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

Saugumo nuorodų aiškinimas

Pavojus
Šis ženklas įspėja dėl pavojaus
žmonėms.

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

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

Paskirtis

Ši instrukcija skirta tik autorizuotiems
specialistams.
■ Su šaltnešio apytakos ratu leidžiama

dirbti tik įgaliojimus turintiems specia-
listams.

■ Elektros įrangos darbus leidžiama
atlikti tik profesionaliems elektrikams.

■ Pirmą kartą eksploataciją pradėti turi
įrenginio statytojas arba jo nurodytas
specialistas.

Reikalavimai

Dirbdami laikykitės 
■ šalyje galiojančių instaliavimo taisy-

klių,
■ įstatyminių nelaimingų atsitikimų pre-

vencijos reikalavimų,
■ įstatyminių aplinkosaugos reikala-

vimų,

■ profesinių organizacijų nustatytų rei-
kalavimų,

■ atitinkamų DIN, EN, DVGW, STR ir
VDE nurodytų darbo saugos taisyklių
bei Lietuvoje galiojančio STR.
a ÖNORM, EN ir ÖVE.
c SEV, SUVA, SVTI, SWKI ir

SVGW

Darbai su sistema

■ Išjunkite įtampą sistemoje (pvz., ats-
kiru saugos išjungikliu arba pagrindi-
niu jungikliu) ir patikrinkite, ar įtampos
tikrai nėra.

Nuoroda
Be reguliavimo elektros grandinės,
papildomai dar gali būti keletas galios
elektros grandinių.

Pavojus
Prisilietus prie konstrukcinių
dalių, kuriomis teka el. srovė,
galima sunkiai susižeisti. Kai
kuriose elektronikos plokštėse
esančiose konstrukcinėse
dalyse įtampa dar yra ir išjun-
gus el. tinklo įtampą.
Prieš nuimdami nuo prietaisų
uždangas palaukite ne trum-
piau kaip 4 min., kol įtampa
išnyks.

 
■ Sistemą apsaugokite, kad nebūtų

įjungta vėl.

Saugos nuorodos

Saugumo nuorodos
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! Dėmesio
Elektrostatinės iškrovos gali
apgadinti elektroninius konstruk-
cinius mazgus.
Prieš pradėdami darbą palieskite
tinkamus objektus, pvz., šildymo
arba vandentiekio vamzdžius, ir
neutralizuokite statines įkrovas.

Remonto darbai

! Dėmesio
Saugos funkcijas atliekančių kon-
strukcinių dalių remontas kelia
pavojų saugiam sistemos dar-
bui.
Sugedusias konstrukcines dalis
reikia keisti originaliomis Viess-
mann dalimis.

Papildomi komponentai, atsarginės ir
greitai susidėvinčios dalys

! Dėmesio
Atsarginės ir greitai susidėvinčios
dalys, kurios nebuvo patikrintos
su sistema, gali neigiamai
paveikti jos funkcijas. Neapro-
buotų komponentų įmontavimas
bei neteisėti pakeitimai ir rekonst-
rukcijos gali pakenkti saugumui ir
apriboti garantijas.
Keisdami naudokite tik originalias
Viessmann dalis arba atsargines
dalis, aprobuotas Viessmann.

Saugos nuorodos

Saugumo nuorodos (tęsinys)
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Pagal paskirtį prietaisą galima instaliuoti
ir naudoti tik uždarose šildymo siste-
mose pagal EN 12828, atsižvelgiant į ati-
tinkamas montavimo, techninio aptarna-
vimo ir naudojimo instrukcijas.

Priklausomai nuo modelio, prietaisas
gali būti naudojamas tik:
■ patalpoms šildyti
■ patalpoms vėsinti
■ geriamajam vandeniui šildyti

Funkcijų apimtį galima išplėsti papildo-
mais komponentais ir priedais.

Naudojimo pagal paskirtį prielaida yra
fiksuota instaliacija kartu su konkrečiai
sistemai leistais komponentais.

Naudojimas versle arba pramonėje kito-
kiu nei patalpų šildymo (vėsinimo) arba
geriamojo vandens šildymo tikslu laiko-
mas naudojimu ne pagal paskirtį.

Kitokiam naudojimui turi būti gautas ats-
kiras gamintojo leidimas.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai
(pvz., sistemos eksploatuotojui atidaryti
prietaisą) draudžiama ir tokiu atveju
garantija netenka galios. Netinkamu
naudojimu laikoma ir tai, jeigu pakei-
čiama pagal paskirtį numatyta šildymo
sistemos komponentų funkcija.

Nuoroda
Prietaisas numatytas naudojimui tik
namų ūkyje, t. y., prietaisą gali saugiai
valdyti ir neinstruktuoti asmenys.

Pasiruošimas montažui

Naudojimas pagal paskirtį
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A Karštas vanduo
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D Grįžtamoji pirminio apytakos rato
linija (šilumos siurblio darbinės ter-
pės išvadas)

Pasiruošimas montažui

Reikalavimai jungtims montavimo vietoje
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E Paduodama pirminio apytakos rato
linija (šilumos siurblio darbinės ter-
pės įvadas)

F Paduodama antrinio apytakos rato
linija (šildymo vanduo)

G Grįžtamoji antrinio apytakos rato
linija (šildymo vanduo)

H Paduodama saulės kolektorių apy-
takos rato linija

K Grįžtamoji saulės kolektorių apyta-
kos rato linija

1. Parenkite šildymo ir geriamojo van-
dens pusės jungtis.
Išskalaukite šildymo sistemą.

Hidraulinių linijų D iki G prijun-
gimas:
■ Prijungimas užsakovo pusėje:

naudokite tiesius vamzdžius (tie-
kimo komplektacija).

■ Su pirminio apytakos rato / antrinio
apytakos rato prijungimo kom-
plektu (priedas):
naudokite vamzdžių alkūnes iš pri-
jungimo komplekto.

2. Parenkite elektros jungtis.

Linijų ilgiai:
■ Reikalingas linijų ilgis prietaise plius

atstumas iki sienos:
2,25 m

■ Išvado iš sienos aukštis:
2100 mm (žr. „Šilumos siurblių projek-
tavimo dokumentaciją“)

Rekomenduojami el. tinklo prijungimo laidai:
Tipas BWT/BWT-M 242.A06 242.A08 242.A10
Šilumos siurblio reguliatorius
230 V~
Laido skerspjūvis

   

■ Be ETĮ blokavimo 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2 3 x 1,5 mm2

■ Su ETĮ blokavimu 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2 5 x 1,5 mm2

Kompresorius    
Laido skerspjūvis    
■ 400 V~ 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

■ 230 V~ 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2 3 x 4 mm2

Maks. linijos ilgis 25 m 25 m 25 m
Momentinis šildymo vandens šildy-
tuvas 8,8 kW

   

Laido skerspjūvis    
■ 400 V~ 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

■ 230 V~ 7 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2 7 x 2,5 mm2

Maks. linijos ilgis 25 m 25 m 25 m

Pasiruošimas montažui

Reikalavimai jungtims montavimo vietoje (tęsinys)
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Lentelėje toliau parodyta visų galimų
sistemos schemų apžvalga.

Sistemos schemos
Komponentas Sistemos schema

0 1 2 3 4 5 6 11
Šildymo apytakos ratas
A1/ŠR1 — X X — — X X —
M2/ŠR2 — — — X X X X —
Tūrinis vandens šildytuvas
 X — X — X — X —
Šildymo vandens kaupiklis
 — 0 0 X X X X —
Momentinis šildymo vandens šildytuvas
 X X X X X X X —
Baseinas
 — 0 0 0 0 0 0 —
Saulės kolektorių įranga
(su integruota saulės kolektorių įrangos reguliavimo funkcija)
 0 — 0 — 0 — 0 —
Vėsinimas
A1/ŠR1 — 0 0 — — 0 0 —
M2/ŠR2 — — — 0 0 0 0 —
SKK 0 0 0 0 0 0 0 —
Ledo kaupiklis ir saulės energijos absorberis
 0 0 0 0 0 0 0 0

1 fazės / 3 fazių energijos skaitiklis
 0 0 0 0 0 0 0 0

Vitovent
 0 0 0 0 0 0 0 0

X Komponentas parinktas.
0 Komponentą galima pridėti papildo-

mai.

Pasiruošimas montažui

Galimų sistemos schemų apžvalga
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Sistemos pavyzdys, ID: 4605091_1202_04

Nuoroda
Ši schema yra principinis pavyzdys be
skiriamųjų ir saugos įtaisų. Jis neatstoja
profesionalaus projektavimo vietoje.

Pasiruošimas montažui

Ženklinimai sistemų pavyzdžiuose
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Hidraulinės instaliacijos schema
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Poz. Pavadinimas
 Šilumos gamybos įrenginys
1
2

Kompaktinis šilumos siurblys Vitocal 242-G:
■ Integruotas reguliatorius Vitotronic 200, tipas WO1C
■ Pirminis siurblys
■ Antrinis siurblys
■ 3 krypčių perjungimo vožtuvas „Šildymas / geriamojo vandens šildymas“
■ Vandens šildytuvo įkrovos siurblys
■ Tūrinis vandens šildytuvas
■ Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis

3 Lauko temperatūros jutiklis ATS
4 Momentinis šildymo vandens šildytuvas
8 KM magistralės skirstytuvas
qW Saugos grupė
qE Šildymo apytakos rato plėtimosi indas
 Pirminis apytakos ratas
wP Darbinės terpės priedų komplektas
wQ Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės relė
wW Darbinės terpės skirstytuvas žemės zondams / žemės kolektoriams
wU Žemės zondas / žemės kolektorius
 Geriamojo vandens šildymas
eU Prijungimo komplektas su geriamojo vandens recirkuliacijos siurbliu ZP
 Geriamojo vandens šildymas saulės kolektorių įranga
rQ Apsauginis temperatūros ribotuvas STB
rW Solar-Divicon
rE Saulės kolektorių apytakos rato siurblys
rR Kolektorių temperatūros jutiklis KOL
rT Saulės kolektorius
rZ Atšakinis lizdas
rO Saulės kolektorių įrangos apytakos rato plėtimosi indas
 Šildymo vandens kaupiklis
zP Šildymo vandens kaupiklis
zQ Kaupiklio temperatūros jutiklis PTS

Pasiruošimas montažui

Sistemos pavyzdys, ID: 4605091_1202_04 (tęsinys)
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Poz. Pavadinimas
 Šildymo apytakos ratas su maišytuvu M2
uP Grindų šildymo apytakos ratas M2 su KM magistralės maišytuvu, valdomu

šilumos siurblio reguliatoriaus
uQ Nuotolinio valdymo įtaisas Vitotrol
uE Paduodamo vandens temperatūros jutiklis VTS
uR Šiluminė relė kaip maksimalios grindų šildymo temperatūros ribotuvas
 ■ modelis su panardinamuoju jutikliu

arba
 ■ modelis su uždedamuoju jutikliu
uT Maišytuvo praplėtimo komplektas
uZ Šildymo apytakos rato siurblys
uU Šildymo apytakos rato M2 3 krypčių maišytuvas

Maišytuvo variklis 3 krypčių maišytuvui
 Šildymo apytakos ratas be maišytuvo A1
oP Radiatorių šildymo apytakos ratas
oQ Nuotolinio valdymo įtaisas Vitotrol
oZ Šildymo apytakos rato siurblys

Pasiruošimas montažui

Sistemos pavyzdys, ID: 4605091_1202_04 (tęsinys)
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Elektros instaliacijos schema

Elektros jungčių apžvalgą ir smulkesnę
informaciją apie elektronikos plokštes žr.
nuo 36 psl. ir atskiroje šilumos siurblio
reguliatoriaus Vitotronic 200 techninės
priežiūros instrukcijoje.

Informaciją apie el. tinklo jungtį žr. 47
psl.
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Reikalingos parametrų nuostatos

„Kodavimo lygmens 1“ iškvietimą
parametrų nustatymui žr. eksploatacijos
pradžios pagelbiklį 65 psl. ir 68 psl.

Parametras Nuostata
„Sistemos apibrėžimas“  
■ „Sistemos schema 7000“ „6“
Karšto vandens ruošimas  
„Karšto vandens ruošimo laiko programa“ Nustatyti laiko programą

(žr. eksploatacijos in-
strukciją)

„Cirkuliacijos laiko programa“
(jeigu yra geriamojo vandens recirkuliacinis siurblys)

Nustatyti laiko programą
(žr. eksploatacijos in-
strukciją)

„Karštas vanduo“  
■ „Papildomo šildymo leidimas karštam vandeniui

ruošti 6014“
„1“

■ „Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui
ruošti 6015“

„1“

„Saulės energija“  
■ „Saulės en. regul. tipas 7A00“ „4“
Momentinis šildymo vandens šildytuvas:
„Elektr. pap. šildymas“

 

■ „Leidimas momentiniam šildymo vandens šildytu-
vui 7900“

„1“

■ „Leidimas moment. šildymo vand. šildytuvui pa-
talpų šild. 7902“

„0“

■ „El. šildymo laiko prgr.“ Nustatyti laiko programą
(žr. eksploatacijos in-
strukciją)

„Šildymo vandens kaupiklis“  
■ „Leidimas kaupikliui / hidrauliniam indui 7200“ „1“
Nuotolinio valdymo įtaisai (jei yra):
„Šildymo ap. ratas 1“

 

■ „Nuotolinis valdymas 2003“ „1“
„Šildymo ap. ratas 2“  
■ „Nuotolinis valdymas 3003“ „1“

Pasiruošimas montažui

Sistemos pavyzdys, ID: 4605091_1202_04 (tęsinys)
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Reikalavimai įrengimo patalpai

! Dėmesio
Įrengimo patalpa turi būti sausa ir
apsaugota nuo šalčio.
Užtikrinti nuo 0 iki 35 ºC aplinkos
temperatūrą.

! Dėmesio
Dulkės, dujos, garai kelia spro-
gimo pavojų,
jų reikia vengti įrengimo patal-
poje.

! Dėmesio
Atkreipti dėmesį į leidžiamąsias
grindų apkrovas.
■ Išlyginti prietaisą, kad būtų

horizontalus.
Jeigu grindų nelygumai kom-
pensuojami reguliavimo kojo-
mis (maks. 10 mm), regulia-
vimo kojas veikianti slėgio
apkrova turi būti paskirstyta
tolygiai.

■ Atsižvelgti į bendrą svorį (žr.
lentelę).

Bendras svoris su užpildytu tūriniu
vandens šildytuvu
Tipas BWT/BWT-
M

Svoris, kg

241.A06 480
241.A08 480
241.A10 486

Minimalus patalpos tūris (pagal DIN 378):

Tipas BWT/BWT-M Minimalus patalpos tū-
ris, m3

Grindų plotas m2

241.A06 4,7 1,9
241.A08 4,1 1,7
241.A10 4,1 1,7

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas
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Minimalūs atstumai Minimalus patalpos aukštis h
Montavimas h, mm
■ Be prijungimo komplekto

parengiamajam montavi-
mui / geriamajam vande-
niui (priedas)

2250

■ Su prijungimo komplektu
parengiamajam montavi-
mui / geriamajam vande-
niui (priedas)

2350

Atkreipti dėmesį į projekta-
vimo nuorodas.
Vitocal projektavimo instrukcija

Įgabenimas

Įgabenimui galima nuimti vandens šildy-
tuvo modulį (žr. nuo 19 psl.). Papildo-
mai galima išmontuoti šilumos siurblio
modulį (žr. 25 psl.).

! Dėmesio
Stengtis neapgadinti prietaiso
transportuojant.
Neapkrauti prietaiso viršutinės
pusės, priekio ir šoninių sienelių.

! Dėmesio
Šilumos siurblyje esantį kompre-
sorių stipriai pakreipus, į šalčio
apytakos ratą įsiskverbia tepalas
ir gadina prietaisą.
Pavertimo kampas maks. 45°.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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Vandens šildytuvo modulio nuėmimas

3.

1.

5.

4.

2.

2x

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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6.X3
sG
sH
lJ
aYH7.

X25

F23

F6

8.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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aCH

11.

10.

193C

SLP
N

9.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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X20

2x

16. 17.

2x

12.

14.
18.

13.

15.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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4x

4x

6x

2x

22.

19.

21.

20.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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4x

23.

2x

26.
25.

24.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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Šilumos siurblio modulio išmontavimas

6.

1.

4.

kK

1.

5.

2.

X3
sG
sH
lJ
aYH3.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)

56
23

 5
72

 L
T

M
on

ta
ža

s

 



26

8.

7.

9. 4x

2x

12.

11.

4x ?

aJ

10.

sH
kK
aYH

X3
sG
lJ

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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Surinkimas ir sandarinimo paviršiai, į kuriuos reikia atkreipti
dėmesį

A

1. Šilumos siurblio modulį įmontuokite
priešinga eilės tvarka, nei nuro-
dyta 25 psl.
Atkreipkite dėmesį, kad būtų teisingai
įdėti vamzdžių išvadų įvadų antgaliai
A.
Jeigu reikia, įvadų antgalius A
užsandarinkite sandarinimo juosta.

2. Vandens šildytuvo modulį įmontuo-
kite priešinga eilės tvarka, nei nuro-
dyta 19 psl.

! Dėmesio
Sandariai sujungti hidraulines
jungtis tarp šilumos siurblio ir
vandens šildytuvo modulių.
Atkreipkite dėmesį, kad būtų
teisingai įdėti vamzdžių
išvadų įvadų antgaliai C (žr.
tolesnį pav.).

! Dėmesio
Kad nesikondensuotų vanduo
ir būtų mažiau triukšmo,
sandariai uždaryti ekrana-
vimo skydą D (žr. tolesnį
pav.).

Nuoroda
Dėl garso izoliacijos pakloto uždary-
tas ekranavimo skydas šiek tiek atsi-
kišęs.

! Dėmesio
Prietaisą uždaryti sandariai
garsui ir garams.
Šoninių skydų sandarinimo
juosta turi priglusti prie kor-
puso sandarinimo paviršių
B.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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C

D BB

Transportinių fiksatorių nuėmimas

! Dėmesio
Neišimti transportiniai fiksatoriai
kelia vibracijas ir stiprų triukšmą.
Nuimti transportinius fiksatorius.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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4.

1.

3.

2.

Montažo eiga

Šilumos siurblio įrengimas (tęsinys)
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Pirminio apytakos rato / antrinio apytakos rato prijungimas

Prijungti pridėtus vamzdžius arba
vamzdžių alkūnes iš prijungimo kom-
plekto (priedas).

! Dėmesio
Hidrauliniai sujungimai turi būti
sujungti sandariai.

Atkreipti dėmesį, kad gerai lai-
kytųsi žarnų išvadų įvadų antga-
liai, jei reikia, užsandarinti sanda-
rinimo juosta (žr. skyrių „Surinki-
mas ir sandarinimo paviršiai, į
kuriuos reikia atkreipti dėmesį“).

4x

4x

2.

1.

A

B

A Pridėti tiesūs vamzdžiai
B Vamzdžių alkūnės iš pirminio / ant-

rinio apytakos rato prijungimo kom-
plekto (priedas, žr. atskirą montažo
instrukciją) 

Montažo eiga

Hidraulinis prijungimas
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Pirminio apytakos rato prijungimas

! Dėmesio
Naudojamos konstrukcinės dalys
turi būti atsparios šilumnešiui.
Negalima naudoti cinkuotų linijų.

1. Pirminiame apytakos rate įrenkite
plėtimosi indą ir apsaugos vožtuvą
(pagal DIN 4757).

Nuoroda
■ Plėtimosi indas turi būti sertifikuo-

tas pagal DIN 4807. Plėtimosi indo
membranos ir apsaugos vožtuvas
turi būti tinkami šilumnešiui.

■ Išpūtimo ir nutekėjimo vamzdžiai
turi vesti į indą, kuriame telpa mak-
simalus įmanomas šilumnešio plė-
timosi tūris.

2. Visuose vamzdžių išvaduose per sie-
nas įrenkite šilumos ir garso izolia-
ciją.

3. Prie šilumos siurblio prijunkite pirmi-
nio apytakos rato linijas.

4. Pastato viduje linijas izoliuokite nuo
šilumos ir drėgmės.

Antrinio apytakos rato prijungimas

FE

D C

Pridedama saugos grupė

C Manometras
D Jungtis G1
E Greito nuorinimo vožtuvas
F Apsaugos vožtuvas

1. Antriniame apytakos rate užsakovo
jėgomis įrenkite plėtimosi indą ir pri-
dėtą saugos grupę (pagal
DIN 4757).
Pridėtą saugos grupę montuokite į
užsakovo įrengiamą liniją grįžtamo-
joje šildymo vandens linijoje
arba
prie pirminio apytakos rato / antrinio
apytakos rato prijungimo komplekto
(priedas).

Prijungimo komplekto mon-
tažo instrukcija

2. Prie šilumos siurblio prijunkite antri-
nio apytakos rato linijas.

Montažo eiga

Hidraulinis prijungimas (tęsinys)
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3. Pastato viduje linijas apšiltinkite. Nuoroda
■ Į grindų šildymo apytakos ratus reikia

įmontuoti šiluminę relę kaip grindų šil-
dymo apytakos rato maksimalios tem-
peratūros ribotuvą (žr. skyrių „Šilumi-
nės relės kaip grindų šildymo apytakos
rato maksimalios temperatūros ribo-
tuvo prijungimas“).

■ Užtikrinti minimalų debitą, pvz., perte-
kėjimo vožtuvu (žr. skyrių „Techniniai
duomenys“).

Geriamojo vandens pusės prijungimas

Jungiant geriamojo vandens jungtis, laikytis DIN 1988 ir DIN 4753 (c: SVGW rei-
kalavimų).

MA

N

B

C
LK

D

H

O

N

H P R H MOH

G

F

E

A Karštas vanduo
B Recirkuliacinis siurblys
C Atgalinė sklendė, spyruoklinė
D Šilumos siurblio prijungimo sritis

(vaizdas iš viršaus)
E Plėtimosi indas, tinkamas geriama-

jam vandeniui
F Galimos stebėti išpūtimo linijos žio-

tys
G Apsaugos vožtuvas

H Skiriamasis vožtuvas
K Pralaidos reguliavimo vožtuvas
L Manometro jungtis
M Atgalinio srauto blokatorius / vamz-

džių atskirtuvas
N Išleidimo vožtuvas
O Šaltas vanduo
P Geriamojo vandens filtras
R Slėgio reduktorius

Montažo eiga

Hidraulinis prijungimas (tęsinys)
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Nuoroda dėl geriamojo vandens filtro
Pagal DIN 1988-2 sistemose su metali-
niais vamzdžiais reikia įmontuoti geria-
mojo vandens filtrą. Kad į geriamojo van-
dens sistemą nepatektų nešvarumų,
pagal DIN 1988 ir mūsų rekomendaciją
geriamojo vandens filtrą reikėtų įmon-
tuoti ir į plastikinius vamzdynus.

Apsaugos vožtuvas

Tūrinį vandens šildytuvą nuo neleidžia-
mai didelio slėgio reikia apsaugoti
apsaugos vožtuvu.

Rekomendacija: apsaugos vožtuvą
sumontuoti virš viršutinės vandens šildy-
tuvo briaunos. Ten jis apsaugotas nuo
užteršimo, kalkėjimo ir didelės tempera-
tūros. Be to, atliekant darbus su apsau-
gos vožtuvu, nereikia ištuštinti tūrinio
vandens šildytuvo.

Saulės kolektorių apytakos rato prijungimas

Saulės kolektorių apytakos ratas prijun-
giamas užsakovo jėgomis.

Šildymo (vėsinimo) apytakos rato prijungimas, jei reikia

Prijungiama per „NC-Box“ (priedas).

Ploto vėsinimo sistemoms (pvz., grindų
vėsinimo apytakos ratui, vėsinimo
luboms), reikalingas užsakovo jėgo-
mis įrengiamas primontuojamasis drėg-
nio jungiklis.

Primontuojamajam drėgnio jungikliui
keliami reikalavimai:
■ Elektros jungtis: 230 V~, 0,5 A
■ Montuojamas norimoje vėsinti patal-

poje prie paduodamos vėsinimo van-
dens linijos (jei reikia, nuimti šilumos
izoliaciją).

■ Jeigu vėsinimo apytakos ratui pri-
klauso keletas skirtingo patalpų drėg-
nio patalpų, reikia primontuoti ir nuo-
sekliai sujungti keletą primontuo-
jamųjų drėgnio jungiklių.
Jungimo kontaktai kaip atjungiamieji
kontaktai.

Montažo eiga

Hidraulinis prijungimas (tęsinys)
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Pavojus
Apgadinta laidų izoliacija gali
sužaloti žmones ir sugadinti prie-
taisą.
Laidus tiesti taip, kad jie nesi-
glaustų prie stipriai įkaistančių,
vibruojančių arba aštrių dalių.

Pavojus
Dėl netinkamai sujungtų elek-
trinių sujungimų galimi sunkūs
sužeidimai elektros srove ir žala
prietaisui.
■ < 42 V mažos įtampos linijas ir

> 42 V/230 V~/400 V~ linijas
tiesti atskirai vienas nuo kitų.

■ Nuo laidų gaubiamąją izoliaciją
nuimkite kuo mažesniame
ilgyje prie pat prijungimo
gnybtų ir suriškite juos kuo
arčiau atitinkamų gnybtų.

■ Laidus pritvirtinkite laidų rišik-
liais.

Taip užtikrinama, kad atsiradus
gedimui, pvz., jeigu atsipalai-
duoja viena viela, vielos nepersi-
kels į gretimas įtampos zonas.

Nuoroda
Jeigu du komponentai jungiami kartu
prie vieno gnybto, reikia abi gyslas kartu
įspausti vienoje galinėje gyslų įvorėje.

Elektros linijų įvedimas į jungčių skyrių

Linijos:
■ Reikalingas linijų ilgis prietaise plius

atstumas iki sienos:
2,25 m

■ Išvado iš sienos aukštis:
2100 mm (žr. „Šilumos siurblių projek-
tavimo dokumentaciją“)

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas

56
23

 5
72

 L
T



35

< 42 V

400/230 V

< 42 V

400/230 V

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Šilumos siurblio reguliatoriaus elektros jungčių apžvalga

1

F12

X31

X25

X15

F27
F8

F6

F7

F20

X3 X2 X1

F1

6
7

8
9

F3sYSsYA

F

E

BA

3
4

18

1 1PE

N ?

D

C

aVG

F13
F21

F14

F16

F4

F23
F11

X24
X18

F0

400 V /
50 Hz

230 V /
50 Hz

1

J3
J4

sVA

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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A Praplėtimo elektronikos plokštė ant
pagrindinės plokštės (žr. 40 psl.)

B Pagrindinė plokštė (žr. 37 psl.)
F3 Saugiklis T 6,3A

C Reguliatorių ir jutiklių plokštė
(žr. 42 psl.)

D El. tinklo prijungimo gnybtai
(žr. 47 psl.)

E Gnybtų kaladėlė (žr. 40 psl.)
F1 Saugiklis T 6,3A
X1 Gnybtai visų atitinkamų siste-

mos komponentų apsaugi-
niams laidams

X2 Gnybtai visų atitinkamų siste-
mos komponentų nuliniams lai-
dams

F Momentinio šildymo vandens šildy-
tuvo valdymo signalų modulis (žr.
nuo 49 psl.)

Pagrindinė plokštė (230 V~) eksploataciniai komponentai

Nuorodos dėl prijungimo verčių
■ Nurodyta galia yra rekomenduojama

prijungtoji galia.
■ Visų tiesiogiai prie šilumos siurblio

reguliatoriaus prijungtų komponentų
(pvz., siurblių, vožtuvų, signalinių įren-
ginių, kontaktorių) galių suma negali
būti didesnė kaip 1000 W.
Jeigu bendra galia yra < 1000 W, ats-
kirą vieno komponento (pvz., siurblio,
vožtuvo, signalinio įrenginio, kontakto-
riaus) galią galima parinkti didesnę nei
nurodyta. Tai darant negali būti virši-
jama atitinkamos relės komutavimo
galia.

■ Pateikta srovės vertė nurodo jungimo
kontakto maks. įjungimo srovę
(atkreipti dėmesį į 5 A bendrą srovę).

Reikalingus parametrus nustatyti prade-
dant eksploataciją, žr. nuo 65 psl.

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Kištukas sYA
Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
211.2

1.

Antrinis siurblys ■ Sistemoje be šildymo vandens kaupik-
lio daugiau šildymo apytakos rato siur-
blių nebereikia (žr. gnybtą 212.2)

■ Šiluminę relę kaip grindų šildymo apy-
takos rato maksimalios temperatūros
ribotuvą (jei yra) prijungti nuosekliai (žr.
kitą skyrių)

Prijungimo vertės
■ Galia: 130 W
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A

Antrinis siurblys prijungtas gamykloje, ši-
luminę relę prijungti užsakovo pusėje.

211.5
 NC

Vėsinimo valdymo signa-
las
NC funkcija („Natūralus
vėsinimas“)

Jungtis užsakovo pusėje: „NC-Box“ arba
užsakovo įrengiami NC vėsinimo kompo-
nentai.

Prijungimo vertės
■ Galia: 10 W
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A

Kištukas sYS
Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
212.2

A1

Šildymo apytakos rato be
maišytuvo (A1) šildymo
apytakos rato siurblys

■ Jeigu yra šildymo vandens kaupiklis, šis
siurblys prijungiamas papildomai šalia
antrinio siurblio.

■ Šiluminę relę kaip grindų šildymo maksi-
malios temperatūros ribotuvą (jei yra) pri-
jungti nuosekliai (žr. kitą skyrių)

Prijungimo vertės
■ Galia: 100 W
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Kištukas sYS
Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
212.3 Geriamojo vandens recir-

kuliacinis siurblys
Prijungimo vertės
■ Galia: 50 W
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A

212.4 Saulės kolektorių apyta-
kos rato siurblys su ap-
sauginiu temperatūros ri-
botuvu (maks. 95 °C) tūri-
niam vandens šildytuvui

Prijungimo vertės
■ Galia: 130 W
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A

Apsauginį temperatūros ribotuvą jungti
nuosekliai su saulės kolektorių apytakos
rato siurbliu (žr. apsauginio temperatūros
ribotuvo montažo instrukciją).

Šiluminės relės kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros
ribotuvo prijungimas

Šiluminės relės B bendrai jungtis

M
1~C

B

X2.N
?
A

X1.

Šiluminės relės užsak. Nr. 7151 728,
7151 729 B jungtis

M
1~C

B

sÖ

X2.N
?

A
X1.

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Šildymo apytakos ratas be maišy-
tuvo A1/ŠR1

Jungtis A
prie regulia-
toriaus

Cirkuliacinis siurblys C

■ Be šildymo vandens kaupiklio 211.2 Antrinis siurblys
■ Su šildymo vandens kaupikliu 212.2 Šildymo apytakos rato siurb-

lys A1/ŠR1

Šiluminės relės užsak. Nr. 7151 728,
7151 729 B jungtis prie maišytuvo
praplėtimo komplekto

M
1~C

B

A

sÖ

sÖ

A Kištukas sÖ, įstatyti į maišytuvo pra-
plėtimo komplektą.

B Šiluminė relė
C Šildymo apytakos rato su maišytuvu

šildymo apytakos rato siurblys

Praplėtimo elektronikos plokštė ant pagrindinės plokštės
(230 V~ eksploataciniai komponentai)

Užsakovo pusėje nieko nejungti.

Gnybtų kaladėlės (signalinės ir saugos jungtys)

Reikalingus parametrus nustatyti prade-
dant eksploataciją, žr. nuo 65 psl.

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
X3.1 Fazė įjungta. Per reguliatoriaus el. tinklo jungiklį.

Nuoroda
Atkreipti dėmesį į 1000 W bendrą visų pri-
jungtų komponentų apkrovą.
 

X3.3
X3.4

Srauto kontrolės relė Reikalingas bepotencialinis sujungia-
masis kontaktas:
■ Sujungtas: šilumos siurblys veikia
■ Atjungtas: šilumos siurblys neveikia
■ Jungimo geba 230 V, 0,15 A

Prijungiant nuimti tiltą.
X3.6
X3.7

G

ETĮ blokavimas (gamy-
kloje įdėtas tiltas).

Reikalingas bepotencialinis atjungiama-
sis kontaktas:
■ Sujungtas: šilumos siurblys veikia
■ Atjungtas: šilumos siurblys neveikia
■ Jungimo geba 230 V, 0,15 A

Prijungiant nuimti tiltą.
  Nuoroda

■ Parametrų nustatyti nereikia.
■ Kompresorius išjungiamas „kietai“, kai

tik kontaktas atsijungia.
■ ETĮ kontakto signalu (ETĮ blokavimas)

išjungiama atitinkamo eksploatacinio
komponento maitinimo įtampa.

■ Momentiniam šildymo vandens šildytu-
vui galima parinkti norimas atjungti pa-
kopas (parametras „Maks. moment.
šild. vandens šildyt. galia kai blo-
kuoja ETĮ 790A“).

■ Daugiau informacijos apie ETĮ blokavi-
mą žr. skyriuje „El. tinklo jungtis“.

 

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
X3.8
X3.9

P

Pirminio apytakos rato
slėgio kontrolės relė
ir (arba)

Reikalingas bepotencialinis atjungiama-
sis kontaktas:
■ Sujungtas: saugos grandinė neper-

traukta
■ Atjungtas: saugos grandinė pertraukta,

šilumos siurblys nedirba
■ Jungimo geba 230 V~, 0,15 A

Jungtis:
■ nuoseklus jungimas, jeigu yra abu sau-

gos komponentai
■ įstatyti tiltą, jeigu nėra jokių saugos

komponentų

Apsaugos nuo užšalimo
kontrolės relė

 arba
Tiltas

X3.18
X2.1
X1.1

Šilumos siurblio regulia-
toriaus el. tinklo jungtis
230 V~

Žr. skyrių „El. tinklo jungtis“.

Reguliatorių ir jutiklių plokštė (jutikliai)

Reikalingus parametrus nustatyti prade-
dant eksploataciją, žr. nuo 65 psl.

Kištukas Jutiklis Tipas
F0.1/F0.2 Lauko temperatūros ju-

tiklis
NTC 10 kΩ

F0.2/F0.3 Radijo laikrodžio signalų
imtuvas

DCF

F4 Kaupiklio temperatūros
jutiklis viršuje

NTC 10 kΩ

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Kištukas Jutiklis Tipas
F11 24 V– primontuojamasis

drėgnio jungiklis

Nuoroda
Jeigu vėsinant naudoja-
mi „NC-Box“ arba „AC-
Box“ primontuojamieji
drėgnio jungikliai, uždėti
tiltą, nes priešingu atveju
šilumos siurblys neįsijun-
gia (pranešimas „CA
Pirm. apsaugos įtai-
sas“).
 

―

F13 Sistemos paduodamo
vandens temperatūros
jutiklis (už šildymo van-
dens kaupiklio)

NTC 10 kΩ

F14 Vėsinimo apytakos rato
paduodamo vandens
temperatūros jutiklis (šil-
dymo apytakos ratas be
maišytuvo A1/ŠR1 arba
atskiras vėsinimo apyta-
kos ratas SKK)

NTC 10 kΩ

F16 Patalpų temperatūros ju-
tiklis atskiram vėsinimo
apytakos ratui SKK (būti-
nas) arba šildymo (vėsi-
nimo) apytakos ratui be
maišytuvo A1/ŠR1 (reko-
menduotinas)

NTC 10 kΩ

F21 Kolektorių temperatūros
jutiklis

NTC 20 kΩ

F23 Saulės kolektorių apyta-
kos rato grįžtamosios
temperatūros jutiklis

NTC 10 kΩ

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Kištukas Jutiklis Tipas
aVG KM magistralė (gyslas

galima keisti)
Jeigu norima prijungti ke-
letą prietaisų, naudoti
KM magistralės skirstytu-
vą (priedas).

KM magistralės abonen-
tas (pavyzdžiai):
■ Praplėtimo komplektas

šildymo apytakos ratui
su maišytuvu M2/ŠR2

■ Nuotolinio valdymo
įtaisas Vitotrol 200A
arba Vitotrol 300B
(nuotolinio valdymo
įtaise nustatyti šildymo
apytakos ratų priskirtį)

■ Praplėtimas EA1, pra-
plėtimas AM1

■ Komunikacijos sąsaja
Vitocom 100,
tipas GSM

 

sVA Modbus 2 (gyslų negali-
ma sukeisti)
1 fazės arba 3 fazių ener-
gijos skaitiklio jungtis.

 

J3 Tiltas Modbus 2 galinei
varžai

Galinė varža aktyvi
(gamyklinė nuosta-
ta).
Galinė varža neak-
tyvi.

 

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Kištukas Jutiklis Tipas
J4 Tiltas Modbus 2 pagrin-

dinio / valdomojo įtaiso
nuostatai

Šilumos siurblio re-
guliatorius yra val-
domasis įtaisas.
Šilumos siurblio re-
guliatorius yra pa-
grindinis įtaisas (ga-
myklinė nuostata).

 

X18 Modbus 1
Vitovent 300-F jungtis

 

X24 LON komunikacinio mo-
dulio jungtis (žr. LON ko-
munikacinio modulio
montažo instrukciją)

 

X31 Kodavimo kištuko jung-
ties vieta

 

Baseino šildymas

Nuoroda
■ Baseino šildymo valdymo signalas

siunčiamas KM magistrale per praplė-
timą EA1.

■ Jungtis prie praplėtimo EA1 jungti tik
pagal tolesnį paveikslėlį.

■ Filtravimo apytakos rato siurblio val-
dyti šilumos siurblio reguliatoriumi
negalima.

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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H
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M
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C
D

F G

E

K

A Praplėtimas EA1
B El. tinklo jungtis 1/N/PE 230 V/

50 Hz
C Atšakinis lizdas (įrengiamas užsa-

kovo)
D Baseino šildymo cirkuliacinio siur-

blio (priedas) saugiklis ir galios kon-
taktorius

E Tiltas
F 3 krypčių perjungimo vožtuvas

„Baseinas“ (be el. srovės: šildymo
vandens kaupiklio šildymas)

G Baseino šildymo cirkuliacinis siurb-
lys (priedas)

H Baseino vandens temperatūros
reguliavimo termoreguliatorius
(bepotencialinis kontaktas:
230 V~, 0,1 A; priedas)

K Jungtis reguliatorių ir jutiklių plokš-
tėje

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Neįžemintų laidų atskiriamieji įtaisai
■ Pagrindinis jungiklis (jeigu yra) turi

vienu metu atjungti nuo el. tinklo visus
neįžemintus laidus ne mažesniu kaip
3 mm kontakto tarpu.

■ Papildomai mes rekomenduojame dėl
nuolatinės (gedimo) srovės, kuri gali
atsirasti dėl efektyviai energiją naudo-
jančių gamybinių priemonių, įrengti
visoms srovės rūšims jautrų B tipo

  apsauginį gedimo srovės
išjungiklį (RCD).

■ A tipo apsauginio gedimo srovės išjun-
giklio (RCD) naudoti negalima, taip
pat jis negali būti prijungtas prieš
B tipo apsauginį gedimo srovės išjun-
giklį (RCD).

■ Jeigu pagrindinis jungiklis neįrengia-
mas, visus neįžemintus laidus nuo el.
tinklo ne mažesniu kaip 3 mm kontakto
tarpu turi atskirti prieš sistemą įjungtas
linijos apsaugos jungiklis.

Pavojus
Dėl netinkamai atliktos elektros
instaliacijos galimi sužeidimai
elektros srove ir žala prietaisui.

El. tinklą prijungti ir apsaugos
priemones (pvz., FI grandinę)
atlikti pagal tokius reikalavimus:
■ IEC 60364-4-41
■ VDE taisykles
■ vietinės energijos tiekimo

įmonės (ETĮ) technines prijun-
gimo sąlygas (TPS)

Pavojus
Jeigu sistemos komponentai
neįžeminti, atsiradus gedimui
elektros sistemoje gali imti tekėti
žmonėms pavojinga el. srovė.
Prietaisas ir vamzdynas turi būti
sujungti su namo potencialo išly-
ginimu.

Pavojus
Neteisingai priskirtos gyslos gali
tapti sunkių sužalojimų ir prie-
taiso gedimų priežastimi.
Nesupainiokite gyslų „L“ ir „N“.

■ Pasitarus su ETĮ, galios el. grandinių
maitinimui galima naudoti įvairius tari-
fus.
Atkreipti dėmesį į ETĮ technines prijun-
gimo sąlygas.

■ Jeigu kompresorius ir (arba) momen-
tinis šildymo vandens šildytuvas eks-
ploatuojamas mažu tarifu (ETĮ bloka-
vimas), nuo skaitiklio spintos į šilumos
siurblio reguliatorių reikia arba nutiesti
dar vieną laidą (pvz., 3 x 1,5 mm2) ETĮ
blokavimo signalui,
arba
ETĮ blokavimo signalo liniją ir šilumos
siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtį
(3 x 1,5 mm2) sujungti kartu viename 5
gyslų kabelyje.

■ ETĮ blokavimo priskyrimas (kompre-
soriui ir (arba) momentiniam šildymo
vandens šildytuvui) apsprendžiamas
jungties rūšimi ir šilumos siurblio regu-
liatoriuje nustatytais parametrais.
Vokietijoje maitinimo iš el. tinklo blo-
kavimas yra apribotas maks. 3 kartus
po 2 valandas per parą (24 h).

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas
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■ Šilumos siurblio reguliatoriaus ir
elektronikos maitinimas privalo būti
be ETĮ blokavimo; čia išjungiamųjų
tarifų naudoti negalima.

■ Kartu su savuoju energijos vartojimu
(fotovoltinės sistemos gaminamos
elektros naudojimas savosioms reik-
mėms):

Nuoroda
ETĮ blokavimo metu kompresoriaus
darbas vartojant savąją energiją
negalimas.
 

■ Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tin-
klo prijungimo liniją apsaugoti maks.
16 A.

■ Mes rekomenduojame priedų ir išo-
rinių komponentų, kurie nejungiami
prie šilumos siurblio reguliatoriaus, el.
tinklo jungtį prijungti prie to paties sau-
giklio arba bent jau prie tos pačios
fazės, kaip ir šilumos siurblio regulia-
torius.
Prijungus prie to paties saugiklio padi-
dėja saugumas dingus el. srovei. Rei-
kia atsižvelgti į prijungtų vartotojų ima-
mąją srovę.

Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis (230 V~)

X3

9

16
16

F1 T6,3AH

18

NL1

8
7
6 N

N
3
1 1

X2 X1 Nuoroda
Šios jungties blokuoti negalima.

■ Apsauga maks. 16 A
■ Normalus tarifas (mažas tarifas su ETĮ

blokavimu negalimas)
■ Rekomenduojama el. tinklo prijungimo

linija: 3 x 1,5 mm2 (5 x 1,5 mm2 su ETĮ
blokavimu)

Kompresoriaus el. tinklo jungtis (400 V~)

L1
400 V, 50 Hz
3 / PE

?

L2
L3
N

L1
L2
L3

PE

■ Apsauga pagal kompresoriaus galią
(žr. „Techninius duomenis“).

■ Galima naudoti mažą tarifą ir ETĮ blo-
kavimą.

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)
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■ Jeigu naudojamas mažas tarifas su
ETĮ blokavimu, parametrų nustatinėti
nereikia. Blokavimo laiku kompreso-
rius neveikia.

■ Rekomenduojama el. tinklo prijungimo
linija:

5 x 2,5 mm2

Maks. linijos ilgis:
25 m

Kompresoriaus 230 V~ el. tinklo jungtis

L1
N

230 V / 50 Hz
    1 / N / PE

L1
N
PE?

■ Apsauga pagal kompresoriaus galią
(žr. techninius duomenis).

■ Galima naudoti mažą tarifą ir ETĮ blo-
kavimą.

■ Jeigu naudojamas mažas tarifas su
ETĮ blokavimu, parametrų nustatinėti
nereikia. Blokavimo laiku kompreso-
rius neveikia.

■ Rekomenduojama el. tinklo prijungimo
linija:
3 x 4 mm2

Maks. linijos ilgis: 25 m

Momentinio šildymo vandens šildytuvo 400 V~ el. tinklo jungtis

N

L1
L2
L3

400 V / 50 Hz
3 / N / PE

N2

L1
L2
L3

N1

N3

PE
PE

■ Apsauga maks. 16 A saugikliu (žr.
techninius duomenis).

■ Galima naudoti mažą tarifą ir ETĮ blo-
kavimą.

■ Rekomenduojama el. tinklo prijungimo
linija:
5 x 2,5 mm2

Maks. linijos ilgis: 25 m

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)
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Momentinio šildymo vandens šildytuvo 230 V~ el. tinklo jungtis

230V / 50 Hz
1 / N / PE

N

L1
L1
L1

N
N

L1

N1

PE
PE

L1

N1

L1

N1

■ Apsauga maks. 16 A saugikliu (žr.
techninius duomenis).

■ Galima naudoti mažą tarifą ir ETĮ blo-
kavimą.

■ Rekomenduojama el. tinklo prijungimo
linija:
7 x 2,5 mm2

Maks. linijos ilgis: 25 m

Maitinimas su ETĮ blokavimu

ETĮ blokavimas be galios atskyrimo užsakovo pusėje

ETĮ blokavimo signalas prijungiamas tie-
siai šilumos siurblio reguliatoriuje. Kai
ETĮ blokavimas aktyvus, kompresorius
„kietai“ išjungiamas.
Parametru „Moment. šild. v. šild. galia
ETĮ blokavimui 790A“ nustatoma, ar ir
kokia pakopa paliekamas veikti momen-
tinis šildymo vandens šildytuvas bloka-
vimo metu.

Nuoroda
Atkreipti dėmesį į technines kompeten-
tingos energijos tiekimo įmonės (ETĮ)
prijungimo sąlygas.

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)
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X3.7
X3.6

3

3

44

3

3/N3/N

≈

4

kWhkWh

5 3(400 V~)
7 (230 V~)

X3.18/X2.1/X1.1

Parodyta be saugiklių ir apsauginio FI jungiklio.

A Šilumos siurblio reguliatorius
B Momentinis šildymo vandens šildy-

tuvas
C Kompresorius
D Šilumos siurblio reguliatoriaus el.

tinklo jungtis
E Didelio tarifo skaitiklis
F Pirminis daugiaadresio valdymo

imtuvo saugiklis

G Daugiaadresio valdymo imtuvas
(kontaktas atidarytas: blokavimas
aktyvus)
Įvadas: TNC sistema

H Mažo tarifo skaitiklis
K Įvadas: TNC sistema

ETĮ blokavimas su galios atskyrimu užsakovo pusėje

ETĮ blokavimo signalas prijungiamas
prie mažo tarifo maitinimo kontaktoriaus,
įrengiamo užsakovo, ir šilumos siurblio
reguliatoriuje. Kai aktyvus ETĮ blokavi-
mas, kompresorius ir momentinis šil-
dymo vandens šildytuvas „kietai“ išjun-
giami.

ETĮ blokavimo metu momentinis šildymo
vandens šildytuvas įjungtas būti negali,
parametras „Moment. šild. v. šild.
galia ETĮ blokavimui 790A“ nedaro
jokio poveikio.

Nuoroda
Atkreipti dėmesį į technines kompeten-
tingos energijos tiekimo įmonės (ETĮ)
prijungimo sąlygas.

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)
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≈

3

3

4 4

3

3/N 3/N

4

kWh kWh

3

7
5 (400 V~)

(230 V~)

X3.7
X3.6

X3.18/X2.1/X1.1

Parodyta be saugiklių ir apsauginio FI jungiklio.

A Šilumos siurblio reguliatorius
B Momentinis šildymo vandens šildy-

tuvas
C Kompresorius
D Šilumos siurblio reguliatoriaus el.

tinklo jungtis
E Didelio tarifo skaitiklis
F Pirminis daugiaadresio valdymo

imtuvo saugiklis

G Daugiaadresio valdymo imtuvas
(kontaktas atidarytas: blokavimas
aktyvus) su pirminiu saugikliu

H Mažo tarifo skaitiklis
K Įvadas: TNC sistema
L Pagrindinis jungiklis

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)
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El. tinklo maitinimas kartu su savuoju energijos vartojimu

Be ETĮ blokavimo

kWh

G

F

L

kWh

F

L

E

kWh

N E1E2 D /D

L1 L1 L2 L2 L3 L3

C

A

M

NN

A

~~
= D

H K

M

F

B

F

A Šilumos siurblys
B Kiti (savosios energijos) vartotojai

namų ūkyje
C Energijos skaitiklis
D Inverteris
E Atskiriamasis įtaisas fotovoltinei sis-

temai
F Prijungimo gnybtas

G Dviejų tarifų skaitiklis (specialusis
tarifas šilumos siurbliui)
Negali būti naudojamas kartu su
fotovoltine sistema, skirta savajam
energijos vartojimui.

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)
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H Dviejų krypčių skaitiklis (fotovoltinei
sistemai, skirtai savajam energijos
vartojimui):
energijos vartojimas iš ETĮ ir ener-
gijos tiekimas į ETĮ

K Skaitiklis su grįžimo blokatoriumi:
energijos fotovoltine sistema gene-
ravimui

L Atskiriamasis įtaisas namo jungčiai
(paskirstymo spinta)

M Paskirstymo spinta
N Namo jungčių dėžutė

Fazių kontrolės relė (jei yra)

Fazių kontrolės relė naudojama kompre-
soriaus maitinimui stebėti.
Jeigu viršijami vidiniai leidžiamieji nuo-
krypiai, fazių kontrolės relė išjungia (jun-
gimo kontaktas atsijungia).
Jeigu vertės vėl yra leidžiamųjų nuo-
krypių ribose, fazių kontrolės relė auto-
matiškai vėl prijungia el. tinklą.

Jeigu relė suveikė, reikia pašalinti prie-
žastį. Relių atsklęsti ar atstatyti nerei-
kia.

Montažo eiga
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Konstrukcija 1

A
H

B

C

G

F

E

D

D

<>U

A1

Asy
Ph
Rel

A2

L1

L2

L3

14

11

12

<>U

Asy

t

2

4
12

%

15

10

5

%

20
10

6

0.1

A Viršįtampis ar sumažintoji įtampa, %
B Fazių asimetrija, %
C Jungimo delsa, s
D Naudojamas kontaktas saugos

grandinėje (sujungiamasis kontak-
tas)

E Veikimo indikacija („Rel“)
F Trūkstamos fazės / fazių sekos

sutrikimo indikacija („Ph“)
G Sutrikimo indikacija: asimetrija

(„Asy“)
H Viršįtampio / sumažintosios įtampos

sutrikimo indikacija („<>U“)

Šviesos diodų paaiškinimas
■ Šviesos diodas „Rel“ šviečia žaliai:

visos įtampos ir sukamasis laukas
(sukantis pagal laikrodžio rodyklę)
tvarkoje.

■ Šviesos diodas „Ph“ šviečia raudonai:
relė suveikė, sukamasis laukas suka
prieš laikrodžio rodyklę.

■ Nešviečia nė vienas šviesos diodas:
trūksta vienos ar kelių fazių.

■ Šviesos diodas „<>U“ šviečia raudo-
nai:
vienoje ar keliose fazėse neteisinga
įtampa.

■ Šviesos diodas „Asy“ šviečia raudo-
nai:
vienoje ar keliose fazėse asimetrija.

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)
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Konstrukcija 2

A

B

L1

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L1

L2

L3

L2
L3

L1  L2  L3

N  11  21

22  24

12  14

Šviesos diodų paaiškinimas
A Įtampa „U“:

šviečia žaliai, kai yra įtampa.
B Relė „R“:

kai fazių seka teisinga, šviečia gel-
tonai;
kai fazių seka neteisinga, nešviečia.

Jungčių prie gnybtų X3.8/X3.9 sujungimas

Prijungus el. tinklą reikia prie gnybtų
X3.8 ir X3.9 prijungti vieną iš šių kompo-
nentų:
■ pirminio apytakos rato slėgio kontrolės

relę arba (ir) apsaugos nuo užšalimo
kontrolės relę
arba

■ pridėtą tiltą.

Montažo eiga

El. tinklo linijų prijungimas (tęsinys)

56
23

 5
72

 L
T



57

! Dėmesio
Prietaisą uždaryti sandariai gar-
sui ir garams.
Patikrinti, ar sandarūs vidiniai
hidrauliniai sujungimai.

! Dėmesio
Kad nesikondensuotų vanduo ir
būtų mažiau triukšmo,
sandariai uždaryti korpuso duris.

Pavojus
Jeigu sistemos komponentai
neįžeminti, atsiradus gedimui
elektros sistemoje gali imti tekėti
žmonėms pavojinga el. srovė.
Sumontuoti apsauginius laidus
prie priekinio, viršutinio ir šoninio
skydų.

Surinkimą žr. 27 psl.

Montažo eiga

Šilumos siurblio uždarymas
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Smulkesnės darbo eigos nuorodos pateiktos nurodytuose puslapiuose

Pirmojo paleidimo darbų eiga

Patikrinimo darbų eiga

Techninio aptarnavimo darbų eiga Puslapis

• • • 1. Atidaryti šilumos siurblį................................................. 59

• 2. Sudaryti protokolus........................................................ 59

• • • 3. Patikrinti šalčio apytakos rato sandarumą................... 59

• 4. Užpildyti pirminį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą.... 60

• 5. Užpildyti antrinį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą..... 61

• 6. Užpildyti saulės kolektorių apytakos ratą ir pašalinti
iš jo orą............................................................................ 63

• • • 7. Patikrinti šildymo apytakos rato plėtimosi indą ir slėgį 63

• 8. Išvalyti tūrinį vandens šildytuvą................................... 63

• 9. Pakeisti magnio anodą................................................... 65

• • 10. Patikrinti, ar tinkamai įtvirtintos elektros jungtys

• • • 11. Uždaryti šilumos siurblį, įjungti pagrindinį jungiklį

• 12. Pradėti sistemos eksploataciją..................................... 65

• • • 13. Patikrinti sistemos veikimą (pvz., vykdymo
elementus, temperatūras, jei reikia, šilumos skaitiklį) 75

• 14. Sistemos eksploatuotojo instruktavimas..................... 75

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Darbo etapai - pirmasis paleidimas, patikrinimas ir techninis aptarnavimas
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Atidaryti šilumos siurblį

Pavojus
Prisilietus prie konstrukcinių
dalių, kuriose yra įtampa, galima
patirti pavojingus elektros srovės
sukeliamus sužeidimus.
Neliesti jungčių sričių (šilumos
siurblio reguliatoriaus ir el. tinklo
jungčių, žr. skyrių „Šilumos siur-
blio reguliatoriaus elektros
jungčių apžvalga“).

Pavojus
Jei konstrukcinės dalys
neįžemintos, kilus elektros gedi-
mui gali imti tekėti pavojinga
žmonėms el. srovė ir būti apga-
dintos konstrukcinės dalys.
Būtinai vėl sujungti visus apsau-
ginių laidų sujungimus.

! Dėmesio
Kad prietaisas nebūtų apgadin-
tas, tarp jo įrengimo ir eksploata-
cijos pradžios turi praeiti ne
mažiau kaip 30 min.
Darbus su šalčio apytakos ratu
leidžiama atlikti tik sertifikuo-
tiems darbuotojams (pagal EB
842/2006 ir 303/2008 reglamen-
tus).

1. Nuimkite priekinį skydą, žr. 19 psl.

2. Užbaigę darbus uždarykite šilumos
siurblį, žr. 57 psl.

Apie prietaiso eksploatacijos pra-
džią žr. taip pat ir eksploatacijos
instrukcijoje.

Sudaryti protokolus

Toliau aprašyto pirmojo paleidimo metu
užfiksuotas matuojamąsias vertes reikia
įrašyti į nuo 116 psl. pateiktus protoko-
lus ir darbo žurnalą (jei yra).

Patikrinti šalčio apytakos rato sandarumą

Pavojus
Šaltnešis yra orą išstumiančios,
nenuodingos dujos. Nekontro-
liuojamas šaltnešio nutekėjimas
uždarose patalpose gali apsun-
kinti kvėpavimą ir uždusinti.
■ Pasirūpinti pakankamu uždarų

patalpų vėdinimu.
■ Būtinai atkreipti dėmesį į elge-

sio su šiuo šaltnešiu taisyklės ir
direktyvas ir jų laikytis.

Pavojus
Patekęs ant odos, šaltnešis gali
ją sužaloti.
Dirbant su šalčio apytakos ratu
dėvėti apsauginius akinius ir
apsaugines pirštines.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Nuoroda
Darbus su šalčio apytakos ratu lei-
džiama atlikti tik sertifikuotiems darbuo-
tojams (pagal EB 842/2006 ir 303/2008
reglamentus).

1. Patikrinkite dugną, armatūras ir
matomas litavimo jungtis, ar nėra aly-
vos pėdsakų.

Nuoroda
Alyvos pėdsakai rodo, kad šalčio
apytakos ratas nesandarus. Paves-
kite šaldymo technikos specialistui
patikrinti šilumos siurblį.

2. Šaltnešio nesandarumų ieškikliu
arba nesandarumų paieškos aerozo-
liu patikrinkite šilumos siurblio vidų,
ar nėra šaltnešio nuotėkio.

Radus nesandarumų, kompaktinį šilu-
mos siurblio prietaisą privalo patikrinti
šalčio technikos specialistas.

Užpildyti pirminį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą

! Dėmesio
Kad prietaisas nebūtų apgadin-
tas,
pirminį apytakos ratą reikia užpil-
dyti prieš įjungiant el. tinklo
įtampą.

1. Patikrinkite pirminį plėtimosi indo
slėgį.

2. Pripildykite pirminį apytakos ratą
Viessmann šilumnešio ir jį nuorin-
kite.

Nuoroda
Turi būti apsauga nuo užšalimo iki
-15 ℃.
Viessmann šilumnešis yra paruoštas
mišinys etileno glikolio pagrindu, iki
–15 °C, sudėtyje yra inhibitorių
apsaugai nuo korozijos.

3. Patikrinkite jungčių sandarumą.
Pakeiskite apgadintus arba persikrei-
pusius sandariklius.

Nuoroda dėl pirminio siurblio suregu-
liavimo
Temperatūros skirtumas tarp pirminio
apytakos rato paduodamos ir grįžtamo-
sios linijos: 3 K iki 5 K.
Tam, jei reikia, nustatyti pirminį siurblį
žemesne pakopa.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Užpildyti antrinį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą

Netinkamas pildymo ir papildymo van-
duo skatina nuosėdų susidarymą bei
koroziją ir gali apgadinti sistemą.
Dėl šildymo vandens, įskaitant pildymo ir
papildymo vandenį, kokybės ir kiekio rei-
kia atsižvelgti į VDI 2035.
■ Prieš pildant kruopščiai išskalauti šil-

dymo sistemą.
■ Pildyti tik geriamojo vandens kokybės

vandeniu.
■ Kietesnį nei 16,8 °dH (3,0 mol/m3) pil-

dymo vandenį reikia suminkštinti, pvz.,
nedidelio našumo šildymo vandens
minkštinimo įrenginiu (žr. Viessmann
Vitoset kainoraštį).

! Dėmesio
Kad prietaisas nebūtų apgadin-
tas,
saugoti ant ekranavimo skydo
esančius elektros komponentus
nuo ištekančių skysčių.

1. Jei yra, atidarykite užsakovo įrengtus
atgalinio srauto blokatorius.

2. Patikrinkite pirminį plėtimosi indo
slėgį (žr. 63 psl.).

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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3. Pripildykite (praplaukite) antrinį apy-
takos ratą ir pašalinkite iš jo orą.
■ Atsukite antrinio apytakos rato oro

šalinimo čiaupą (oro šalinimo, pri-
pildymo ir išleidimo čiaupų vietą
žr. 82 psl.).

■ Šiek tiek atidarykite greito nuori-
nimo vožtuvą (žr. saugos
grupę 31 psl.) (lieka atviras).

■ „Šildymo / geriamojo vandens šil-
dymo“ 3 krypčių perjungimo vož-
tuvą rankine svirtimi perstatykite į
viduriniąją padėtį (žr. pav.).

4. ! Dėmesio
Kad nesugadintumėte prie-
taiso, patikrinkite antrinio apy-
takos rato paduodamo ir
grįžtamojo vandens jungčių
prie šilumos siurblio sanda-
rumą.
Radus nesandarumų, prie-
taisą tuojau pat išjungti, van-
denį išleisti ir patikrinti, ar
gerai sudėti sandarinimo žie-
dai. Pasislinkusius sandari-
nimo žiedus būtinai pakeisti
naujais.

5. Patikrinkite sistemos slėgį, jei reikia,
papildykite vandens.
Minimalus sistemos slėgis: 0,8 bar
(80kPa)
Leidžiamasis darbinis slėgis: 3 bar
(0,3 MPa)

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Užpildyti saulės kolektorių apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą

Pavojus
Perkaitę kolektorių paviršiai ir
perkaitęs šilumnešis gali apde-
ginti ir apgadinti prietaisą.
Dirbant su kolektoriais ir su šilum-
nešiu užpildytu saulės kolektorių
apytakos ratu saugoti kolektorių
paviršių nuo saulės spindulių.

1. Patikrinkite pirminį plėtimosi indo
slėgį.

2. ! Dėmesio
Kad prietaisas nebūtų apga-
dintas,
saulės kolektorių apytakos
ratą pildykite tik su „Tyfocor
LS“.

3. Nuorinkite saulės kolektorių apytakos
ratą.
Minimalus sistemos slėgis: 1,7 bar
(0,17 MPa)
Leidž. darbinis slėgis: 6 bar
(0,6 MPa)

Patikrinti šildymo apytakos rato plėtimosi indą ir slėgį

Atkreipti dėmesį į projekta-
vimo nuorodas.
Vitocal projektavimo instrukcija

Išvalyti tūrinį vandens šildytuvą

Pavojus
Nekontroliuojamai besiveržiantis
geriamasis vanduo ir šilumnešis
nupliko ir apgadina pastatą.
Geriamojo vandens ir šildymo
vandens jungtis atjunkite tik tada,
kai tūriniame vandens šildytuve
nėra slėgio.

! Dėmesio
Neigiamas slėgis tūriniame van-
dens šildytuve gadina įrangą.
Su išsiurbimo siurbliu tuštinti tik
esant atviram nuorinimo vožtu-
vui.

! Dėmesio
Smailios ir aštriabriaunės valymo
priemonės
gadina tūrinį vandens šildytuvą.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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! Dėmesio
Rūgštiniai valikliai
kenkia tūrinio vandens šildytuvo
medžiagai.

1.

8x

BA

2.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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! Dėmesio
Trumpasis jungimas tarp magnio
anodo ir kaitinamosios spiralės
panaikina apsauginį magnio
anodo poveikį ir tūrinis vandens
šildytuvas ima rūdyti.

Prieš prijungiant elektros linijas
išmatuoti varžą tarp gnybtų A ir
B. Jeigu varža ženkliai
mažesnė už begalinę, patikrinti,
ar magnio anodas nesiliečia prie
kaitinamosios spiralės.

Pakeisti magnio anodą

Nuoroda
Jeigu magnio anodą reikia pakeisti,
galima naudoti išorinio srovės šaltinio
maitinamu anodu, kuriam nereikia tech-
ninės priežiūros (priedas).

Magnio anodo išmontavimą žr. skyriuje
„Tūrinio vandens šildytuvo valymas“.

! Dėmesio
Trumpasis jungimas tarp magnio
anodo ir kaitinamosios spiralės
panaikina apsauginį magnio
anodo poveikį ir tūrinis vandens
šildytuvas ima rūdyti.
Prieš prijungiant elektros linijas
išmatuoti varžą tarp gnybtų A ir
B (žr. pirmesnį pav.). Jeigu
varža ženkliai mažesnė už bega-
linę, patikrinti, ar magnio anodas
nesiliečia prie kaitinamosios spi-
ralės.

Pradėti sistemos eksploataciją

Sistemos eksploataciją galima pradėti
(ją konfigūruoti, nustatyti parametrus ir
patikrinti funkcijas) naudojantis eksploa-
tacijos pradžios pagelbikliu arba be jo
(žr. tolesnį skyrių ir techninės priežiūros
instrukciją „Šilumos siurblio reguliato-
riaus Vitotronic 200“).

Nuoroda
Parametrų rūšis ir apimtis priklauso nuo
šilumos siurblio tipo, pasirinktos siste-
mos schemos ir naudojamų priedų.

Eksploatacijos pradžia su eksploatacijos pradžios pagelbikliu

Eksploatacijos pradžios pagelbiklis
automatiškai veda per visus meniu,
kuriuose reikia ką nors nustatyti. Čia
automatiškai aktyvus
„Kodavimo lygmuo 1“.

! Dėmesio
Neteisingi veiksmai
„Kodavimo lygmenyje 1“ gali
sugadinti prietaisą ir šildymo sis-
temą.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Būtinai laikykitės techninės prie-
žiūros instrukcijoje „Šilumos siur-
blio reguliatorius Vitotronic 200“
pateiktų nurodymų, kitaip garan-
tija netenka galios.

Įjunkite el. tinklo jungiklį šilumos siurblio
reguliatoriuje.
■ Peržiūra „Paleisti eksploatacijos

pradžią?“ pirmą kartą pradedant eks-
ploataciją pasirodo automatiškai.

Nuoroda
Eksploatacijos pradžios pagelbiklį
galima paleisti ir rankiniu būdu.
Tam įjungiant šilumos siurblio regulia-
torių (matosi proceso eigos juostelė)
laikyti nuspaustą .
 

■ Pirmojo paleidimo metu pasirodo
vokiški užrašai:

Sprache

Dansk
Cesky
Bulgarski
Deutsch

Wählen mit

ê

ê

çDE
BG
CZ
DK

ê

ê

(

 
■ Dėl kai kurių prietaiso komponentų

valdymo rankiniu būdu pradedant eks-
ploataciją šilumos siurblio reguliato-
riuje rodomi pranešimai. Tai nėra prie-
taiso gedimas.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Veikimo patikrinimas
paleisti

Funkcija
parinkti

Abonentų patikrinimas
atlikti

Vykdymo elem. testas
atlikti

Signalų įėjimai
rodyti

Jutiklių vertės
rodyti

Parametras
nustatyti

Paleisti eksploatacijos pradžią?

Parametrų grupė
parinkti

Kalba
nustatyti

Data / laikas
nustatyti

Temperatūros jutikliai

Signalų įėjimai

Vykdymo elem. testas

Eksploat. pradžia baigta Reguliavimo režimas

OK

OK OK

OK

OK OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

N
E TAIP

OKVeikimo
patikrinimas

Kodavimo 
lygmuo 1

Abonentų patikrinimas

Laikas
nustatyti

Data
nustatyti

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Eksploatacijos pradžia be eksploatacijos pradžios pagelbiklio

Techninės priežiūros meniu aktyvini-
mas

Techninės priežiūros meniu galima akty-
vinti iš bet kurio meniu.
Maždaug 4 s kartu spauskite OK +
å.

Techninės priežiūros meniu išaktyvi-
nimas

Techninės priežiūros meniu išlieka akty-
vus tol, kol išaktyvinamas su „Baigti
tech. priežiūrą?“ arba jeigu 30 min
neatliekama jokių veiksmų.

Parametrų nustatymas, remiantis
„Sistemos schemos“ pavyzdžiu

Norint nustatyti kurį nors parametrą, pir-
miausia reikia pasirinkti parametrų
grupę, o po to parametrą.
Visi parametrai rodomi aiškiuoju tekstu.
Papildomai kiekvienam parametrui yra
priskirtas parametro kodas.

Techninės priežiūros meniu:
1. Maždaug 4 s kartu spauskite OK +

å.
2. Pasirinkite „Kodavimo lygmenį 1“.
3. Pasirinkite parametrų grupę: „Siste-

mos apibrėžimas“
4. Parinkite parametrą: „Sistemos

schema 7000“
5. Nustatykite sistemos schemą: „6“

Kitas būdas, jeigu jau aktyvintas techni-
nės priežiūros meniu:

Išplėstinis meniu:
1. å

2. „Tech. priežiūra“
3. Pasirinkite „Kodavimo lygmenį 1“.
4. Pasirinkite parametrų grupę: „Siste-

mos apibrėžimas“
5. Parinkite parametrą: „Sistemos

schema“
6. Patvirtinkite parametro kodą: „7000“
7. Nustatykite sistemos schemą: „6“

Užsakovo jėgomis prijungtiems komponentams reikalingi parametrai

Smulkūs parametrų paaiškini-
mai
Šilumos siurblio reguliatoriaus
Vitotronic 200 techninės priežiū-
ros instrukcija

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Siurbliai ir kiti komponentai

Siurblys / komponen-
tas

Parametras Nuostata

Šildymo apytakos rato
siurblys

„Sistemos apibrėžimas“
Ó

„Sistemos schema
7000“

■ Su šildymo apytakos ra-
tu A1/ŠR1 (šildymo apy-
takos ratui be maišytuvo)
arba

■ Su šildymo apytakos ra-
tu M2/ŠR2 (šildymo apy-
takos ratui su maišytuvu)

Geriamojo vandens recir-
kuliacinis siurblys

Išplėstinis meniu:
„Cirkuliacijos laiko pro-
grama“

Nustatyti laiko programą

Maišytuvo praplėtimo
komplektas šildymo apy-
takos ratui M2/ŠR2

„Sistemos apibrėžimas“
Ó

„Sistemos schema
7000“

Nuoroda
Sukamąjį praplėtimo kom-
plekto jungiklį S1 nustatyti
ties „2“ (žr. praplėtimo kom-
plekto montažo instrukciją).
 

Nuotolinio valdymo įtai-
sas

Šildymo (vėsinimo) apyta-
kos ratui:
„Šild. apyt. ratas 1“ Ó
„Nuotolinis valdymas
2003“
arba
„Šild. apyt. ratas 2“ Ó
„Nuotolinis valdymas
3003“

„1“

Nuoroda
Vitotrol nustatyti šildymo
apytakos ratų priskirties ko-
davimą:
H1/ŠR1 šildymo apytakos

ratui 1
H2/ŠR2 šildymo apytakos

ratui 2
(žr. Vitotrol montažo instruk-
ciją)
 

 Atskiram vėsinimo apyta-
kos ratui:
„Vėsinimas“ Ó
„Nuotolinis vėsinimo ap.
rato valdymas 7116“

„1“

 „Vėsinimas“ Ó
„Atskiro vėsinimo apyt.
rato patalpų t. jut. kont.
formav. 7106“

■ „0“ F16
■ „1“ A1/ŠR1
■ „2“ M2/ŠR2
■ „4“ SKK

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Siurblys / komponen-
tas

Parametras Nuostata

Vitocom 100, tipas GSM „Sistemos apibrėžimas“
Ó

„Vitocom 100 7017“

„1“

Išorinis praplėtimas „Sistemos apibrėžimas“
Ó

„Išorinis praplėtimas
7010“

■ „1“ EA1
■ „2“ AM1
■ „3“EA1 ir AM1

Nuoroda
Išorinių funkcijų parametrus
žr. tolesnėje lentelėje.
 

Išorinės funkcijos

Išorinės funkcijos Parametras Nuostata
Išorinis pareikalavimas Jei reikia, „Vidinė hidrauli-

ka“ Ó 
„Paduodama temperat.
esant išoriniam pareikala-
vimui 730C“

Nustatytoji paduoda-
mo vandens tempera-
tūros vertė, esant išo-
riniam pareikalavimui

Išorinis kompresoriaus įjungi-
mas, maišytuvo reguliavimo
režimas arba ATIDARYTA

„Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Išorinio pareikalav. po-
veikis šilum.siurbl./šild.ap.
ratams 7014“

„0“ iki „7“
(atkreipti dėmesį į pa-
rametrą „Paduoda-
ma temperat. esant
išoriniam pareikala-
vimui 730C“)

Išorinis įvairių sistemos kom-
ponentų darbo būsenos per-
jungimas

„Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Sistemos komponentas
išoriniam perjungimui
7011“

„0“ iki „55“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Darbo būsena išoriniam
perjungimui 7012“

„0“ iki „3“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Išorinio perjungimo truk-
mė 7013“

„0“ iki „12“

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Tolimesnė darbo eiga (tęsinys)
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Išorinės funkcijos Parametras Nuostata
Išorinis kompresorių ir siurblių
blokavimas

„Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Išorinio blokavimo povei-
kis siurbliams / kompreso-
riui 701A“

„0“ iki „31“

Išorinis kompresoriaus bloka-
vimas, maišytuvas reguliavi-
mo režimu arba UŽD.

„Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Išorinio blokavimo povei-
kis šilumos siurbliui / šil-
dymo ap. ratams 7015“

„0“ iki „8“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Išorinio blokavimo povei-
kis siurbliams / kompreso-
riui 701A“

„0“ iki „31“

Saulės energija

Saulės energijos parametrai Nuostata
„Saulės energija“ Ó
„Saulės kolektorių įrangos reguliatoriaus ti-
pas 7A00“

„4“

„Saulės energija“ Ó
„Saulės kolekt. ap. r. debitas saulės en. išei-
gai skaičiuoti 7A07“

Įvesti iš nustatyto saulės kolekto-
rių apytakos rato siurblio našumo
ir slėgio nuostolio saulės kolekto-
rių apytakos rate apskaičiuotą ver-
tę l/h.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Tolimesnė darbo eiga (tęsinys)
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vėsinimo funkcija

Vėsinimo funkcijos parametrai Nuostata
„Vėsinimas“ Ó
„Vėsinimo funkcija 7100“

■ „0“ (vėsinimo nėra)
■ „1“ („Natūralus vėsinimas“ su

„NC-Box“ be maišytuvo, prie-
das)

■ „2“ („Natūralus vėsinimas“ su
„NC-Box“ su maišytuvu, prie-
das)

„Vėsinimas“ Ó
„Vėsinimo ap. ratas 7101“

■ „1“ (šildymo apytakos ratas A1)
■ „2“ (šildymo apytakos ratas M2)
■ „4“ (atskiras vėsinimo apytakos

ratas)

Momentinis šildymo vandens šildytuvas

Parametrai 
momentiniam šildymo vandens šildytuvui

Nuostata

„Elektr. pap. šildymas“ Ó 
„Leidimas momentiniam šildymo vandens šil-
dytuvui 7900“

„1“

Jei reikia, „Elektr. pap. šildymas“ Ó 
„Leidimas moment. šildymo vand. šildytuvui
patalpų šild. 7902“

„1“

„Elektr. pap. šildymas“ Ó 
„Maks. moment. šild. vandens šildyt. galia kai
blokuoja ETĮ 790A“

■ „1“ – 3 kW
■ „2“ – 6 kW
■ „3“ – 9 kW

Jei reikia, „Karštas vanduo“ Ó 
„Elektrinio šildymo leidimas karštam vande-
niui ruošti 6015“

„1“

Baseino šildymas

Baseino šildymo parametrai Nuostata
„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Išorinis praplėtimas 7010“

„1“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Baseinas 7008“

„1“

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Tolimesnė darbo eiga (tęsinys)
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Vėdinimas

Vėdinimo prietaiso parametrai Nuostata
„Vėdinimas“ Ó 
„Leidimas Vitovent 7D00“

„1“

Jei reikia, kiti leidimai:
„Vėdinimas“ Ó 

 

■ „Leidimas elektriniam pašildymo šilumokai-
čiui 7D01“

„1“

■ „Leidimas hidr. kartotinio pašildymo šilu-
mokaičiui 7D02“

„1“

■ „Leidimas drėgnio jutikliui 7D05“ „1“
■ „Leidimas CO2 jutikliui 7D06“ „1“
Jei reikia, nustatykite vertes (pagal projektinį
dydį):
„Vėdinimas“ Ó 

 

■ „Išmetamojo oro temp. esant standartiniam
vėdinimui 7D08“

„100“ iki „300“
(≙ 10 iki 30 ℃)

■ „Vardinis tiekiamojo oro debitas 7D0A“ „95“ iki „7D0B“ minus 10 m3/h
■ „Tiekiamojo oro vardinio debito viršutinė ri-

ba 7D0B“
„7D0A“ plius 10 m3/h iki
„7D0C“ minus 10 m3/h

■ „Intensyvaus vėdinimo debitas 7D0C“ „7D0B“ + 10 m3/h iki „280“
m3/h

Energijos skaitiklis

Elektros skaitiklio parametrai Nuostata
„Fotovoltinė sist.“ Ó 
„Leidimas energijos vartojimui PV 7E00“

„1“

Išplėstinis meniu:
„PV reguliav. strat.“
arba
„Fotovoltinė sist.“ Ó 

Leisti naudoti savąją energiją pa-
geidaujamoms funkcijoms / sis-
temos komponentams.

■ „Leidimas energijos vart. nust. KV temp. 2
7E10“ „1“

■ „Leidimas energijos vart. karštam vandeniui
ruošti 7E11“ „1“

■ „Leidimas energijos vart. šildymo vandens
kaupikliui 7E12“ „1“

■ „Leidimas energijos vart. šildymui 7E13“ „1“

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Tolimesnė darbo eiga (tęsinys)
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Elektros skaitiklio parametrai Nuostata
Išplėstinis meniu:
„PV reguliav. strat.“
arba
„Fotovoltinė sist.“ Ó 

Pasirinktiems energijos vartoto-
jams nustatykite skirtumo nuo
įvestos nustatytosios vertės tem-
peratūrą.

■ „Nust. temp. vertės pakėlimas karšto van-
dens kaup. PV 7E21“

„0“ iki „200“
(≙ 0 iki 20 ℃)

■ „Nust. temp. vertės pakėlimas šildymo van-
dens kaup. PV 7E22“

„0“ iki „100“ 
(≙ 0 iki 10 ℃)

■ „Nust. patalpų temp. vertės pakėlimas PV
7E23“

„0“ iki „50“ 
(≙ 0 iki 5 ℃)

Ledo kaupiklis / saulės energijos absorberis

Ledo kaupiklio ir saulės energijos absorberio
parametrai

Nuostata

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Pirminio šaltinio parinktis 7030“

„1“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó
„Išorinis praplėtimas 7010“

„2“

„S. energija“ Ó
„Saulės en. regul. tipas 7A00“

„2“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó  
■ „Saulės en. sistemos oro adsorberio įjung.

histerezė 7031“
„0“ iki „500“
(≙ 0 iki 50 K)

■ „Min. pertraukos laikas vasaros rež. 7035“ „0“ iki „1440“ min
■ „Paskutinė kalendorinė savaitė vasaros re-

žimui 7036“
Kalendorinė savaitė „1“ iki „53“

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Tolimesnė darbo eiga (tęsinys)
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Patikrinti sistemos veikimą (pvz., vykdymo elementus, tempera-
tūras, jei reikia, šilumos skaitiklį)

! Dėmesio
Jeigu šilumos siurblį, pvz., san-
dėliuojant arba transportuojant,
paveikia žemesnė kaip –15 °C
temperatūra, gali suveikti apsau-
ginis momentinio šildymo van-
dens šildytuvo temperatūros ribo-
tuvas.
Sušildykite apsauginį temperatū-
ros ribotuvą virš 20 °C ir spuste-
lėkite apsauginio temperatūros
ribotuvo atsklendimo mygtuką
A.

A

Sistemos eksploatuotojo instruktavimas

Sistemos montuotojas privalo sistemos
eksploatuotojui perduoti eksploatacijos
instrukciją ir paaiškinti jam valdymą.
Prie to priklauso ir kaip priedai įmontuoti
komponentai, pvz., nuotolinio valdymo
įtaisai. Be to, sistemos montuotojas pri-
valo atkreipti dėmesį į reikiamus vykdyti
einamosios techninės priežiūros dar-
bus.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Tolimesnė darbo eiga (tęsinys)
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Elektros komponentų apžvalga

Tipas BWT (400 V~)

E

DG

B

C

B

B

B

H

M

O

K

A

F

aCH

sG
sH
lJ
aYH

X3

kK

N

Sutrikimų šalinimas

Remontas

56
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A Kompresoriaus kontaktorius
B Laidų kanalas
C 3 eilės gnybtų kaladėlių
D Reguliatorių ir jutiklių plokštė
E Valdymo mazgas
F Pagrindinė plokštė
G Praplėtimo elektronikos plokštė

ant pagrindinės plokštės
H Kompresoriaus el. tinklo jungtis
K Valdymo signalų modulis su el. tin-

klo jungtimi momentiniam šildymo
vandens šildytuvui

M Tipas BWT 241.A08, A10: Pilnųjų
bangų sklandusis paleidiklis

N Apsauginės variklio relė
O Pasirinktinai: Fazių kontrolės relė
sG Antrinio siurblio kištukas
sH Pirminio siurblio kištukas
kK Kompresoriaus kištukas
lJ 3 krypčių perjungimo vožtuvo kiš-

tukas
aYH Saugos grandinės kištukas
aCH Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo valdymo signalų modulio
kištukas

X3 Kompresoriaus valdymo signalų ir
apsauginių įtaisų kištukas

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Tipas BWT-M (230 V~)

aCH

kK

sG
sH
lJ
aYH

X3

DG

B

C

B

B

B

H

M

K

A

O

P

N

E

F

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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A Kompresoriaus kontaktorius
B Laidų kanalas
C 3 eilės gnybtų kaladėlių
D Reguliatorių ir jutiklių plokštė
E Valdymo mazgas
F Pagrindinė plokštė
G Praplėtimo elektronikos plokštė

ant pagrindinės plokštės
H Kompresoriaus el. tinklo jungtis
K Valdymo signalų modulis su el. tin-

klo jungtimi momentiniam šildymo
vandens šildytuvui

M Paleidiklis
N Apsauginės variklio relė

O Darbinis kondensatorius
P Paleidimo kondensatorius
sG Antrinio siurblio kištukas
sH Pirminio siurblio kištukas
kK Kompresoriaus kištukas
lJ 3 krypčių perjungimo vožtuvo kiš-

tukas
aYH Saugos grandinės kištukas
aCH Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo valdymo signalų modulio
kištukas

X3 Kompresoriaus valdymo signalų ir
apsauginių įtaisų kištukas

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Aptarnavimo modulio atvertimas

2. 2x

1.

3.

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Jei reikia, nuimti nuo aptarnavimo modulio dangtį

5.

4. 4x

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)

56
23

 5
72

 L
T

Te
ch

ni
nė

 p
rie

ži
ūr

a

 



82

Vidinių komponentų apžvalga

M

K

G

H

DCB F

193C

5A

116.5
116.6

116.3
116.4

5

88

116.1 116.2
26

2

17
25

97

A12

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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? Antrinio apytakos rato paduo-
damo vandens temperatūros
jutiklis

% Vandens šildytuvo temperatū-
ros jutiklis

%A Saulės kolektorių apytakos rato
grįžtamosios temperatūros
jutiklis

aS Pirminio apytakos rato paduo-
damos linijos temperatūros
jutiklis (šilumos siurblio darbi-
nės terpės įvadas)

aJ Antrinio apytakos rato grįžta-
mojo vandens temperatūros
jutiklis

sG Antrinis siurblys
sH Pirminis siurblys
kK Kompresorius
lJ 3 krypčių perjungimo vožtuvas

„Šildymas / geriamojo vandens
šildymas“

aYH Jungtis prie gnybtų:
1, 2 „Klixon“ karštosios dujos
3, 4 Žemo slėgio jungiklis
5, 6 Apsaugos aukšto slėgio

jungiklis

a:DC Vandens šildytuvo įkrovos
siurblys

A Pirminio apytakos rato oro šali-
nimo čiaupas

B Kondensatoriaus išleidimo
čiaupas

C Aukšto slėgio automobilinis
(šraderio) vožtuvas

D Pirminio siurblio išleidimo čiau-
pas

F Antrinės pusės išleidimo čiau-
pas

G Momentinis šildymo vandens
šildytuvas su apsauginiu tem-
peratūros ribotuvu

H Žemo slėgio automobilinis (šra-
derio) vožtuvas

K Tūrinio vandens šildytuvo pripil-
dymo ir išleidimo čiaupas

M Atbulinis vožtuvas

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Tūrinio vandens šildytuvo pildymo ir ištuštinimo čiaupo padėtys

A

B

C

A Uždarytas
B Atidarytas vidinio geriamojo van-

dens vamzdyno ištuštinimui

C Atidarytas vandens šildytuvo ištuš-
tinimui arba užpildymui

Šilumos siurblio antrinės pusės ištuštinimas

1. Uždarykite užsakovo įrengtą kombi-
nuotą pildymo ir ištuštinimo čiaupą.

2. Pro antrinio apytakos rato ištuštinimo
čiaupą ištuštinkite šilumos siurblį (žr.
skyrių „Vidinių komponentų apž-
valga“).

Jutiklių tikrinimas

Jutiklių jungtį prie reguliatorių ir jutiklių
plokštės žr. 42 psl.

Jutiklių įmontavimo padėtį šilumos siur-
blyje žr. pav. 82 psl.

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Jutiklis Matavimo ele-
mentas

■ Lauko temperatūros jutiklis (F0)
■ Kaupiklio temperatūros jutiklis (F4)
■ Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis (F6)
■ Sistemos paduodamo vandens temperatūros jutiklis (F13)
■ Vėsinimo apytakos rato paduodamo vandens temperatūros ju-

tiklis (tiesioginis šildymo apytakos ratas A1/ŠR1 arba atskiras
vėsinimo apytakos ratas SKK) (F14)

■ Saulės kolektorių apytakos rato grįžtamosios temperatūros ju-
tiklis (F23)

■ Patalpų temperatūros jutikliai

NTC 10 kΩ

■ Kolektorių temperatūros jutiklis (F21) NTC 20 kΩ
■ Antrinio apytakos rato paduodamo vandens temperatūros ju-

tiklis (F8)
■ Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatūros jutiklis

(F9)

Pt 500A

Viessmann NTC 10 kΩ (paženklintas
mėlynai)

Lauko temperatūros jutiklis
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Temperatūra, °C
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Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Viessmann NTC 20 kΩ (paženklintas oranžiniai)

80 120 160 200
Temperatūra, °C

40
0,1

1

10

Va
rž

a,
 k

Ω

0

40
20

20 60 100 140 180

Viessmann Pt500A (paženklintas
žaliai)

460
20

540

100

Va
rž

a,

Temperatūra, °C
60 140 180

620

700

780

860

-20

Saugiklio tikrinimas

Saugiklių padėtis žr. nuo 36 psl.

■ Saugiklis F1 yra prie šilumos siurblio
reguliatoriaus el. tinklo prijungimo
gnybto.

■ Saugiklis F3 yra ant pagrindinės plokš-
tės.

Saugikliai F1 ir F3:
■ T 6,3 A, 250 V~
■ Maks. sklaidos galia ≤ 2,5 W

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Pavojus
Išėmus saugiklius galios el. sro-
vės grandinėje lieka įtampa.
Prisilietus prie konstrukcinių
dalių, kuriose yra įtampa, galima
patirti pavojingus elektros srovės
sukeliamus sužeidimus.

Dirbant su prietaisu būtinai
išjungti įtampą ir galios el. sro-
vės grandinėje.

Prietaisas dirba per garsiai

Galimos priežastys:
■ Neišimti transportiniai fiksatoriai.

Žr. 28 psl.
■ Nesandariai uždarytas ekranavimo

skydas. Žr. 27 psl.
■ Antrinio apytakos rato grįžtamojo van-

dens linija A liečiasi prie pirminio apy-
takos rato grįžtamosios linijos B arba
kitos linijos arba kompresoriaus.

A

B

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Atskirų dalių užsakymas

Reikalingi tokie duomenys:
■ gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę
A)

■ konstrukcinė grupė (iš šio atskirų dalių
sąrašo)

■ atskiros dalies konstrukcinėje grupėje
pozicijos numeris (iš šio atskirų dalių
sąrašo)

Standartines dalis galima gauti vietinėse
specializuotose parduotuvėse.

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)
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B C

D E

F

A

A Specifikacijų lentelė
B Korpuso konstrukcinė grupė
C Elektros įrangos konstrukcinė grupė

D Šilumos siurblio modulio konstruk-
cinė grupė

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Konstrukcinių grupių apžvalga
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E Hidraulikos konstrukcinė grupė
F Vandens šildytuvo konstrukcinė

grupė

Nepavaizduotos atskiros dalys

0006 Lako aerozolis, „vitoweiss“ spal-
vos

0007 Lako pieštukas, „vitoweiss“ spal-
vos

0008 Vitocal montažo ir techninės prie-
žiūros instrukcija

Korpusas

0001 Viršutinis priekinis skydas su
užrašu

0002 Apatinis priekinis skydas
0003 Kairys šoninis skydas
0004 Dešinys šoninis skydas
0005 Priekinis viršutinis skydas
0006 Užpakalinis viršutinis skydas

0007 Šilumos siurblio reguliatoriaus lai-
kiklis

0008 Užrašas Viessmann ir užrašas
Vitocal

0009 Varžtai (komplektas)
0010 Tvirtinimo elementai (komplektas)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Konstrukcinių grupių apžvalga (tęsinys)
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0001

0005

0006

0003

0008

0009

0010

0007

0004

0002
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Tipas BWT 241.A06

0001 Aptarnavimo modulis
0002 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su

dangčiu (CU401)
0003 Apatinis reguliatorių ir jutiklių

plokštės rėmas
0004 Pagrindinė plokštė su dangčiu

(MB761)
0005 Apatinis pagrindinės plokštės

rėmas
0006 Praplėtimo elektronikos plokštė

su dangčiu (SA135)
0007 Kodavimo kištukas
0010 Optolink plokštė su prijungimo

adapteriu (SA136-A10)
0011 El. tinklo jungiklio plokštė su pri-

jungimo adapteriu (SA136-A10)
0012 Valdymo mazgas
0013 Reguliatoriaus laikiklis
0014 Užsklandos elementai kairėje /

dešinėje
0015 Sklendė kairėje / dešinėje
0016 Šviesolaidis
0017 Galinė valdymo mazgo sienelė
0018 Skirtukas
0019 Laidų kanalai (komplektas)
0020 Laidų kanalas
0021 Skečiamoji kniedė
0022 Gnybtų kaladėlė su 230 V~

kabelių vija
0024 Kompresoriaus valdymo signalas
0025 Kompresoriaus kontaktorius

0027 Apsauginės variklio relė
0029 Kištukas kK (kompresorius)
0030 El. tinklo prijungimo gnybtai
0032 Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo valdymo signalų modulis
0033 Vitotronic 200, tipo WO1C, tech-

ninės priežiūros instrukcija
0034 Vitotronic 200, tipo WO1C, eks-

ploatacijos instrukcija
0035 Saugiklio lizdas
0036 Saugiklis T6,3A (5 vnt.)
0037 Lauko temperatūros jutiklis
0038 Reguliatorių ir jutiklių plokštės kiš-

tukai (komplektas)
0039 Pagrindinės plokštės kištukai

(komplektas)
0040 Praplėtimo elektronikos plokštės

kištukai (komplektas)
0041 Plokščiajuostis laidas AWG 28,

24 x 0,09, sulankstytas
0042 4 polių jungiamoji linija, 85 mm

ilgio
0043 Kompresoriaus prijungimo linija
0044 Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo prijungimo linija
0047 3 krypčių perjungimo vožtuvo „Šil-

dymas / geriamojo vandens šildy-
mas“ prijungimo linija

0050 Mažos įtampos kabelių vija
0051 „Klixon“ karštųjų dujų prijungimo

linija

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Elektros įranga
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Tipas BWT 241.A08, A10

0001 Aptarnavimo modulis
0002 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su

dangčiu (CU401)
0003 Apatinis reguliatorių ir jutiklių

plokštės rėmas
0004 Pagrindinė plokštė su dangčiu

(MB761)
0005 Apatinis pagrindinės plokštės

rėmas
0006 Praplėtimo elektronikos plokštė

su dangčiu (SA135)
0007 Kodavimo kištukas
0009 Pilnųjų bangų sklandusis paleidik-

lis
0010 Optolink plokštė su prijungimo

adapteriu (SA136-A10)
0011 El. tinklo jungiklio plokštė su pri-

jungimo adapteriu (SA136-A10)
0012 Valdymo mazgas
0013 Reguliatoriaus laikiklis
0014 Užsklandos elementai kairėje /

dešinėje
0015 Sklendė kairėje / dešinėje
0016 Šviesolaidis
0017 Galinė valdymo mazgo sienelė
0018 Skirtukas
0019 Laidų kanalai (komplektas)
0020 Laidų kanalas
0021 Skečiamoji kniedė
0022 Gnybtų kaladėlė su 230 V~

kabelių vija
0024 Kompresoriaus valdymo signalas

0025 Kompresoriaus kontaktorius
0027 Apsauginės variklio relė
0029 Kištukas kK (kompresorius)
0030 El. tinklo prijungimo gnybtai
0032 Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo valdymo signalų modulis
0033 Vitotronic 200, tipo WO1C, tech-

ninės priežiūros instrukcija
0034 Vitotronic 200, tipo WO1C, eks-

ploatacijos instrukcija
0035 Saugiklio lizdas
0036 Saugiklis T6,3A (5 vnt.)
0037 Lauko temperatūros jutiklis
0038 Reguliatorių ir jutiklių plokštės kiš-

tukai (komplektas)
0039 Pagrindinės plokštės kištukai

(komplektas)
0040 Praplėtimo elektronikos plokštės

kištukai (komplektas)
0041 Plokščiajuostis laidas AWG 28,

24 x 0,09, sulankstytas
0042 4 polių jungiamoji linija, 85 mm

ilgio
0043 Kompresoriaus prijungimo linija
0044 Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo prijungimo linija
0047 3 krypčių perjungimo vožtuvo „Šil-

dymas / geriamojo vandens šildy-
mas“ prijungimo linija

0050 Mažos įtampos kabelių vija
0051 „Klixon“ karštųjų dujų prijungimo

linija

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Elektros įranga (tęsinys)
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0001 Kompresorius
0002 Garintuvas
0003 Kondensatorius
0004 Šiluminis plėtimosi vožtuvas TEV
0005 Filtro džiovintuvas DML
0006 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis

CC42
0007 Žemo slėgio jungiklis CC1.5
0008 Šiluminis jungiklis

140 °C–120 °C
0009 Pirminio siurblio variklis
0010 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ
0011 Automobilinis (šraderio) vožtuvas
0012 Sandarus gaubtelis B 6
0013 Automobilinio (šraderio) vožtuvo

gaubiamoji veržlė
0014 Vožtuvo korpusas ⁷⁄₁₆
0015 Spraudė 12 x 18
0016 Išleidimo čiaupas G⅜
0017 Pirminio siurblio prijungimo

atvamzdis G 1½
0018 Fiksacinė spyruoklė
0019 Šilumos siurblio modulio dugno

skydas
0020 Pirminės grįžtamosios linijos lai-

kiklis
0021 Garintuvo / kondensatoriaus lai-

kiklis
0022 Pirminės grįžtamosios linijos

vamzdis
0023 Antrinės grįžtamosios linijos

vamzdis
0024 Antrinės paduodamos linijos

vamzdis

0025 Pirminės grįžtamosios linijos
žarna

0026 Priminės paduodamos linijos
vamzdis

0027 Pirminės paduodamos linijos
žarna

0028 Antrinės grįžtamosios linijos
žarna

0029 Filtro džiovintuvo – plėtimosi vož-
tuvo linija

0030 Garintuvo – kompresoriaus linija
0031 Plėtimosi vožtuvo – garintuvo

linija
0032 Pirminio apytakos rato užpildymo

linija
0033 Pirminio apytakos rato slėgio

kompensacijos linija
0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklio

linija
0035 Kondensatoriaus linija
0036 Techninės priežiūros linija
0037 Kompresoriaus – kondensato-

riaus linija
0038 Kondensatoriaus – filtro džiovin-

tuvo linija
0039 Fiksacinis spaustukas D 28
0040 Srieginė vamzdžio apkaba

D 26-28, M8, EPDM įdėklas
0041 Kompresoriaus tvirtinimo įtaisas
0042 Sandariklis A 27 x 39 x 2
0043 Sandariklis A 30 x 44 x 2
0044 Varžtai (komplektas)
0045 Šilumos siurblio modulis

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Šilumos siurblio modulis
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0001 Apatinės korpuso dalies galinė
sienelė

0002 Dugno skydas
0003 Amortizacinė sija
0004 Viršutinis apatinės korpuso dalies

skydas
0005 Kairysis apatinės korpuso dalies

kampainis
0006 Dešinysis apatinės korpuso dalies

kampainis
0007 Laikomasis bėgelis
0008 Laikomoji plokštelė
0009 Dugno plokštės izoliacija
0010 3 krypčių perjungimo vožtuvas
0011 Antrinio siurblio cirkuliacinio siur-

blio galva (VIRS 15/7-3)
0012 Srieginis sujungimas su veržia-

maisiais žiedais
0013 Nuorinimo čiaupas G⅜
0014 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ
0015 Jungiamasis vamzdžių elementas
0016 Guminis atmušas D42x40,

M8x13
0017 Reguliavimo koja M12x19
0018 Apatinė korpuso durų lanksto

dalis
0019 Viršutinė korpuso durų lanksto

dalis
0020 Įvado antgalis 7 70/21 (išorinis /

vidinis)
0021 Įvado antgalis 7 54/18 (išorinis /

vidinis)

0022 Momentinio šildymo vandens šil-
dytuvo paduodamo vandens linija

0023 Vandens šildytuvo įkrovos siste-
mos šilumokaitis

0024 Momentinio šildymo vandens šil-
dytuvo – antrinio siurblio linija

0025 Paduodamo geriamojo vandens
vamzdžio alkūnė

0026 Paduodamo / grįžtamojo šildymo
vandens prijungimo linija

0027 Paduodamo šildymo vandens
žarna

0028 Grįžtamojo šildymo vandens
žarna

0029 Momentinis šildymo vandens šil-
dytuvas

0031 Srieginė vamzdžio apkaba
D 21-23, M8, EPDM įdėklas

0032 Srieginė vamzdžio apkaba
D 26-28, M8, EPDM įdėklas

0033 Srieginė vamzdžio apkaba
D 31-35, M8, EPDM įdėklas

0034 Fiksacinė spraudė D28
0035 Fiksacinė spyruoklė
0036 Žiedinė tarpinė 7 28 x 2,5 mm
0037 Žiedinė tarpinė 7 34 x 2,0 mm
0038 Sandariklis 21 x 30 x 2 mm
0039 Sandariklis 23 x 30 x 2 mm
0040 Prijungimo komplektas
0041 Varžtai (komplektas)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Hidraulika
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0001 Įkrovos kaupiklis, 220 litrų
0002 Viršutinės korpuso dalies galinė

sienelė
0003 Kampinis vandens šildytuvo lai-

kiklis
0004 Šalto vandens linija
0005 Karšto vandens linijos prijungimo

atvamzdis
0006 Atgalinės sklendės – įkrovos aks-

ties jungiamoji linija
0007 Vandens šildytuvo įkrovos siurblio

– atgalinės sklendės jungiamoji
linija

0008 Saulės energijos naudojimo
paduodama linija

0009 Saulės energijos naudojimo
grįžtamoji linija

0010 Pripildymo ir išleidimo čiaupas
G¾

0011 Jungės izoliacija
0012 Magnio anodo jungė
0013 Magnio anodas
0014 Jungės sandariklis
0015 Įvorė
0016 Jutiklio lizdas
0017 Fiksacinis spyruoklinis žiedas

732 x 1,5 mm
0018 Srieginė vamzdžio apkaba

D 21-23, M8, EPDM įdėklas

0019 Gaubtelis G¾ su laikomąja kilpa
0020 Daugiagrandis magnio anodas
0021 Kompaktinis skirstytuvas
0022 Atbulinis vožtuvas 30 mbar, jung-

tis G1
0023 Panardinimo gilzė G½ su spaus-

tuku.
0024 Trišakis su srieginiu sujungimu su

veržiamaisiais žiedais
0025 Vandens šildytuvo įkrovos siurb-

lys (cirkuliacinis siurblys VIRZS
15/6 (ITM))

0026 Įvado antgalis 7 18/54 (vidinis /
išorinis)

0027 Įkrovos akstis
0028 Fiksacinė plokštelė
0029 Fiksacinė apkaba
0030 Fiksacinės spyruoklės (komplek-

tas)
0031 Žiedinės tarpinės

7 20 x 3,5 mm (komplektas)
0032 Sandarikliai A 17 x 24 x 2 (kom-

plektas)
0033 Sandariklis 21 x 30 x 2
0034 Sandariklis 23 x 30 x 2
0035 Sandarikliai A 31 x 38 x 2 (kom-

plektas)
0036 Varžtai (komplektas)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT (400 V~)

Vandens šildytuvas
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Atskirų dalių užsakymas

Reikalingi tokie duomenys:
■ gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę
A)

■ konstrukcinė grupė (iš šio atskirų dalių
sąrašo)

■ atskiros dalies konstrukcinėje grupėje
pozicijos numeris (iš šio atskirų dalių
sąrašo)

Standartines dalis galima gauti vietinėse
specializuotose parduotuvėse.

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)
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B

A

C

D E

F G

A Specifikacijų lentelė
B Korpuso konstrukcinė grupė
C Elektros įrangos konstrukcinė grupė

D Šilumos siurblio modulio konstruk-
cinė grupė

E Hidraulikos konstrukcinė grupė

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Konstrukcinių grupių apžvalga
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F Vandens šildytuvo konstrukcinė
grupė

G Primontavimo komplekto konstruk-
cinė grupė

Nepavaizduotos atskiros dalys

0006 Lako aerozolis, „vitoweiss“ spal-
vos

0007 Lako pieštukas, „vitoweiss“ spal-
vos

0008 Vitocal montažo ir techninės prie-
žiūros instrukcija

Korpusas

0001 Viršutinis priekinis skydas su
užrašu

0002 Apatinis priekinis skydas
0003 Kairys šoninis skydas
0004 Dešinys šoninis skydas
0005 Priekinis viršutinis skydas
0006 Užpakalinis viršutinis skydas

0007 Šilumos siurblio reguliatoriaus lai-
kiklis

0008 Užrašas Viessmann ir užrašas
Vitocal

0009 Varžtai (komplektas)
0010 Tvirtinimo elementai (komplektas)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Konstrukcinių grupių apžvalga (tęsinys)
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Korpusas (tęsinys)
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0001 Aptarnavimo modulis
0002 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su

dangčiu (CU401)
0003 Apatinis reguliatorių ir jutiklių

plokštės rėmas
0004 Pagrindinė plokštė su dangčiu

(MB761)
0005 Apatinis pagrindinės plokštės

rėmas
0006 Praplėtimo elektronikos plokštė

su dangčiu (SA135)
0007 Kodavimo kištukas
0009 Pilnųjų bangų sklandusis paleidik-

lis
0010 Optolink plokštė su prijungimo

adapteriu (SA136-A10)
0011 El. tinklo jungiklio plokštė su pri-

jungimo adapteriu (SA136-A10)
0012 Valdymo mazgas
0013 Reguliatoriaus laikiklis
0014 Užsklandos elementai kairėje /

dešinėje
0015 Sklendė kairėje / dešinėje
0016 Šviesolaidis
0017 Galinė valdymo mazgo sienelė
0018 Skirtukas
0019 Laidų kanalai (komplektas)
0020 Laidų kanalas
0021 Skečiamoji kniedė
0022 Gnybtų kaladėlė su 230 V~

kabelių vija
0024 Kompresoriaus valdymo signalas
0025 Kompresoriaus kontaktorius

0027 Apsauginės variklio relė
0029 Kištukas kK (kompresorius)
0030 El. tinklo prijungimo gnybtai
0032 Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo valdymo signalų modulis
0033 Vitotronic 200, tipo WO1C, tech-

ninės priežiūros instrukcija
0034 Vitotronic 200, tipo WO1C, eks-

ploatacijos instrukcija
0035 Saugiklio lizdas
0036 Saugiklis T6,3A (5 vnt.)
0037 Lauko temperatūros jutiklis
0038 Reguliatorių ir jutiklių plokštės kiš-

tukai (komplektas)
0039 Pagrindinės plokštės kištukai

(komplektas)
0040 Praplėtimo elektronikos plokštės

kištukai (komplektas)
0041 Plokščiajuostis laidas AWG 28,

24 x 0,09, sulankstytas
0042 4 polių jungiamoji linija, 85 mm

ilgio
0043 Kompresoriaus prijungimo linija
0044 Momentinio šildymo vandens šil-

dytuvo prijungimo linija
0047 3 krypčių perjungimo vožtuvo „Šil-

dymas / geriamojo vandens šildy-
mas“ prijungimo linija

0050 Mažos įtampos kabelių vija
0051 „Klixon“ karštųjų dujų prijungimo

linija
0052 Darbinis kondensatorius
0053 Paleidimo kondensatorius

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Elektros įranga
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0001 Kompresorius
0002 Garintuvas
0003 Kondensatorius
0004 Šiluminis plėtimosi vožtuvas TEV
0005 Filtro džiovintuvas DML
0006 Apsaugos aukšto slėgio jungiklis

CC42
0007 Žemo slėgio jungiklis CC1.5
0008 Šiluminis jungiklis

140 °C–120 °C
0009 Pirminio siurblio variklis
0010 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ
0011 Automobilinis (šraderio) vožtuvas
0012 Sandarus gaubtelis B 6
0013 Automobilinio (šraderio) vožtuvo

gaubiamoji veržlė
0014 Vožtuvo korpusas ⁷⁄₁₆
0015 Spraudė 12 x 18
0016 Išleidimo čiaupas G⅜
0017 Pirminio siurblio prijungimo

atvamzdis G 1½
0018 Fiksacinė spyruoklė
0019 Šilumos siurblio modulio dugno

skydas
0020 Pirminės grįžtamosios linijos lai-

kiklis
0021 Garintuvo / kondensatoriaus lai-

kiklis
0022 Pirminės grįžtamosios linijos

vamzdis
0023 Antrinės grįžtamosios linijos

vamzdis
0024 Antrinės paduodamos linijos

vamzdis

0025 Pirminės grįžtamosios linijos
žarna

0026 Priminės paduodamos linijos
vamzdis

0027 Pirminės paduodamos linijos
žarna

0028 Antrinės grįžtamosios linijos
žarna

0029 Filtro džiovintuvo – plėtimosi vož-
tuvo linija

0030 Garintuvo – kompresoriaus linija
0031 Plėtimosi vožtuvo – garintuvo

linija
0032 Pirminio apytakos rato užpildymo

linija
0033 Pirminio apytakos rato slėgio

kompensacijos linija
0034 Apsaugos aukšto slėgio jungiklio

linija
0035 Kondensatoriaus linija
0036 Techninės priežiūros linija
0037 Kompresoriaus – kondensato-

riaus linija
0038 Kondensatoriaus – filtro džiovin-

tuvo linija
0039 Fiksacinis spaustukas D 28
0040 Srieginė vamzdžio apkaba

D 26-28, M8, EPDM įdėklas
0041 Kompresoriaus tvirtinimo įtaisas
0042 Sandariklis A 27 x 39 x 2
0043 Sandariklis A 30 x 44 x 2
0044 Varžtai (komplektas)
0045 Šilumos siurblio modulis

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Šilumos siurblio modulis
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Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Šilumos siurblio modulis (tęsinys)
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0001 Apatinės korpuso dalies galinė
sienelė

0002 Dugno skydas
0003 Amortizacinė sija
0004 Viršutinis apatinės korpuso dalies

skydas
0005 Kairysis apatinės korpuso dalies

kampainis
0006 Dešinysis apatinės korpuso dalies

kampainis
0007 Laikomasis bėgelis
0008 Laikomoji plokštelė
0009 Dugno plokštės izoliacija
0010 3 krypčių perjungimo vožtuvas
0011 Antrinio siurblio cirkuliacinio siur-

blio galva (VIRS 15/7-3)
0012 Srieginis sujungimas su veržia-

maisiais žiedais
0013 Nuorinimo čiaupas G⅜
0014 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ
0015 Jungiamasis vamzdžių elementas
0016 Guminis atmušas D42x40,

M8x13
0017 Reguliavimo koja M12x19
0018 Apatinė korpuso durų lanksto

dalis
0019 Viršutinė korpuso durų lanksto

dalis
0020 Įvado antgalis 7 70/21 (išorinis /

vidinis)
0021 Įvado antgalis 7 54/18 (išorinis /

vidinis)

0022 Momentinio šildymo vandens šil-
dytuvo paduodamo vandens linija

0023 Vandens šildytuvo įkrovos siste-
mos šilumokaitis

0024 Momentinio šildymo vandens šil-
dytuvo – antrinio siurblio linija

0025 Paduodamo geriamojo vandens
vamzdžio alkūnė

0026 Paduodamo / grįžtamojo šildymo
vandens prijungimo linija

0027 Paduodamo šildymo vandens
žarna

0028 Grįžtamojo šildymo vandens
žarna

0029 Momentinis šildymo vandens šil-
dytuvas

0031 Srieginė vamzdžio apkaba
D 21-23, M8, EPDM įdėklas

0032 Srieginė vamzdžio apkaba
D 26-28, M8, EPDM įdėklas

0033 Srieginė vamzdžio apkaba
D 31-35, M8, EPDM įdėklas

0034 Fiksacinė spraudė D28
0035 Fiksacinė spyruoklė
0036 Žiedinė tarpinė 7 28 x 2,5 mm
0037 Žiedinė tarpinė 7 34 x 2,0 mm
0038 Sandariklis 21 x 30 x 2 mm
0039 Sandariklis 23 x 30 x 2 mm
0040 Prijungimo komplektas
0041 Varžtai (komplektas)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Hidraulika
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Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Hidraulika (tęsinys)
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0001 Įkrovos kaupiklis, 220 litrų
0002 Viršutinės korpuso dalies galinė

sienelė
0003 Kampinis vandens šildytuvo lai-

kiklis
0004 Šalto vandens linija
0005 Karšto vandens linijos prijungimo

atvamzdis
0006 Atgalinės sklendės – įkrovos aks-

ties jungiamoji linija
0007 Vandens šildytuvo įkrovos siurblio

– atgalinės sklendės jungiamoji
linija

0008 Saulės energijos naudojimo
paduodama linija

0009 Saulės energijos naudojimo
grįžtamoji linija

0010 Pripildymo ir išleidimo čiaupas
G¾

0011 Jungės izoliacija
0012 Magnio anodo jungė
0013 Magnio anodas
0014 Jungės sandariklis
0015 Įvorė
0016 Jutiklio lizdas
0017 Fiksacinis spyruoklinis žiedas

732 x 1,5 mm
0018 Srieginė vamzdžio apkaba

D 21-23, M8, EPDM įdėklas

0019 Gaubtelis G¾ su laikomąja kilpa
0020 Daugiagrandis magnio anodas
0021 Kompaktinis skirstytuvas
0022 Atbulinis vožtuvas 30 mbar, jung-

tis G1
0023 Panardinimo gilzė G½ su spaus-

tuku.
0024 Trišakis su srieginiu sujungimu su

veržiamaisiais žiedais
0025 Vandens šildytuvo įkrovos siurb-

lys (cirkuliacinis siurblys VIRZS
15/6 (ITM))

0026 Įvado antgalis 7 18/54 (vidinis /
išorinis)

0027 Įkrovos akstis
0028 Fiksacinė plokštelė
0029 Fiksacinė apkaba
0030 Fiksacinės spyruoklės (komplek-

tas)
0031 Žiedinės tarpinės

7 20 x 3,5 mm (komplektas)
0032 Sandarikliai A 17 x 24 x 2 (kom-

plektas)
0033 Sandariklis 21 x 30 x 2
0034 Sandariklis 23 x 30 x 2
0035 Sandarikliai A 31 x 38 x 2 (kom-

plektas)
0036 Varžtai (komplektas)

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Vandens šildytuvas
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Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Vandens šildytuvas (tęsinys)
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0001 Magnio anodo jungė
0002 Magnio anodas
0003 Jungės sandariklis

0004 TP vožtuvas
0005 Ilgintuvas R½ x 30
0006 Jungės izoliacija

Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Primontavimo komplektas
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Atskirų dalių sąrašai tipui BWT-M (230 V~)

Primontavimo komplektas (tęsinys)
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Reguliuojamos ir matuojamosios vertės  Nustatytoji
vertė

Pirmasis
paleidimas

Apsauga nuo užšalimo (darbinė terpė) °C –15   
Šildymo apytakos ratų išorinių siurblių patikra
Cirkuliacinio siurblio tipas     
Cirkuliacinio siurblio pakopa     
Pertekėjimo vožtuvo nuostata     
Pirminio apytakos rato eksploatacijos pradžia
Pirminio apytakos rato paduodama tempera-
tūra
(„Diagnozė“ Ó „Sistemos apžvalga“)

°C    

Pirminio apytakos rato grįžtamoji temperatūra
(„Diagnozė“ Ó „Sistemos apžvalga“)

°C    

Temperatūros skirtumas (pirminio apytakos
rato paduodama / grįžtamoji) ΔT:

    

■ Kai antrinio apytakos rato paduodama tem-
peratūra = 35 °C ir pirminio apytakos rato
paduodama temperatūra = 10 °C

K 3 iki 5   

■ Kai antrinio apytakos rato paduodama tem-
peratūra = 35 °C ir pirminio apytakos rato
paduodama temperatūra = 0 ℃

K 2 iki 4   

Maišytuvų, šilumos siurblio ir vandens šildytuvo kaitinimo patikra
Matuota tokiomis sąlygomis:
Patalpų temperatūra °C    
Lauko temperatūra °C    
Temperatūra „V. šild. temp. viršuje“ pastovi?  Taip (±1 K)   
Antrinio apytakos rato paduodama temperatū-
ra

°C kyla nuo atid.
  

Temperatūros skirtumas ΔT
„Pad. vandens t. antr.“ / „Grįžt. temp.
antr.“

K 6 iki 8   

Reguliavimo parametrų protokolas

Parametrų aprašymą žr. atskiroje šilu-
mos siurblio reguliatoriaus Vitotronic 200
techninės priežiūros instrukcijoje.

Protokolai

Hidraulinių parametrų protokolas
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Sistemos apibrėžimas
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Sistemos schema“ (žr. skyrių „Galimų
sistemos schemų apžvalga“)

7000 2  

„Temperatūros skirtumas šildymo ri-
bai apskaičiuoti“

7003 40 (≙ 4 K)  

„Temperatūros skirtumas vėsinimo ri-
bai apskaičiuoti“

7004 40 (≙ 4 K)  

„Baseinas“ 7008 0  
„Išorinis praplėtimas“ 7010 0  
„Išorinio perjungimo sistemos kom-
ponentas“

7011 0  

„Išorinio perjungimo darbo būsena“ 7012 2  
„Išorinio perjungimo trukmė“ 7013 8 h  
„Išorinio pareikalav. poveikis ši-
lum.siurbl./šild.ap. ratams“

7014 4  

„Išorinio blokavimo poveikis šilumos
siurbliui / šildymo ap. ratams“

7015 4  

„Vitocom 100“ 7017 0  
„Išorinio blokavimo poveikis siur-
bliams / kompresoriui“

701A 0  

„Bendro sistemos paduodamo van-
dens temperatūros jutiklis“

701B 0  

„Pirminio šaltinio parinktis“ 7030 0  
„Saulės en. sistemos oro adsorberio
įjung. histerezė“

7031 20 (≙ 2 K)  

„Min. pertraukos laikas vasaros rež.“ 7035 60  
„Paskutinė kalendorinė savaitė vasa-
ros režimui“

7036 35  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Kompresorius
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Leidimas kompresoriui“ 5000 1  
„Kompresoriaus pakopos naudojimo
leidimas“

5012 15  

„Kompresoriaus galios pakopa“ 5030 Vardinė šiluminė
galia pagal specifi-
kacijų lentelę

 

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Karštas vanduo
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Nustatytoji karšto vandens tempera-
tūros vertė“

6000 500 (≙ 50 °C)  

„Min. karšto vandens temperatūra“ 6005 100 (≙ 10 °C)  
„Maks. karšto vandens temperatūra“ 6006 600 (≙ 60 °C)  
„Šilumos siurblio KV temperatūros
histerezė“

6007 50 (≙ 5 K)  

„KV temperatūros momentiniu šild. v.
šildytuvu histerezė“

6008 100 (≙ 10 K)  

„Karšto vandens ruošimo įjungimo
optimizavimas“

6009 0  

„Karšto vandens ruošimo išjungimo
optimizavimas“

600A 0  

„Karšto vandens temperatūra: 2 nus-
tatytoji vertė“

600C 600 (≙ 60 °C)  

„Temperatūros jutiklis tūrinio van-
dens šildytuvo apačioje“

600E 0  

„Papildomo šildymo leidimas karštam
vandeniui ruošti“

6014 0  

„Elektrinio šildymo leidimas karštam
vandeniui ruošti“

6015 1  

„K. vandens ruošimo pirmaeil. kombi-
nuot. vandens šildytuve“

6016 0  

„KV įjungimo bandymai po aukšto slė-
gio išjungimo“

6017 1  

„Leidimas vandens šildytuvo įkrovos
siurbliui“

601F 1  

„Vandens šildytuvo įkrovos siurblio
darbo režimas“

6020 3  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Saulės energija
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Saulės en. regul. tipas“ 7A00 0  
„Maks. kolektorių temperatūra“ 7A01 1300 (≙ 130 °C)  
„Saulės kolektorių apytakos rato siur-
blio įjungimo histerezė“

7A02 70 (≙ 7 K)  

„Saulės kolektorių įrangos apytakos
rato siurblio išjungimo histerezė“

7A03 30 (≙ 3 K)  

„Saulės kolektorių apytakos rato debi-
tas saulės energijos išeigai apskai-
čiuoti“

7A07 100 l/h  

„Klaidingos cirkuliacijos pranešimo
rodmuo“

7A09 1  

Papildomas elektrinis šildymas
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Leidimas momentiniam šildymo van-
dens šildytuvui“

7900 1  

„Leidimas moment. šildymo vand. šil-
dytuvui patalpų šild.“

7902 1  

„Maks. momentinio šild. v. šildytuvo
galia“

7907 3  

„Maks. moment. šild. vandens šildyt.
galia kai blokuoja ETĮ“

790A 0  

„Bivalentinė moment. šildymo van-
dens šildytuvo temper.“

790B 500 (≙ 50 °C)  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Vidinė hidraulika
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Šilumos siurblys statybų džiovini-
mui“

7300 0  

„Grindų džiovinimo laiko programa“ 7303 0  
„Išorinio pareikalavimo nustatytoji pa-
duodamo vandens temperatūra“

730C 500 (≙ 50 °C)  

„Leidimas 3 krypčių perjung. vožtuvui
šildymas/KV“

730D Nekeisti!

„Priminio siurblio darbo režimas“ 7320 Nekeisti!
„Antrinio siurblio darbo režimas“ 7340 Nekeisti!

Šildymo vandens kaupiklis
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Leidimas kaupikliui / hidrauliniam in-
dui“

7200 0  

„Kaupiklio temperatūra pastoviosios
vertės darbo režimu“

7202 500 (≙ 50 °C)  

„Kaupiklio šildymo temperatūros his-
terezė“

7203 50 (≙ 5 K)  

„Maks. kaupiklio temperatūra“ 7204 600 (≙ 60 °C)  
„Kaupiklio temp. riba pastoviosios
vertės darbo režimu“

7208 500 (≙ 50 °C)  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Šild. apyt. ratas 1
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Normali patalpų temperatūra“ 2000 200 (≙ 20 °C)  
„Sumažinta patalpų temperatūra“ 2001 160 (≙ 16 °C)  
„Nuotolinio valdymo įtaisas“ 2003 0  
„Šild. charakt. kreivės lygis“ 2006 0 (≙ 0 K)  
„Šild. charakt. kreiv. nuolydis“ 2007 6 (≙ 0,6)  
„Patalpų temperatūros valdymo sig-
nalo poveikis“

200A 10  

„Patalpų temperatūros valdymo sig-
nalas“

200B 0  

„Maks. paduodama šild. ap. rato
temp.“

200E 400 (≙ 40 °C)  

„Patalpų temperatūra vakarėlio reži-
mu“

2022 200 (≙ 20 °C)  

Šildymo ap. ratas 2
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Normali patalpų temperatūra“ 3000 200 (≙ 20 ℃)  
„Sumažinta patalpų temperatūra“ 3001 160 (≙ 16 ℃)  
„Nuotolis valdymas“ 3003 0  
„Šild. charakt. kreivės lygis“ 3006 0 (≙ 0 K)  
„Šild. charakt. kreiv. nuolydis“ 3007 6 (≙ 0,6)  
„Patalpų temperatūros valdymo sig-
nalo poveikis“

300A 10  

„Patalpų temperatūros valdymo sig-
nalas“

300B 0  

„Maks. paduodama šild. ap. rato
temp.“

300E 400 (≙ 40 ℃)  

„Patalpų temperatūra vakarėlio reži-
mu“

3022 200 (≙ 20 ℃)  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Vėsinimas
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Vėsinimo funkcija“ 7100 0  
„Vėsinimo apytakos ratas“ 7101 1  
„Atskiro vėsinimo apytakos rato pa-
duodamo vandens temperatūros nus-
tatytoji vertė“

7102 200 (≙ 20 ℃)  

„Min. paduodamo vandens temperatū-
ra vėsinimui“

7103 100 (≙ 10 ℃)  

„Vėsinimo apytakos rato patalpų tem-
peratūros valdymo signalo poveikis“

7104 0  

„Atskiro vėsinimo apyt. rato patalpų t.
jut. kont. formav.“

7106 0  

„Vės. charakt. kreivės lygis“ 7110 0 (≙ 0 K)  
„Vės. charakt. kreivės nuolydis“ 7111 12 (≙1,2)  
„Nuotolinis vėsinimo ap. rato valdy-
mas“

7116 0  

Vėdinimas
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Leidimas Vitovent“ 7D00 0  
„Leidimas elektriniam pašildymo šilu-
mokaičiui“

7D01 0  

„Leidimas hidr. kartotinio pašildymo
šilumokaičiui“

7D02 0  

„Leidimas drėgnio jutikliui“ 7D05 0  
„Leidimas CO2 jutikliui“ 7D06 0  
„Išmetamojo oro temp. esant standar-
tiniam vėdinimui“

7D08 200 (≙ 20 ℃)  

„Vardinis tiekiamojo oro debitas“ 7D0A 120 m3/h  
„Tiekiamojo oro vardinio debito viršu-
tinė riba“

7D0B 170 m3/h  

„Intensyvaus vėdinimo debitas“ 7D0C 215 m3/h  
„Min. tiekiamojo oro temp.apylankai“ 7D0F 160 (≙ 16 ℃)  
„CO2 vertė ventiliatoriui paleisti“ 7D18 800 ppm  
„Drėgnio vertė ventiliatoriui paleisti“ 7D19 65 %  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Parametras Ko-
das

Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Aps. nuo užšalimo interv. laikas, vė-
dinimas“

7D1A 15 min  

„Intens. vėdinimo trukmė“ 7D1B 120 min  
„Tikr. patalpų temp. vertės šaltinis“ 7D1D 1  
„Šild. ap. ratas apylankos sklendės
blokavimui“

7D21 7  

„Valdymo įtampos priderin.“ 7D27 0 (≙ 0 V)  
„Ventil. valdymo įtampos priderini-
mui“

7D28 0  

Fotovoltinė sistema
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Leidimas energijos vartojimui PV“ 7E00 0  
„Leidimas energijos vart. nust. KV
temp. 2“

7E10 0  

„Leidimas energijos vart. karštam van-
deniui ruošti“

7E11 0  

„Leidimas energijos vart. šildymo van-
dens kaupikliui“

7E12 0  

„Leidimas energijos vart. šildymui“ 7E13 0  
„Nust. temp. vertės pakėlimas karšto
vandens kaup. PV“

7E21 0 (≙ 0 K)  

„Nust. temp. vertės pakėlimas šildymo
vandens kaup. PV“

7E22 0 (≙ 0 K)  

„Nust. patalpų temp. vertės pakėlimas
PV“

7E23 0 (≙ 0 K)  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Laikas
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Automatinis vasaros laiko – žiemos
laiko perjungimas“

7C00 1  

„Vasaros laiko pradžia – mėnuo“ 7C01 3  
„Vasaros laiko pradžia – savaitė“ 7C02 5  
„Vasaros laiko pradžia – diena“ 7C03 7  
„Žiemos laiko pradžia – mėnuo“ 7C04 10  
„Žiemos laiko pradžia – savaitė“ 7C05 5  
„Žiemos laiko pradžia – diena“ 7C06 7  

Komunikacija
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„LON komunikacinio modulio leidi-
mas“

7710 0  

„LON abonento numeris“ 7777 1  
„LON klaidų sekiklis“ 7779 0  
„LON sistemos numeris“ 7798 1  
„Duomenų perdavimo per LON inter-
valas“

779C 20 min  

„Lauko temp. šaltinis“ 77FC 0  
„Siųsti lauko temperatūrą“ 77FD 0  
„Laiko šaltinis“ 77FE 0  
„Laikas per LON“ 77FF 0  

Valdymas
Parametras Ko-

das
Tiekimo komplek-
tacija

Pirmasis
paleidi-
mas

„Valdymo blokavimas“ 8800 0  

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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400 V prietaisai
Tipas BWT 241.A06 241.A08 241.A10
Šildymo galios duomenys, esant
5 K skėtrai (pagal EN 14511,
B0/W35)

  

Vardinė šiluminė galia kW 5,9 7,7 10,0
Šalčio galia kW 4,6 6,0 7,8
Elektr. imamoji galia kW 1,40 1,87 2,35
Energijos transformavimo koeficien-
tas ε (COP)

 4,2 4,2 4,3

Šildymo galios duomenys, esant
10 K skėtrai (pagal EN 14511,
B0/W35)

  

Vardinė šiluminė galia kW 6,2 8,0 10,4
Šalčio galia kW 4,9 6,4 8,3
Elektr. imamoji galia kW 1,36 1,77 2,23
Energijos transformavimo koeficien-
tas ε (COP), šildymas

 4,5 4,5 4,6

Pirminis apytakos ratas (darbinė
terpė)

  

Turinys l 2,8 3,1 3,4
Min. debitas, esant 5 K skėtrai (būtina
užtikrinti)

l/h 820 1120 1450

Maks. išorinis slėgio nuostolis (RFH),
esant min. debitui

mbar 680 630 590

 kPa 68 63 59
Maks. paduodama temperatūra (dar-
binės terpės įvadas)

°C 15 15 15

Min. paduodama temperatūra (darbi-
nės terpės įvadas)

°C –5 –5 –5

Antrinis apytakos ratas (šildymo
vanduo)

  

Talpa, šilumos siurblys l 3,3 3,5 3,8
Talpa, viso l 6,2 6,4 6,7
Min. debitas, esant 10 K skėtrai (bū-
tina užtikrinti)

l/h 600 710 910

Maks. išorinis slėgio nuostolis (RFH),
esant min. debitui

mbar 580 580 540

 kPa 58 58 54
Maks. paduodamo vandens tempe-
ratūra

°C 60 60 60

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys
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Tipas BWT 241.A06 241.A08 241.A10
Momentinis šildymo vandens šil-
dytuvas   
Šiluminė galia kW 8,8
Vardinė įtampa  3/N/PE 400 V/50 Hz
Apsauga  3 x B16A 1 polio
Saulės kolektorių apytakos ratas     
Turinys l 7,2 7,2 7,2
Elektrinės šilumos siurblio vertės   
Vardinė kompresoriaus įtampa  3/PE 400 V/50 Hz
Vardinė kompresoriaus srovė A 5,5 6,0 8,0
Kompresoriaus paleidimo srovė A 25,0 14,0 20,0
Kompresoriaus paleidimo srovė
(esant blokuotam rotoriui)

A 26,0 35,0 48,0

Kompresoriaus apsauga A 1 x C16A
3 polių

1 x B16A
3 polių

1 x B16A
3 polių

Šilumos siurblio reguliatoriaus / elek-
tronikos vardinė įtampa

 1/N/PE 230 V/50 Hz

Šilumos siurblio reguliatoriaus / elek-
tronikos saugikliai (vidiniai)

 T 6,3 A / 250 V

Elektr. imamoji galia   
■ Pirminis siurblys 1/2/3 pakopa W 81/113/151
■ Antrinis siurblys 1/2/3 pakopa W 62/92/132
■ Vandens šildytuvo įkrovos siurblys

ITM
W 31 iki 88

Maks. reguliatoriaus imamoji galia W 1000 1000 1000
Vardinė reguliatoriaus / elektronikos
galia

W 10 10 10

Šalčio apytakos ratas   
Šaltnešis  R410A R410A R410A
Pripildymo kiekis kg 1,8 1,8 2,05
Kompresorius Tipas Sraigtinis visiškai hermetiškas
Leidž. darbinis slėgis     
■ Aukšto slėgio pusė bar 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3
■ Žemo slėgio pusė bar 28 28 28
 MPa 2,8 2,8 2,8

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas BWT 241.A06 241.A08 241.A10
Integruotas vandens šildytuvas     
Turinys l 220 220 220
nuolatinis našumas, kai geriamasis
vanduo šildomas nuo 10 iki 60 °C

l/h 241 275 309

Galios koeficientas NL pagal
DIN 4708

 1,0 1,1 1,3

Maks. paimamas vandens kiekis,
esant nurodytam galios koeficientui
NL ir geriamojo vandens šildymui nuo
10 iki 45 °C

l/min 16,8 16,8 17,3

Maks. kolektorių plotas, jeigu jie nu-
kreipti į pietus (plokščiasis / vamzdi-
nis kolektorius)

m2 5/3 5/3 5/3

Maks. leidž. geriamojo vandens tem-
peratūra

°C 95 95 95

Matmenys   
■ Bendras ilgis mm 680 680 680
■ Bendras plotis mm 600 600 600
■ Bendras aukštis mm 2075 2075 2075
Bendras svoris kg 260 260 266
Leidž. darbinis slėgis   
Pirminis apytakos ratas (darbinė ter-
pė)

bar 3,0 3,0 3,0

 MPa 0,3 0,3 0,3
Antrinis apytakos ratas, šildymo van-
duo

bar 3,0 3,0 3,0

 MPa 0,3 0,3 0,3
Antrinis apytakos ratas, geriamasis
vanduo

bar 10,0 10,0 10,0

 MPa 1,0 1,0 1,0
Saulės kolektorių apytakos ratas bar 6,0 6,0 6,0
 MPa 0,6 0,6 0,6
Jungtys   
Pirminio apytakos rato paduodama /
grįžtamoji linija

mm Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1

Antrinio apytakos rato paduodama /
grįžtamoji linija

mm Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1

Šaltas vanduo, karštas vanduo RP ¾ ¾ ¾
Geriamojo vandens cirkuliacija G 1 1 1
Paduodama ir grįžtamoji saulės ko-
lektorių įrangos linija

DN 20 (daugiakištukinė sistema)

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas BWT 241.A06 241.A08 241.A10
Garso galia (matavimas remiantis
EN 12102/EN ISO 9614-2) Koreguo-
tas suminis garso galios lygis taške
B0±3 K/W35±5 K

    

■ prie vardinės šiluminės galios dB(A) 43 43 43

230 V prietaisai
Tipas BWT-M 241.A06 241.A08 241.A10
Šildymo galios duomenys, esant
5 K skėtrai (pagal EN 14511,
B0/W35)

  

Vardinė šiluminė galia kW 6,0 7,8 10,1
Šalčio galia kW 4,6 6,0 7,9
Elektr. imamoji galia kW 1,50 1,86 2,36
Energijos transformavimo koeficien-
tas ε (COP)

 4,0 4,2 4,3

Šildymo galios duomenys, esant
10 K skėtrai (pagal EN 14511,
B0/W35)

  

Vardinė šiluminė galia kW 6,2 8,0 10,4
Šalčio galia kW 4,9 6,4 8,3
Elektr. imamoji galia kW 1,45 1,77 2,27
Energijos transformavimo koeficien-
tas ε (COP), šildymas

 4,3 4,5 4,6

Pirminis apytakos ratas (darbinė
terpė)

  

Turinys l 2,8 3,1 3,4
Min. debitas, esant 5 K skėtrai (būtina
užtikrinti)

l/h 820 1120 1450

Maks. išorinis slėgio nuostolis (RFH),
esant min. debitui

mbar 670 640 590

 kPa 67 64 59
Maks. paduodama temperatūra (dar-
binės terpės įvadas)

°C 15 15 15

Min. paduodama temperatūra (darbi-
nės terpės įvadas)

°C –5 –5 –5

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas BWT-M 241.A06 241.A08 241.A10
Antrinis apytakos ratas (šildymo
vanduo)

  

Talpa, šilumos siurblys l 3,3 3,5 3,8
Talpa, viso l 6,2 6,4 6,7
Min. debitas, esant 10 K skėtrai (bū-
tina užtikrinti)

l/h 600 710 910

Maks. išorinis slėgio nuostolis (RFH),
esant min. debitui

mbar 580 580 540

 kPa 58 58 54
Maks. paduodamo vandens tempe-
ratūra

°C 60 60 60

Momentinis šildymo vandens šil-
dytuvas   
Šiluminė galia kW 8,8
Vardinė įtampa  1/N/PE 230 V/50 Hz
Apsauga  3 x B16A 1 polio
Saulės kolektorių apytakos ratas     
Turinys l 7,2 7,2 7,2
Elektrinės šilumos siurblio vertės   
Vardinė kompresoriaus įtampa  1/N/PE 230 V/50 Hz
Vardinė kompresoriaus srovė A 16,0 17,1 23,0
Kompresoriaus paleidimo srovė A 45,0 45,0 45,0
Kompresoriaus paleidimo srovė
(esant blokuotam rotoriui)

A 58,0 67,0 98,0

Kompresoriaus apsauga A 1 x B16A
1 polio

1 x B20A
1 polio

1 x B25A
1 polio

Šilumos siurblio reguliatoriaus / elek-
tronikos vardinė įtampa

 1/N/PE 230 V/50 Hz

Šilumos siurblio reguliatoriaus / elek-
tronikos saugikliai (vidiniai)

 T 6,3 A / 250 V

Elektr. imamoji galia   
■ Pirminis siurblys 1/2/3 pakopa W 81/113/151
■ Antrinis siurblys 1/2/3 pakopa W 62/92/132
■ Vandens šildytuvo įkrovos siurblys

ITM
W 31 iki 88

Maks. reguliatoriaus imamoji galia W 1000 1000 1000
Vardinė reguliatoriaus / elektronikos
galia

W 10 10 10

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas BWT-M 241.A06 241.A08 241.A10
Šalčio apytakos ratas   
Šaltnešis  R410A R410A R410A
Pripildymo kiekis kg 1,8 1,8 2,05
Kompresorius Tipas Sraigtinis visiškai hermetiškas
Leidž. darbinis slėgis     
■ Aukšto slėgio pusė bar 43 43 43
 MPa 4,3 4,3 4,3
■ Žemo slėgio pusė bar 23 23 23
 MPa 2,3 2,3 2,3
Integruotas vandens šildytuvas     
Turinys l 220 220 220
nuolatinis našumas, kai geriamasis
vanduo šildomas nuo 10 iki 60 °C

l/h 241 275 309

Galios koeficientas NL pagal
DIN 4708

 1,0 1,1 1,3

Maks. paimamas vandens kiekis,
esant nurodytam galios koeficientui
NL ir geriamojo vandens šildymui nuo
10 iki 45 °C

l/min 16,8 16,8 17,3

Maks. kolektorių plotas, jeigu jie nu-
kreipti į pietus (plokščiasis / vamzdi-
nis kolektorius)

m2 5/3 5/3 5/3

Maks. leidž. geriamojo vandens tem-
peratūra

°C 95 95 95

Matmenys   
■ Bendras ilgis mm 680 680 680
■ Bendras plotis mm 600 600 600
■ Bendras aukštis mm 2075 2075 2075
Bendras svoris kg 260 260 266
Leidž. darbinis slėgis   
Pirminis apytakos ratas (darbinė ter-
pė)

bar 3,0 3,0 3,0

 MPa 0,3 0,3 0,3
Antrinis apytakos ratas, šildymo van-
duo

bar 3,0 3,0 3,0

 MPa 0,3 0,3 0,3
Antrinis apytakos ratas, geriamasis
vanduo

bar 10,0 10,0 10,0

 MPa 1,0 1,0 1,0
Saulės kolektorių apytakos ratas bar 6,0 6,0 6,0
 MPa 0,6 0,6 0,6

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas BWT-M 241.A06 241.A08 241.A10
Jungtys   
Pirminio apytakos rato paduodama /
grįžtamoji linija

mm Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1

Antrinio apytakos rato paduodama /
grįžtamoji linija

mm Cu 28 x 1 Cu 28 x 1 Cu 28 x 1

Šaltas vanduo, karštas vanduo RP ¾ ¾ ¾
Geriamojo vandens cirkuliacija G 1 1 1
Paduodama ir grįžtamoji saulės ko-
lektorių įrangos linija

DN 20 (daugiakištukinė sistema)

Garso galia (matavimas remiantis
EN 12102 / EN ISO 9614-2) Kore-
guotas suminis garso galios lygis taš-
ke B0±3 K/W35±5 K

    

■ prie vardinės šiluminės galios dB(A) 46 46 46

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Prašome faksu atsiųsti šį prašymą su pridėta sistemos schema Jus aptarnaujančiai
Viessmann prekybos atstovybei.
Mes prašome, kad paleidimo metu dalyvautų Jūsų kompetentingas darbuotojas.

Sistemos duomenys:
Užsakovas  

 
Sistemos įrengimo vieta  

 
 
 

Patikrinkite ir kryžiuku paženklinkite punktus:
= Sistemos pavyzdžio hidraulinė schema pridėta:
= Šildymo apytakos ratai iki galo įrengti ir užpildyti
= Atlikta visa elektros instaliacija
= Visos hidraulinės linijos su šilumos izoliacija
= Šalčio apytakos ratas iki galo instaliuotas
= Visi langai ir durys sandarūs
= Instaliuoti visi vėsinimo režimui reikalingi komponentai (galima papildomai)
= Instaliuoti visi saulės kolektorių įrangos komponentai (galima papildomai)
= Instaliuoti visi vėdinimo komponentai (galima papildomai)
= Instaliuoti visi fotovoltinės sistemos komponentai (galima papildomai)

Pageidaujamas terminas:
1. Data  
 Laikas  
2. Data  
 Laikas  
  

Už iš Viessmann užsakytas paslaugas man (mums) bus pateikta sąskaita pagal šiuo
metu galiojantį Viessmann kainininką.

Vieta ir data  
Parašas  

 

Priedas

Šilumos siurblio pirmojo paleidimo užsakymas
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Mes, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Alendorfas, atsakingai pareiš-
kiame, kad gaminys Vitocal 242-G, tipai BWT ir BWT-M su šilumos siurblio regu-
liatoriumi Vitotronic 200, tipu WO1C, atitinka tokius standartus:

DIN 7003 EN 61 000-3-2
DIN 8901 EN 61 000-3-3
DIN 8975 EN 62 233
EN 50 090-2-2 EN 292-1/-2:1991-11 
EN 55 014-1 EN 294. 1992-08
EN 55 014-2 EN 349
EN 60 335-1 EN 378
EN 60 335-2-40 BGR 500, 2.35 skyrių

Šis gaminys ženklinamas _ ženklu pagal tokių direktyvų reikalavimus:

2002/95/EB 97/23/EB
2004/108/EB 2006/95/EB

Duomenys pagal slėginės įrangos direktyvą (97/23/EB): I kategorija, A modulis

Atliekant pagal EnEV reikalingą šildymo ir klimatinės technikos sistemų energetinį
vertinimą pagal DIN V 4701-10 sistemos vertėms nustatyti gaminiui Vitocal 242-G
gali būti naudojamos nustatytos gaminio specifikacijos (žr. projektavimo instruk-
ciją).

  
Alendorfas, 2011 m. balandžio 15 d. Viessmann Werke GmbH&Co KG
 

 ppa. Manfred Sommer

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija
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A
Antrinis apytakos ratas
■ ištuštinimas.....................................84
■ prijungimas.....................................31
■ užpildymas ir oro šalinimas............61
Aplinkos temperatūra.........................17
Apsauginio temperatūros ribotuvo
atstata................................................75
Apsauginio temperatūros ribotuvo pri-
jungimas.............................................39
Apsauginis FI jungiklis.......................51
Apsauginis gedimo srovės išjungiklis.47
Apsauginis temperatūros ribotuvas
■ saulės kolektorių apytakos ratui.....39
Apsaugos vožtuvas................31, 32, 33
Aptarnavimo modulio atvertimas........80
Aptarnavimo modulio dangčio nuėmi-
mas....................................................81
Apžvalga
■ čiaupai............................................82
■ elektros jungtys...............................76
■ jutikliai.............................................82
■ siurbliai...........................................82
■ vidiniai komponentai.......................82
Atgalinė sklendė.................................32
Atgalinio srauto blokatorius................32
Atitikties deklaracija.........................134
Atskiriamieji įtaisai..............................47
Atskirų dalių sąrašai...................88, 102
Atstumas iki sienos............................18

B
Baseinas............................................45
Bendras svoris...................................17
Blokavimo signalas......................50, 51

C
Charakteristikų kreivė........................86

D
Darbinės terpės slėgio kontrolės relė.56
Darbo žurnalas...................................59

Daugiaadresio valdymo imtuvas. .51, 52
Didelio tarifo skaitiklis...................51, 52

E
Ekranavimo skydas............................87
Eksploatacijos pradžia.......................59
Eksploatacijos pradžios pagelbiklis....65
Eksploataciniai komponentai.............40
El. tinklo jungiklis................................66
El. tinklo jungtis..................................47
■ 230 V~ kompresorius.....................49
■ 400 V~ kompresorius.....................48
■ momentinis šildymo vandens šildytu-

vas..................................................49
■ rekomenduojami el. tinklo prijungimo

laidai.................................................8
■ su ETĮ blokavimu............................50
■ šilumos siurblio reguliatorius48, 51, 52
■ šilumos siurblio reguliatorius šildymo

vandeniui........................................42
El. tinklo maitinimas
■ su savuoju energijos vartojimu.......53
El. tinklo prijungimo linija....................48
El. tinko jungtis
■ 230 V~ momentinis šildymo vandens

šildytuvas........................................50
Elektros jungtys
■ apžvalga...................................36, 76
■ cirkuliaciniai siurbliai.......................40
■ gnybtų kaladėlės.............................40
■ linijų įvedimas.................................34
■ pagrindinė plokštė..........................37
■ praplėtimo elektronikos plokštė......40
■ reguliatorių ir jutiklių plokštė...........42
Elektros skaitiklis
■ didelio tarifo..............................51, 52
■ mažo tarifo................................51, 52
Energijos skaitiklis..............................73

Abėcėlinė terminų rodyklė

Abėcėlinė terminų rodyklė
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ETĮ blokavimas
■ bepotencialinio kontakto prijungi-

mas.................................................41
■ el. tinklo jungtis be galios atskyrimo50
■ el. tinklo jungtis su galios atskyrimu51
ETĮ blokavimo signalas......................50

F
Fazių kontrolės relė............................54
Fotovoltinė sistema............................73

G
Galios el. grandinės...........................47
Garantija............................................66
Garsas...............................................87
Geriamojo vandens filtras..................33
Geriamojo vandens pusės prijungi-
mas....................................................32
Geriamojo vandens recirkuliacinio siur-
blio prijungimas..................................39
Geriamojo vandens recirkuliacinis siurb-
lys.......................................................69
Gnybtų kaladėlės...............................40
Greito nuorinimo vožtuvas.................31
Grindų apkrova..................................17
Grindų nelygumai...............................17
Grindų šildymas.................................39
Grindų šildymo apytakos ratas...........39

H
Hidraulinės jungties sritis...................32
Hidrauliniai parametrai.....................116
Hidraulinis prijungimas.......................30

Į
Įgabenimas........................................18
Įrengimas...........................................18
Įrengimo patalpa................................17
Įrengimo sąlygos................................17
Įrengimui keliamos sąlygos................17
Įvado antgalis.....................................30

I
Instruktuoti sistemos eksploatuotoją. .75
išleidimo vožtuvais.............................32
Išorinės funkcijos...............................70
Išorinio srovės šaltinio maitinamas ano-
das.....................................................65
Išplėstinis meniu................................68

J
Jungtis
■ antrinis apytakos ratas..............30, 31
■ apžvalga...........................................7
■ elektros...........................................34
■ geriamasis vanduo.........................32
■ hidraulinė........................................30
■ pirminis apytakos ratas.............30, 31
■ prie reguliatoriaus...........................36
■ saulės kolektorių apytakos ratas....33
■ vėsinimo apytakos ratas.................33
Jungtys
■ parengimas.......................................8
Jungtys montavimo vietoje...................7
Jutikliai...............................................82
■ tikrinimas........................................84
Jutiklių plokštė....................................42
Jutiklių varžos charakteristikų kreivės84

K
Kaupiklio temperatūros jutiklis...........85
KM magistralės skirstytuvas..............44
Kodavimo lygmuo 1...........................65
Kolektoriaus paviršius........................63
Kombinuotas pildymo ir ištuštinimo čiau-
pas.....................................................84
Kompresorius
■ 230 V~ el. tinklo jungtis..................49
■ 400 V~ el. tinklo jungtis..................48
Konstrukcinė grupė....................88, 102
Korpuso konstrukcinė grupė......90, 104
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L
Lauko temperatūros jutiklis................85
Ledo kaupiklis....................................74
Linijos skerspjūvis
■ šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo

prijungimo linija...............................48

M
Magnio anodas..................................65
Magnio anodo išmontavimas.............65
Magnio anodo keitimas......................65
Magnio anodo varžos matavimas......65
Maišytuvo praplėtimo komplektas40, 69
Maitinimas..........................................48
Maksimalios temperatūros ribotuvas. 39
Manometras.......................................31
Manometro jungtis.............................32
Matmenys............................................7
Mažas tarifas......................................48
Mažo tarifo skaitiklis.....................51, 52
Minimalūs atstumai............................18
Minimalus debitas..............................32
Minimalus patalpos tūris....................17
Momentinis šildymo vandens šildytu-
vas...............................................51, 52
■ 230 V~ el. tinklo jungtis..................50
■ apsauginio temperatūros ribotuvo

atstata.............................................75
■ parametrai......................................72
Momentinis šildymo vandens šildytuvas
su apsauginiu temperatūros ribotuvu.83

N
Naudojimas pagal paskirtį....................6
Normalus tarifas.................................48
Nuotolinio valdymo įtaisas.................69

O
Oro šalinimas
■ antrinės pusės................................61
■ pirminės pusės...............................60
■ saulės kolektorių apytakos ratas....63

P
Pagrindinė plokštė.............................37
Pagrindinis jungiklis.....................47, 52
Pakeisti magnio anodą.......................65
Papildomas elektrinis šildymas..........72
Parametrai
■ baseinas.........................................72
■ išorinės funkcijos............................70
■ momentinis šildymo vandens šildytu-

vas..................................................72
■ papildomas elektrinis šildymas.......72
■ protokolai......................................116
■ siurbliai...........................................69
■ vėsinimo funkcija............................72
Parametras
■ užsakovo įrengiami komponentai. . .68
Parametrų grupės parinkimas............68
Parametrų nuostatos
■ geriamojo vandens recirkuliaciniam

siurbliui...........................................69
■ maišytuvo praplėtimo komplektui. . .69
■ nuotoliniam valdymui......................69
■ saulės kolektorių įrangai.................71
■ sistemos schemai...........................16
■ šildymo apytakos rato siurbliui........69
■ Vitocom 100....................................70
Parametrų nustatymas.......................68
Patalpos aukštis.................................18
Patalpos tūris.....................................17
Patalpų temperatūros jutiklis..............85
Pertekėjimo vožtuvas.........................32
Pildymas
■ antrinės pusės................................61
■ pirminės pusės...............................60
■ saulės kolektorių apytakos ratas....63
Pildymo ir ištuštinimo čiaupas............84
Pildymo vanduo.................................61
Pirmasis paleidimas.............59, 66, 133
Pirminio apytakos rato slėgio kontrolės
relė.....................................................56
Pirminio apytakos rato temperatūros
skirtumas............................................60
Pirminio siurblio sureguliavimas.........60
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Pirminis apytakos ratas
■ prijungimas.....................................31
■ užpildymas ir oro šalinimas............60
Pirmojo paleidimo užsakymas.........133
Plėtimosi indo tikrinimas....................63
Pralaidos reguliavimo vožtuvas.........32
Praplėtimo elektronikos plokštė.........40
Prietaisas dirba per garsiai................87
Prietaiso išlyginimas..........................17
Prietaiso saugiklis..............................86
Prijungimo komplektas.......................30
Prijungimo sąlygos.............................47
■ energijos tiekimo įmonė..................50
Prijungimo vertės
■ cirkuliaciniai siurbliai.......................40
■ eksploataciniai komponentai..........40
■ geriamojo vandens recirkuliacinis

siurblys...........................................39
■ saulės kolektorių apytakos rato siurb-

lys...................................................39
■ šildymo apytakos rato siurblys........38
Primontuojamasis drėgnio jungiklis....33
Protokolai.........................................116
■ reguliavimo parametrai.................116
■ sudarymas pirmojo paleidimo metu59
Pt500A...............................................84

R
Recirkuliacinis siurblys.......................32
Reguliatorių plokštė...........................42
Reguliatorius
■ gnybtų kaladėlės.............................40
■ jungtys............................................36
■ numontavimas................................19
■ pagrindinė plokštė..........................37
■ praplėtimo elektronikos plokštė......40
■ reguliatorių ir jutiklių plokštė...........42
Reguliavimo kojos..............................17
Reguliavimo parametrų protokolai. . .116
Reikalavimai įrengimo patalpai..........17
Reikalingos parametrų nuostatos......16
Rekomenduojami el. tinklo prijungimo
laidai.....................................................8

Remontas...........................................76
Remonto darbai.................................59
Rūdijimas...........................................65

S
Sandarinimo paviršiai.........................27
Saugiklio tikrinimas............................86
Saugiklis F1.......................................86
Saugiklis F3.......................................86
Saugos grupė.....................................31
Saulės energijos absorberis...............74
Saulės kolektorių apytakos ratas
■ užpildymas ir oro šalinimas............63
Saulės kolektorių apytakos rato prijungi-
mas....................................................33
Saulės kolektorių apytakos rato siurblio
prijungimas.........................................39
Saulės kolektorių įranga
■ parametrų nuostatos.......................71
Savasis energijos vartojimas.............48
Sistemos eksploatuotojo instruktavi-
mas....................................................75
Sistemos paduodamo vandens tempe-
ratūros jutiklis.....................................85
Sistemos schemos
■ apžvalga...........................................9
■ parametrų nuostatos.......................16
■ sistemos pavyzdys.........................10
■ ženklinimai......................................10
Sistemos slėgio tikrinimas..................63
Siurbliai........................................69, 82
Siurblys
■ pirminio siurblio sureguliavimas......60
Slėgio apkrova...................................17
Slėgio reduktorius..............................32
Slėgio tikrinimas.................................63
Srauto kontrolės relė..........................41
Surinkimas.........................................27
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Š
Šalčio apytakos rato sandarumo tikrini-
mas....................................................59
Šildymo apytakos rato siurblio prijungi-
mas....................................................38
Šildymo apytakos rato siurblys..........69
Šiluminės relė....................................39
Šilumnešis..........................................63
Šilumos siurblio atidarymas.........19, 59
Šilumos siurblio modulis
■ įmontavimas...................................27
■ išmontavimas..................................25
Šilumos siurblys
■ įrengimas........................................17
■ uždarymas......................................57
Šulinio apytakos ratas........................41

T
Techninės priežiūros baigimas..........68
Techninės priežiūros meniu
■ aktyvinimas.....................................68
■ išaktyvinimas..................................68
techninės priežiūros menu
■ iškvietimas......................................68
Techninis aptarnavimas.....................59
Temperatūros jutiklis tipas Pt500A
■ charakteristikų kreivė......................86
Tikrinimas...........................................59
■ saugiklis..........................................86

TNC sistema................................51, 52
Transportiniai fiksatoriai...............28, 87
Trifazės el. srovės kontrolės relė.......54
Triukšmas..........................................87
Trumpasis jungimas tarp magnio anodo
ir kaitinamosios spiralės.....................65

V
Valymas, vandens šildytuvas.............63
Vamzdžių atskirtuvas.........................32
Vandens kokybė................................61
Vandens šildytuvas
■ pildymo ir ištuštinimo čiaupas.........84
■ valymas..........................................63
Vandens šildytuvo konstrukcinė
grupė........................................100, 112
Vandens šildytuvo modulis
■ nuėmimas.......................................19
■ primontavimas................................27
Vandens šildytuvo temperatūros jutik-
lis........................................................85
Vėdinimas..........................................73
Veikimo patikrinimas..........................75
Vėsinimo apytakos ratas....................33
Vėsinimo apytakos rato paduodamo
vandens temperatūros jutiklis............85
Vidiniai komponentai..........................82
Vitocom..............................................70
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Galiojimo nuoroda

Gamykl. Nr.:
7501989 7501990 7501991 7501992
7501993 7501994

Viessmann UAB
Geležino Vilko 6B
LT-03150 Vilnius
Tel.: +3705-2 36 43 33
Faks.: +3705 -2 36 43 40
El. paštas: info@viessmann.lt
www.viessmann.com 56
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