymo sistemos slėgis aukštesnis nei 
2,8 baro, sumažinkite vandens kiekį sistemoje. Taip 

gali atsitikti dėl per didelio pradinio CŠ sistemos 
slėgio arba išlyginamojo indo pažeidimo. 

Jei centrinio šildymo sistemos slėgis žemesnis nei 
0,5 baro, papildykite vandenį CŠ sistemoje ir 

patikrinkite jos sandarumą. 
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          P >= 0,5 baro – grįžtama prie įprasto darbo režimo. 

 

Buitinio vandens temperatūros NTC daviklio gedimas. 

Išsijungia degiklis. 
Iškvieskite techninės priežiūros įmonę 

 

Viršytas maksimalus avarinių padėčių E1 skaičius, prieš tai aptikus liepsną. Paspauskite reset mygtuką. 

 

Nėra arba pažeistas šildymo sistemos vandens daviklis sugrįžimo vietoje šildymo 

sistemos vandens šildymo metu, esant aktyviam darbo režimui su PWM siurbliu. 

Rodomas klaidos kodas pakaitomis su iš katilo išeinančio šildymo sistemos vandens 

temperatūra. Siurblys veikia maksimaliai pilnu pajėgumu nustatytu parametru P18 

Iškvieskite techninės priežiūros įmonę 

6. PRIEŽIŪRA, APŽIŪROS, TIKRINIMAS 
6.1. Apžiūros ir priežiūra 
 
Katilą reikia periodiškai tikrinti ir prižiūrėti. 
Rekomenduojama bent kartą, pageidautina prieš šildymo sezoną, apžiūrėti katilą. 
Visus remontus ir priežiūros darbus turi atlikti ĮGALIOTA TECHNINĖS PRIEŽIŪROS ĮMONĖ.  
Remontuodami tik originalias atsargines dalis. Kaskart apžiūrėdami ir prižiūrėdami katilą, patikrinkite, ar tinkamai veikia saugos sistemos ir ar sandari dujų armatūra ir katilo 
sujungimai su dujų sistema. Šie veiksmai neatliekami pagal garantiją. 

6.1.1. Degimo kameros, degiklio, uždegimo/jonizavimo elektrodo priežiūra 
Degimo kameros vidų, degiklio paviršių ir elektrodo būklę patikrinkite vizualiai: užterštą degiklį ir degimo kameros vidų galite išvalyti plastikiniu šepečiu. 
 Degiklio paviršiuje matomi apdegimai, skylės, deformacijos diskvalifikuoja degiklį – pakeiskite degiklį. 

 Išvalykite elektrodą plastikiniu šepečiu. 
 Elektrodas apdegęs, deformuotas – pakeiskite elektrodą. 
 Patikrinkite elektrodo izoliatoriaus būklę. 
 Užterštą izoliatorių išvalykite. 
 Matomi izoliatoriaus pažeidimai diskvalifikuoja elektrodą – pakeiskite elektrodą. 
 
Dėmesio! Jei degiklis ir degimo kameros vidus užteršti, sureguliuokite katilą. 
Norėdami pasiekti degimo kameros, degiklio ir elektrodo vidų: 
 
 uždarykite dujų vožtuvą, 
 atsukite priekinę degimo kameros dalį,  
 nuimkite laidus nuo elektrodo galų, 
 atsukite išmetamųjų dujų-vandens šilumokaičio tvirtinimo varžtus,  
 nuimkite šilumokaičio dangtį, 
 atgal viską sudėkite atvirkštine tvarka.  
 
5    Ventiliatorius 
10    Elektrodas 
11  Degiklis 
13  Šilumokaitis 
Svarbu: Veržlių užveržimas na šilumokaičio dangčio iki 5 Nm (+1/0 Nm). 
29  Sifonas 
 
 
Būkite atsargūs ir nepažeiskite tarpinių. 
 Patikrinkite sujungimų sandarumą. 

 

6.1.2. Kondensato sifono valymas 
Kondensato sifną tikrinkite bent du kartus per metus. Jei reikia jį išvalyti: 

 atsukite sifoną, 
 išvalykite sifoną,  
 užsukite sifoną. 

Patikrinkite sifono praeinamumą (pvz., prapūskite kondensato išleidimo vamzdelį). 
Jei kilo sunkumų valant sifoną, išmontuokite jį iš katilo ir išvalykite stipria vandens srove. 
Norėdami išvengti išmetamųjų dujų nutekėjimo pro sifoną iki kondensato išvarvėjimo (savaiminis užliejimas), galite įpilti nedidelį vandens kiekį. 
 

6.1.3. Slėgis plėtimosi inde 
 
Slėgį plėtimosi inde (17 poz.) tikrinkite slėgio matuokliu (pvz., skirtu automobiliams), prijungdami jį prie indo ventilio.  
Reikšmės nurodytos 2.2.2 lentelėje. Jei slėgį plėtimosi inde reikia pakoreguoti, darykite tai pompa (pvz., skirta automobiliams). 
 
Pastaba: Tikrindami slėgį plėtimosi inde, šildymo sistemos vandens slėgis katilo vidaus sistemoje turi būti lygus nuliui. 
 

6.1.4. Vandens-vandens šilumokaičio (21 poz.) priežiūra  
 
Šilumokaičio konstrukcija užtikrina audringą vandens srovę visame šilumos keitimo plote. Tai leidžia minimizuoti šilumokaičio vidaus paviršių užterštumą. Tačiau jei vis dėlto 
atsirado kietų nešvarumų jo paviršiuje, šiuos nešvarumus reikia pašalinti. 
Pasirinkite vieną iš metodų, kuriuos rekomenduoja šilumokaičių gamintojai, pvz. įmonė „Alfa Laval“ arba SWEP. 
 

6.1.5. Temperatūros daviklių tikrinimas (žiūrėk 6.1.5.1 lentelę) 
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- Centrinio šildymo vandens ir centrinio šildymo grįžtamojo vandens NTC 
davikliai: 

 Nuimkite nuo NTC daviklių kamštelius. 
 Pamatuokite daviklio rezistenciją. 

- Lauko temperatūros daviklis: 
 Atjunkite daviklio laidą nuo gnybtų, esančių po valdymo skydo dangteliu. 
 Pamatuokite daviklio rezistenciją. 

- Boilerio temperatūros daviklis: 
 Atjunkite daviklio laidą nuo gnybtų, esančių po valdymo skydo dangteliu. 
 Pamatuokite daviklio rezistenciją. 

 

Temperatūra 
[C] 

BV, CŠ, boilerio, lauko temperatūros NTC 
daviklių rezistencija 
Davikklis: ß=3977 

-10 55218 [] ±0.75% 
0 32624 [] ±0.75% 
10 19897 [] ±0.75% 
20 12.480 [] ±0.75% 
30 8.060 [] ±0.75% 
60 2.490 [] ±0.75% 
80 1.210 [] ±0.75% 

 

6.1.5.1 lentelė. NTC daviklio, lauko temperatūros daviklio ir boilerio NTC 
daviklio rezistencija, atsižvelgiant į temperatūrą 

6.1.6. Vandens siurblio tikrinimas  
 

 

 
 

 

 

Tikrinkite siurblį pirmojo paleidimo 
metu ir jei vyksta toliau išvardyti 
reiškiniai:  

- įjungtas siurblys neveikia (nedidina 
CŠ sistemos slėgio), 
- siurblio rotorių išsukite rankomis 
(negalioja PWM siurbliams). 

 
6.1.6.1 pav. Siurblio 
charakteristika 

 
 
 
 
 
 
 
6.1.7. Jonizacijos srovės matavimas 

 
 
 
 
 
 
Tam kad išmatuoti jonizacijos srovės reikšmę, reikia atlikti sekančius veiksmus: 
- katilą palikti veikti režime stand-by 
- nuimti dangtelį nuo jonizacijos elektrodo 
- prijungti ir nustatyti ampermetrą (režime µA) pagal aukšščiau parodytą schemą  
- paleisti katilą į centralinio šildymo režimą  
- nuskaityti jonizacijos srovės rodmenis 
 
Svarbu: Jonizacijos srovės reikšmė turi rodyti min. 2µA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pieš. 6.1.7.1 Jonizacijos srovės matavimo pajungimo schema 
6.2. Pažeistos valdymo skydo valdymo plokštės keitimas. 
 
Jei reikia pakeisti valdymo plokštę, darykite tai vadovaudamiesi įrengimo instrukcija, pridedama prie kiekvienos atsarginėms dalims skirtos plokštės. 
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Vieną funkciją atliekantis katilas 

 
Kombinuotasis katilas 

Susijusių sudedamųjų dalių parametrai ECOCONDENS SILVER PLUS 20,25,35 katilams 
Schemos numeris Pavadinimas Parametrai Įtampa valdiklyje 

5 Ventiliatorius  NG40m Galia: 75 W (max) 230V AC 
7 Siurblys Yonos Para PWM Galia: 45W 230V AC 
8 Dujų įranga SIT SIGMA 848 Vožtuvo relės rezistencija: 3-4 EV1: 0,9 kΩ   1-3 EV2: 6,4 kΩ 230V AC 

18 
CŠ vandens temperatūros NTC 
daviklis 

10K@25°C β=3977 SELV 

19 
Šildymo sistemos vandens slėgio 
konverteris 

Išėjimo įtampa: 0,5 V–2,5 V (0 barų–4 barai) 5V DC 

26 Buitinio vandens srauto daviklis sandūra SELV 
27 CBV temperatūros NTC daviklis 10K@25°C β=3977 SELV 
28 Grįžtamojo CŠ vandens NTC daviklis 10K@25°C β=3977 SELV 
42 Lauko temperatūros NTC daviklis 10K@25°C β=3977 SELV 
15 Temperatūros ribotuvas iki 95°C sandūra SELV 
16 Termo saugiklis sandūra SELV 
12 Trieigis vožtuvas  230V AC 

Kontrolinis 
skydas IMY-
02 

19 - Šildymo sistemos vandens 
slėgio daviklis 18V (P9 = 0) 
24 – Šildymo sistemos vandens 
srauto daviklis (P7 = 0) 
20 Šildymo sistemos vandens 
slėgio daviklis 5V (P9 = 1) 

Kontrolinis 
skydas IMY-
02 

19 - Šildymo sistemos vandens 
slėgio daviklis 18V (P9 = 0) 
24 – Šildymo sistemos vandens 
srauto daviklis (P7 = 0) 
20 Šildymo sistemos vandens 
slėgio daviklis 5V (P9 = 1) 
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Nr. Aprašymas Nr. Aprašymas Nr. Aprašymas Nr. Aprašymas 

1 Vartotojo sąsaja 
(folija) 10 Uždegimo / liepsnos 

kontrolės elektrodas 
26 

Buitinio vandens srauto 
daviklis / Boilerio laiko 

matuoklis 
54 

Jungtis "In System 
Programming"-

mikroprocesoriaus 
programavimas 

3 Vartotojo sąsaja 
(valdymo plokštė) 

15 Šildymo sistemos vandens 
temperatūros ribotuvas 

27 Buitinio vandens 
temperatūros NTC daviklis 

P1 OFF / RESET mygtukas 

5 Ventiliatorius 16 Išmetamųjų dujų 
temperatūros ribotuvas 

41 Patalpų temperatūros 
reguliatorius 

P2 SET mygtukas 

7 Siurblys 18 
Šildymo sistemos vandens 
temperatūros NTC daviklis  

42 
Lauko temperatūros NTC 

daviklis 
P3 Nustatymo + mygtukas 

8 Dujų įranga 20 
Šildymo sistemos vandens 

slėgio daviklis 
 5V 

44 Saugiklis P4 Nustatymo - mygtukas 

9 Liepsnos kontrolės 
elektrodas 

24 
Šildymo sistemos vandens 

srauto daviklis  
51 Trieigis vožtuvas CM 

Išplėsto valdymo sistemos 
konfigūravimo režimo 

blokada  

M3 PE jungtis M5 Liepsnos kontrolės jungtis JKEY 
Vartotojo sąsajos jungtis 

(folija) 
ROP 

Siurblio sukamojo greičio 
reguliatorius 

TWN Kibirkšties 
generatorius 

NTCP 
Grįžtamojo šildymo 
sistemos vandens 

temperatūros NTC daviklis 
M13 Vartotojo sąsajos jungtis ROV 

Ventiliatoriaus sukamojo 
greičio reguliatorius  

Rys.6.2.1. Elektros sujungimų schema 
 

6.3. Vartotojo atliekama priežiūra  
Vartotojas pats privalo: 

 Periodiškai, patartina prieš šildymo sezoną, išvalykite vandens filtrą (jei filtras nusidėvėjo, pakeiskite jį). 
 Išvalykite buitinio vandens filtrą taip pat, jei mažėja srautas. 
 Papildykite vandenį centrinio šildymo sistemoje. 
 Išleiskite orą iš sistemos ir iš katilo. 
 Periodiškai plaukite apdailą vandeniu su plovikliu (venkite priemonių, kurios gali braižyti paviršių). 

 

6.4. Techninės priežiūros įmonės darbo apimtis 
 Degimo kameros, degiklio, uždegimo elektrodo ir jonizavimo elektrodo priežiūra; 
 Kondensato sifono valymas; 
 Plėtimosi indo slėgio nustatymas; 
 Vandens-vandens šilumokaičio priežiūra;   
 Temperatūros daviklių tikrinimas (žiūrėk lentelę);  
 Pažeistos valdymo skydo valdymo plokštės keitimas. 
 Vandens siurblio darbo tikrinimas pagal 6.1.6 p. 

7. KATILO ĮRANGA 
7 lentelėje pateiktas katilo montavimui, tinkamai veikimui ir gaminio naudojimo komfortui didinti reikalingų dalių sąrašas. Šie elementai parduodami kartu su katilu arba 
tiekiami prie katilo. 

7.1 lentelė 
Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Brėžinio numeris, 

tipas, kodas 
INDEKSAS 

Vienetų skaičius, 
tiekiamas su 

katilu 
Tinkamas katilas Pastabos 

1 2 3  4 5 6 
1.  Medžio kablys 8 x 70   2 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS Katilo įranga. 

Įdėta į katilo 
pakuotę. 

2.  Plėtimosi įvorė   2 
3.  Lipni plokštelė (tarpinė) EPDM  1780.00.00.49  4 

4.  Boilerio NTC daviklis 0960.00.10.00  1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

(vieną funkciją atliekantys 
katilai) 

5.  Jungties dalys 0696.00.00.00  1 kpl ECOCONDENS SILVER 
PLUS  

 
NAUDOJIMO KOMFORTUI DIDINTI REKOMENDUOJAMOS KATILO DALYS 

6.  

Patalpų temperatūros reguliatorius: 
Bet kuris kontkatas 
arba 
- OpenTherm valdiklis 
meniu PL, GB, DE tipas CR11011 

T9449.11.00.00  
or T9449.10.00.00  

or 
WKZ0624.00.00.00 

 

1 
ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu. 

7.  Lauko temperatūros daviklis  WKC 0566.00.00.00 arba 
WKC 0567.00.00.00 

 1 

8.  
Honeywell Round valdymo paketas su 
OpenTherm sąsaja 

WST9647.00.00.00/PL 
 1   

9.  
Honeywell EvoHome valdymo paketas 
su OpenTherm sąsaja 

WST9648.00.00.00/PL 
 1   

GERĄ KATILO VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIOS DALYS 
10.  Dujų filtras   1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

11.  ŠIldymo sistemos vandens filtras   1 
12.  Buitinio vandens filtras   1 

 
GERĄ IŠMETAMŲJŲ DUJŲ IR ORO SISTEMOS VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIOS DALYS (plastikiniai vamzdžiai) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Brėžinio Nr. 

Tipas 
Kodas 

INDEKSAS 
Kartu su katilu 

tiekiamų 
vienetų kiekis 

Tinkamas katilas Pastabos 

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 (3.8.1.1 pav.) 

1 
Bendraašė alkūnė ø80 / 125  90°  T9000015000 1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 
Sistemos dalys (pagal sistemos projektą)    

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.1.1 pav.) 
2 Bendraašė alkūnė  T9000014900 1 ECOCONDENS SILVER Netiekiamas kartu 
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Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink. PLUS su katilu. 
Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 ( 3.8.1.1 pav.) 

3 
Bendraašė alkūnė ø80 /125 90° su tikrinimo anga  T9000015400 1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 
Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink. 

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.1.1 pav.) 

4 
Bendraašė alkūnė 90° su tikrinimo anga ø60 /100    T9000015300 1 ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu. Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink. 
Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 (3.8.2.1 pav.) 

5 
Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu. Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink.. 
Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.2.1 pav.) 

 Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)      
 

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 (3.8.3.1 pav.) 

7 

Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Bendraašė alkūnė ø80 / 125 90° su tikrinimo anga  T9000015400 1 
Alkūnė 90°  ø80    T9000017400 1 
Alkūnių atrama 90°  T9000017900 1 
Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink. 

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.3.1 pav.) 

8 
Bendraašė alkūnė ø60 /100 90°  T9000014900 2 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Alkūnių atrama 90° ø60  T9000017910 1 
Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink.. 

Išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys su atskirais vamzdžiais 80  x  80   (3.8.4.1 pav.) 

9 
Nepriklausomos sistemos adapterių rinkinys   T90000021000 1 rink. ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu. Sistemos dalys ø80        (pagal sistemos projektą)   1 rink. 
 

GERĄ IŠMETAMŲJŲ DUJŲ IR ORO SISTEMOS VEIKIMĄ UŽTIKRINANČIOS DALYS (plieniniai vamzdžiai) 

Eil. 
Nr. 

Pavadinimas 
Brėžinio Nr. 

Tipas 
Kodas 

INDEKSAS 
Kartu su katilu 

tiekiamų 
vienetų kiekis 

Tinkamas katilas Pastabos 

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 (3.8.1.1 pav.) 

1 
Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Bendraašė alkūnė ø80 / 125  90°  T9000001200 1 
Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)    

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.1.1 pav.) 

2 
Bendraašė alkūnė ø60 / 100  90°  T9000001100 1 ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu. Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink. 
Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 (3.8.1.1 pav.) 

3 
Bendraašis trišakis ø80 /125 90° su tikrinimo anga  T9000001400 1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 
Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rinl. 

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.1.1 pav.) 

4 
Bendraašis trišakis 90° su tikrinimo anga ø60 /100   T9000001300 1 ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu.. Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink. 
Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 ( 3.8.2.1 pav.) 

5 

Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 
ECOCONDENS SILVER 

PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Bendraašis jungiamasis valymo vamzdis  T9000007300 1 

Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink.. 
Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.2.1 pav.) 

6 Bendraašis jungiamasis valymo vamzdis  T9000007200 1   
 Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink.   

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 80 / 125 (3.8.3.1 pav.) 

7 

Bendraašis reduktorius ø60 / 100x ø80 / 125  T9000016700 1 
ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu. 
Bendraašis trišakis ø80 /125 90° su tikrinimo anga  T9000001400 1 
Bendraašė alkūnė 90° su atrama ø80/125  T9000001000 1 
Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink.. 

Bendraašis išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys 60 / 100 (3.8.3.1 pav.) 

8 
Bendraašis trišakis 90° su tikrinimo anga ø60 /100   T9000001300 1 

ECOCONDENS SILVER 
PLUS 

Netiekiamas kartu 
su katilu. 

Bendraašė alkūnė 90° su atrama ø60/100  T9000000900 1 
Sistemos dalys              (pagal sistemos projektą)   1 rink. 

Išmetamųjų dujų ir oro sistemos rinkinys su atskirais vamzdžiais 80  x  80   (3.8.4.1 pav.) 

9 

Išmetamųjų dujų adapteris ø80  T90000011100 1 
ECOCONDENS SILVER 

PLUS 
Netiekiamas kartu 

su katilu. 
Oro adapteris ø80 ADP 503/80 T9000005400 1 
Alkūnė 90° KS 121/80 T9000004100 1 
Sistemos dalys ø80        (pagal sistemos projektą)   1 rink. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


