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

Saugumo nuorodų aiškinimas

Pavojus
Šis ženklas įspėja dėl pavojaus žmonėms.

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

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

Paskirtis

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

mus turintiems specialistams.
■ Elektros įrangos darbus leidžiama atlikti tik profesio-

naliems elektrikams.
■ Pirmą kartą eksploataciją pradėti turi įrenginio staty-

tojas arba jo nurodytas specialistas.

Reikalavimai

Dirbdami laikykitės 
■ šalyje galiojančių instaliavimo taisyklių,
■ įstatyminių nelaimingų atsitikimų prevencijos reikala-

vimų,
■ įstatyminių aplinkosaugos reikalavimų,
■ profesinių organizacijų nustatytų reikalavimų,
■ 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., atskiru saugos
išjungikliu arba pagrindiniu 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 kon-
strukcinėse dalyse įtampa dar yra ir išjungus
el. tinklo įtampą.
Prieš nuimdami nuo prietaisų uždangas palau-
kite ne trumpiau kaip 4 min., kol įtampa išnyks.

■ Sistemą apsaugokite, kad nebūtų įjungta vėl.

! Dėmesio
Elektrostatinės iškrovos gali apgadinti elektroni-
nius konstrukcinius mazgus.
Prieš pradėdami darbą palieskite tinkamus
objektus, pvz., šildymo arba vandentiekio vamz-
džius, ir neutralizuokite statines įkrovas.

Remonto darbai

! Dėmesio
Saugos funkcijas atliekančių konstrukcinių dalių
remontas kelia pavojų saugiam sistemos darbui.
Sugedusias konstrukcines dalis reikia keisti ori-
ginaliomis Viessmann dalimis.

Papildomi komponentai, atsarginės ir greitai susi-
dėvinčios dalys

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

Saugos nuorodos

Saugumo nuorodos
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Pagal paskirtį prietaisą galima instaliuoti ir naudoti tik
uždarose šildymo sistemose pagal EN 12828, atsižvel-
giant į atitinkamas montavimo, techninio aptarnavimo ir
naudojimo instrukcijas.

Priklausomai nuo modelio, prietaisas gali būti naudoja-
mas tik:
■ patalpoms šildyti
■ patalpoms vėsinti
■ geriamajam vandeniui šildyti

Funkcijų apimtį galima išplėsti papildomais komponen-
tais ir priedais.

Naudojimo pagal paskirtį prielaida yra fiksuota instalia-
cija kartu su konkrečiai sistemai leistais komponentais.

Naudojimas versle arba pramonėje kitokiu nei patalpų
šildymo (vėsinimo) arba geriamojo vandens šildymo
tikslu laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Kitokiam naudojimui turi būti gautas atskiras gamintojo
leidimas.

Naudoti arba valdyti prietaisą netinkamai (pvz., siste-
mos eksploatuotojui atidaryti prietaisą) draudžiama ir
tokiu atveju garantija netenka galios. Netinkamu nau-
dojimu laikoma ir tai, jeigu pakeičiama pagal paskirtį
numatyta šildymo sistemos komponentų funkcija.

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

Reikalavimai užsakovo pusės jungtims

Vidinis mazgas
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Simbolis Reikšmė Jungtis
Šaltnešio linijos iš / į išorinį mazgą: Tipas AWB/

AWB-AC
Vamzdis 7 Sriegis UNF

■ Karštųjų dujų linija 201.B04 12 mm ⅞
Redukcinė dalis

⅞ x ¾
201.B07
201.B10
201.B13
201.C10
201.C13

16 mm
16 mm
16 mm
16 mm
16 mm

⅞
⅞
⅞
⅞
⅞

■ Skysčio linija 201.B04 6 mm ⅝
Redukcinė dalis

⅝ x ⁷⁄₁₆
201.B07
201.B10
201.B13
201.C10
201.C13

10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

⅝
⅝
⅝
⅝
⅝

Paduodama tūrinio vandens šildytuvo li-
nija (šildymo vandens pusė)

G 1¼

+
Grįžtamoji šildymo vandens ir grįžtamoji
tūrinio vandens šildytuvo linija

G 1¼

Paduodamas šildymo vanduo G 1¼

A < 42 V linijos įvadas —

B 400 V~/230 V~, >42 V linijos įvadas —

1. Parenkite šildymo ir geriamojo vandens pusės jung-
tis.
Išskalaukite šildymo sistemą.

2. Parenkite elektros jungtis.

Linijų vidiniame / išoriniame mazge ilgiai plius atstumas iki sienos:
Linijos Vidinis mazgas Išorinis mazgas
El. tinklo prijungimo linijos:
■ Šilumos siurblio reguliatorius (230 V~) 2,0 m –
■ Kompresorius (230 V~/400 V~) – 1,5 m
Kitos prijungimo linijos:
■ 230 V~, pvz., cirkuliaciniams siurbliams 2,0 m –
■ < 42 V, pvz., jutikliams 2,0 m –

Vidinio ir išorinio mazgo jungiamoji linija:
■ 12 V magistralė 2,5 m 1,5 m
■ 43 V magistralė 2,5 m 1,5 m

Rekomenduojami el. tinklo prijungimo laidai

Tipas AWB, AWB-AC 201.B04 iki B13, C10, C13
Šilumos siurblio reguliatorius (vidinis mazgas) 230 V~
Linijos skerspjūvis  
■ Be ETĮ blokavimo 3 x 1,5 mm2

■ Su ETĮ blokavimu 5 x 1,5 mm2

Pasiruošimas montažui

Reikalavimai užsakovo pusės jungtims (tęsinys)
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Tipas AWB, AWB-AC 201.B04 iki B13, C10, C13
Momentinis šildymo vandens šildytuvas
Linijos skerspjūvis  
■ 400 V~ 5 x 2,5 mm2

■ 230 V~ 7 x 2,5 mm2

Maks. linijos ilgis 25 m

Tipas AWB, AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10 201.B13
Išorinis mazgas 230 V~ (kompresorius)     
Linijos skerspjūvis 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 2,5 mm2 3 x 4,0 mm2

Maks. linijos ilgis 29 m 25 m 20 m 20 m
   arba arba
Laido skerspjūvis – – 3 x 4,0 mm2 3 x 6,0 mm2

Maks. linijos ilgis – – 32 m 30 m

Tipas AWB, AWB-AC 201.C10 201.C13
Išorinis mazgas 400 V~ (kompresorius)   
Linijos skerspjūvis 5 x 2,5 mm2 5 x 2,5 mm2

Maks. linijos ilgis 30 m 30 m

Pasiruošimas montažui

Reikalavimai užsakovo pusės jungtims (tęsinys)
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Montavimo nuorodos

Montavimo būdai:
■ Montavimas ant žemės, linijas pravedant virš žemės

lygio.
■ Montavimas ant žemės, linijas pravedant žemiau

žemės lygio.
■ Montavimas ant sienos

Projektavimo instrukcija

Montažas ant žemės:
■ Naudoti montažui ant žemės skirtas gembes (prie-

das).
■ Jeigu gembių naudoti negalima, išorinį mazgą mon-

tuoti atskirai ant užsakovo įrengiamos
ne mažiau kaip 100 mm aukščio atraminės konstruk-
cijos.

■ Esant sudėtingoms klimatinėms aplinkybėms
(neigiama temperatūra, sniegas, drėgmė), mes reko-
menduojame montuoti prietaisą ant maždaug
300 mm aukščio pakylos.

■ Atsižvelgti į išorinio mazgo svorį: žr. tolesnę lentelę.

Montažas ant sienos:
■ Naudoti montažui ant sienos skirtą gembių kom-

plektą (priedas).
■ Siena turi išpildyti statikos reikalavimus.

Įrengimas:
■ Instaliuoti taip, kad vyraujantys vėjai nepūstų į išpū-

timo pusę.
■ Šaltnešio linijų ir elektros linijų sienų išvadus ir

apsauginius vamzdžius daryti be fasoninių dalių ir
nekeičiant krypties.

Klimato poveikis:
■ Montuojant atviroje vėjui vietoje atkreipti dėmesį į

vėjo apkrovą.
■ Integruoti išorinį mazgą į žaibosaugos sistemą.
■ Projektuojant stoginę arba apsauginę dėžę atsiž-

velgti į prietaiso skleidžiamą šilumą.

Kondensatas:
■ Užtikrinti, kad kondensatas galėtų laisvai nutekėti, ir

po išoriniu mazgu įrengti tvirtą žvyro sluoksnį jam
susisunkti.

■ Regionuose, kuriuose ilgesnius laikotarpius būna
šalta (kaip, pvz., Švedijoje), kondensato vonelėje rei-
kia numatyti elektrinį šildymo kabelį (priedas).

Kūnais sklindančio garso ir vibracinis pastato ir
išorinio mazgo atskyrimas:
■ Linijas vedant virš žemės lygio, vibracinei kompen-

sacijai šaltnešio linijose reikia numatyti vamzdžio
alkūnes: žr. „Šaltnešio linijų prijungimą“).

■ Vidinio ir išorinio mazgo elektros jungiamąsias linijas
nutiesti be įvaržų.

■ Montuoti tik prie didelio plokštuminio svorio (> 250
kg/m2) sienų, ne prie karkasinių sienų, gegnių sant-
varos ir pan.

■ Montuojant ant žemės naudoti tik pridedamus gumos
amortizatorius.

■ Montuojant prie sienos naudoti tik virpesių amortiza-
torius iš gembių komplekto.

■ Nenaudoti jokių papildomų virpesių amortizatorių,
spyruoklių, gumos amortizatorių ir t. t.

Išorinio mazgo svoris
Tipas
AWB/AWB-AC

Svoris, kg

201.B04 43
201.B07 66
201.B10 113
201.B13 113
201.C10 113
201.C13 113

Montavimo vieta

■ Parinkti vietą su gera oro cirkuliacija, kad atvėsęs
oras galėtų nutekėti ir vėl pritekėti šilto oro.

■ Vengti tiesioginių saulės spindulių.
■ Įrengiant atviroje vėjui vietoje reikia apsaugoti, kad

vėjas nedarytų įtakos ventiliatorių sričiai. Stiprus
vėjas gali trikdyti garintuvo vėdinimą.

■ Atsižvelgti į šaltnešio linijų ilgį: žr. „Šaltnešio linijų pri-
jungimą“.

■ Montažo vietą parinkti taip, kad garintuvo negalėtų
užkimšti lapai, sniegas ir t. t.

■ Parenkant montažo vietą atsižvelgti į garso sklidimo
ir garso atspindėjimo dėsningumus.

Projektavimo instrukcija „Šilumos siurblių
pagrindai“

Montažo eiga

Išorinio mazgo montažas
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■ Neinstaliuoti patalpos kampuose, nišose arba tarp
mūrinių. Tai gali sukelti trumpąjį oro jungimą tarp
išpūsto ir įsiurbto oro.

! Dėmesio
Šildymo režimu dėl trumpojo oro jungimo vėl
įsiurbiamas atvėsęs išpūstas oras. Dėl to gali
sumažėti šilumos siurblio efektyvumas ir kilti
atitirpinimo problemų.
Stengtis išvengti trumpojo oro jungimo.

! Dėmesio
Vėsinimo režimu dėl trumpojo oro jungimo
vėl įsiurbiamas įšilęs išpūstas oras. Dėl to gali
pasireikšti aukšto slėgio sutrikimai.
Stengtis išvengti trumpojo oro jungimo.

■ Neinstaliuoti šalia miegamojo langų arba po jais.
■ Instaliuoti ne arčiau kaip per 3 m nuo šaligatvių,

stogvamzdžių arba nepralaidžia danga padengtų
plotų. Dėl atvėsusio oro išpūtimo zonoje, lauko tem-
peratūrai nukritus žemiau 10 °C, gali susidaryti plikle-
dis.

■ Montažo vieta turi būti lengvai prieinama, pvz., tech-
ninio aptarnavimo darbams atlikti: žr. „Minimalius
atstumus“.

Minimalūs atstumai

A

B

b
d

a c

Atvaizda-
vimas 2

Pavyzdyje tipas AWB/AWB-AC 201.B04

A Oro įvadas
B Oro išvadas

Tipas AWB/AWB-AC Matmenys, mm
a b c d

Linijos išvadas
virš žemės ly-
gio

žemiau žemės
lygio

201.B04 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 1000
201.B07 ≥ 100 ≥ 100 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 1000
201.B10 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 1000
201.B13 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 1000
201.C10 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 1000
201.C13 ≥ 100 ≥ 200 ≥ 400 ≥ 300 ≥ 1000

Montažo eiga

Išorinio mazgo montažas (tęsinys)
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Minimalūs atstumai pakopinei šilumos siurblių sistemai (maks. 5 išoriniai mazgai)

> 500
A400

B

A

B

A

B

> 500 > 500 > 500 > 500

Atvaizdavimas 3

A Oro įvadas
B Oro išvadas

> 500
B

400 A

B

A

> 500 > 500

400
> 500

A

B

A

B

> 500 > 500

C

Atvaizdavimas 4

A Oro įvadas
B Oro išvadas
C Pertvara

> 500
B

> 1500

A

B

A

> 500 > 500

> 500

A

B

A

B

> 500 > 500

Atvaizdavimas 5

A Oro įvadas
B Oro išvadas

Transportavimas ir įrengimas

! Dėmesio
Stengtis neapgadinti prietaiso transportuojant.
Neapkrauti viršutinės prietaiso pusės.

! Dėmesio
Išoriniame mazge esantį kompresorių stipriai
pakreipus, į šalčio apytakos ratą įsiskverbia
tepalas ir gadina prietaisą.
Laikytis 45° maks. pavertimo kampo.

Montažo eiga

Išorinio mazgo montažas (tęsinys)
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Montažas ant žemės

2.

1.

4x

4x

A

B

C

E

D

Atvaizdavimas 6

A Gembė montažui ant žemės (priedas)
B Žvyro sluoksnis kondensatui susisunkti
C Betoninis pamatas (žr. projektavimo dokumenta-

ciją)

D Saugiavamzdis DN 100 (tik linijų įvadui žemiau
žemės lygio)

E Gumos amortizatoriai (pridėti)

Nuoroda
Mes rekomenduojame kondensatui leisti nutekėti lais-
vai (be kondensato linijos).

Montažas ant sienos

Montuoti tik su montažui ant sienos skirtų gembių
komplektu (priedas).

Atskira montažo instrukcija

Montažo eiga

Išorinio mazgo montažas (tęsinys)
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! Dėmesio
Stengtis neapgadinti prietaiso transportuojant.
Neapkrauti viršutinės prietaiso pusės.

Įrengimo vietai keliami reikalavimai

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

! Dėmesio
Dulkės, dujos, garai kelia sprogimo pavojų.
Stengtis, kad įrengimo patalpoje nebūtų dulkių,
dujų, garų.

Minimalus patalpos tūris (pagal EN 378)

Tipas AWB/AWB-AC Minimalus patalpos
tūris, m3

201.B04 2,7
201.B07 4,8
201.B10 6,7
201.B13 6,7
201.C10 6,7
201.C13 6,7

Minimalūs atstumai

100

10
00

100

A B

Atvaizdavimas 7

A < 42 V linijos įvadas
B 400 V~/230 V~, >42 V linijos įvadas

Montažo eiga

Vidinio mazgo montažas
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Vidinio mazgo montavimas ant sienos

2.

2x

3.

5.

1.

4.

Atvaizdavimas 8

Šaltnešio linijų prijungimas

■ Išorinis mazgas gamykloje užpildytas šaltnešiu
R410A.

■ Tokiais atvejais į vertikalią liniją reikia įmontuoti aly-
vos sifonavimo alkūnes:
– Darbui šildymo režimu, jeigu vidinis mazgas

sumontuotas aukščiau už išorinį mazgą: žr. tolesnį
paveikslėlį.

– Darbui vėsinimo režimu, jeigu vidinis mazgas
sumontuotas žemiau už išorinį mazgą.

Šaltnešio linijų tiesimas

Tipas AWB/AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10
201.C10

201.B13
201.C13

Šaltnešio linijos     
Min. linijos ilgis 3 m 3 m 3 m 3 m
Maks. linijos ilgis 20 m 30 m 30 m 30 m
Maks. vidinio mazgo – išorinio mazgo aukš-
čio skirtumas

10 m 15 m 15 m 15 m

Montažo eiga

Vidinio mazgo montažas (tęsinys)
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Nuoroda
Nuo 3 iki 12 m ilgio linijų papildomai pildyti nereikia.

vidinis mazgas aukščiau nei išorinis mazgas
50

00

50
00

A

B

D

E

C

D

Atvaizda-
vimas 9

Šildymo režimas

A Vidinis mazgas
B Karštųjų dujų linija
C Skysčio linija

D Išorinis mazgas
E Alyvos sifonavimo alkūnės

Vidinis mazgas žemiau išorinio mazgo arba tokiame pačiame lygyje

CA B

D

Atvaizda-
vimas 10

Šildymo režimas

A Vidinis mazgas
B Karštųjų dujų linija

C Skysčio linija
D Išorinis mazgas

Montažo eiga

Šaltnešio linijų prijungimas (tęsinys)
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Garsinis ir vibracinis atskyrimas vedant linijas virš žemės lygio

Nuoroda
Elektros jungiamąsias linijas ir šaltnešio linijas tiesti
atskirai vienas nuo kitų.

B

C

A

D

Atvaizdavimas 11

Nuoroda
Tik 230 V prietaisams

A Vamzdžio alkūnės vibracijai kompensuoti
B Vamzdžių apkabos su EPDM įdėklu

C Linijos išvadas, pvz., saugiavamzdis su šilumos
izoliacija

D Elektros jungiamosios linijos vidinis mazgas — išo-
rinis mazgas

Montažo eiga

Šaltnešio linijų prijungimas (tęsinys)
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Prijungimas prie išorinio mazgo

C

D
C

D

4.

2.

3.

2x

Atvaizda-
vimas 12

Pavyzdyje tipas AWB/AWB-AC 201.B04

C Skysčio linija
D Karštųjų dujų linija

1. Tipai AWB/AWB-AC 201.B04 ir 201.B07:
nuimkite šonines uždangas: žr. 31 psl..

2. ! Dėmesio
Į varinius vamzdžius jokiu būdu neturi patekti
nešvarumų (pvz., metalo drožlių) arba drėg-
mės.
Todėl vamzdžių angas reikia laikyti nukreip-
tas žemyn arba uždaryti.

Nusukite veržles nuo šaltnešio linijų jungčių C
(skysčio linija) ir D (karštųjų dujų linija).
Tipas AWB/AWB-AC 201.B04:
Užmaukite veržles ant užsakovo pusėje parengtų
šaltnešio linijų.
Tipas AWB/AWB-AC 201.B07 iki B13, C10, C13:
veržles pakeiskite pridėtomis gaubiamosiomis verž-
lėmis (vidinis mazgas):
■ ⅝ UNF skysčio linijai
■ ⅞ UNF karštųjų dujų linijai

3. Užlankstykite vamzdžių galus.

4. Prisukite vamzdžius.

Veržles priveržti tokiais veržimo momentais:
Tipas AWB/
AWB-AC

Linija Jungtis prie išorinio
mazgo

Veržimo momentas,
Nm

201.B04 Skysčio linija 7 6 mm ⁷⁄₁₆ UNF 14 iki 18
Karštųjų dujų linija 7 12 mm ¾ UNF 50 iki 62

201.B07 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42
Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77

201.B10 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42
Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77

201.B13 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42
Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77

Montažo eiga

Šaltnešio linijų prijungimas (tęsinys)
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Tipas AWB/
AWB-AC

Linija Jungtis prie išorinio
mazgo

Veržimo momentas,
Nm

201.C10 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42
Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77

201.C13 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42
Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77

Prijungimas prie vidinio mazgo

2.

1.

3.

2x
D

C

D
C D

C

Atvaizdavimas 13

C Skysčio linija
D Karštųjų dujų linija

! Dėmesio
Į varinius vamzdžius jokiu būdu neturi patekti
nešvarumų (pvz., metalo drožlių) arba drėgmės.
Todėl vamzdžių angas reikia laikyti nukreiptas
žemyn arba uždaryti.

Nuoroda
Vidinio mazgo šaltnešio linijos užpildytos azotu, viršs-
lėgis 1 iki 2 bar (0,1 iki 0,2 MPa).

1. Nusukite veržles nuo šaltnešio jungčių C ir D.
Tipas AWB/AWB-AC 201.B04:

Veržles pakeiskite pridėtomis gaubiamosiomis verž-
lėmis:
■ ⁷⁄₁₆ UNF skysčio linijai
■ ¾ UNF karštųjų dujų linijai

Su variniu sandarinimo žiedu prijunkite pridėtą
redukcinę dalį.
Tipas AWB/AWB-AC 201.B07 iki B13, C10, C13:
Užmaukite veržles ant atitinkamų išorinio mazgo
šaltnešio linijų.

2. Užlankstykite šaltnešio linijų vamzdžių galus.

Nuoroda
Jeigu naudojamos lituojamosios jungtys, jungtis
lituokite naudodami apsaugines dujas.

3. Prisukite šaltnešio linijas, uždėkite šilumos ir garo
izoliaciją.

Montažo eiga

Šaltnešio linijų prijungimas (tęsinys)
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Veržles priveržti tokiais veržimo momentais:
Tipas AWB/
AWB-AC

Linija Vidinio mazgo jungtis Veržimo momentas,
Nm

201.B04 Skysčio linija 7 6 mm ⅝ UNF
su redukcine dalimi

33 iki 42

⅝ x ⁷⁄₁₆ 14 iki 18
Karštųjų dujų linija 7 12 mm ⅞ UNF

su redukcine dalimi
63 iki 77

⅞ x ¾ 50 iki 62
201.B07 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42

Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77
201.B10 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42

Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77
201.B13 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42

Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77
201.C10 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42

Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77
201.C13 Skysčio linija 7 10 mm ⅝ UNF 33 iki 42

Karštųjų dujų linija 7 16 mm ⅞ UNF 63 iki 77

Antrinio apytakos rato prijungimas

+

Atvaizdavimas 14

Šaltnešio linijos iš / į išorinį mazgą

Simbolis Reikšmė Jungtis
Paduodama tūrinio vandens šildytuvo linija (šildymo van-
dens pusė)

G 1¼

+
Grįžtamoji šildymo vandens ir grįžtamoji tūrinio vandens
šildytuvo linija

G 1¼

Paduodamas šildymo vanduo G 1¼

1. Antriniame apytakos rate užsakovo jėgomis įrenkite
plėtimosi indą ir saugos grupę (pagal DIN 4757).
Saugos grupę montuokite į užsakovo įrengiamą
liniją grįžtamojoje šildymo vandens linijoje (žr. 45
psl.).

2. Prijunkite prie šilumos siurblio antrinio apytakos
rato linijas.

Montažo eiga

Šaltnešio linijų prijungimas (tęsinys)
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! Dėmesio
Nesugadinkite prietaisų.
Užsakovo pusės antrinio apytakos rato linijas
prie šilumos siurblio reikia prijungti be
apkrovų ir įvaržų.
Antrinės pusės hidraulinės jungtys turi būti
sujungtos sandariai.

3. Pripildykite antrinį apytakos ratą ir pašalinkite iš jo
orą.

! Dėmesio
Viduje besikaupiantis skystis gadina prie-
taisą.
Antrinio apytakos rato oro šalinimo čiaupas
yra prietaise. Norint pašalinti orą, reikia pri-
jungti prie oro šalinimo čiaupo žarną ir išvesti
ją į išorę.

4. Pastato viduje linijas apšiltinkite.

5. Prie apsaugos vožtuvo prijunkite nutekėjimo žarną.
Su nuolydžiu ir vamzdžio vėdinimu prijunkite nute-
kėjimo žarną prie kanalizacijos.

Nuoroda
■ Grindų šildymo apytakos rate reikia įmontuoti šilu-

minę relę kaip maksimalios grindų šildymo tempera-
tūros ribotuvą. Žr. 23 psl.

■ Užtikrinti minimalų debitą, pvz., pertekėjimo vožtuvu:
žr. „Techninius duomenis“ nuo 97 psl.

Vėsinimo apytakos rato prijungimas, jei reikia

Ploto vėsinimo sistemoms (pvz., grindų vėsinimo apy-
takos ratui, vėsinimo luboms), reikalingas primontuoja-
masis drėgnio jungiklis (priedas).

Reikalavimai primontuojamajam drėgnio jungikliui:
■ Elektros jungtis: 230 V~, 0,5 A
■ Montuojamas norimoje vėsinti patalpoje prie paduo-

damos vėsinimo vandens linijos (jei reikia, nuimti
šilumos izoliaciją).

■ Jeigu vėsinimo apytakos ratui priklauso keletas skir-
tingo patalpų drėgnio patalpų, reikia primontuoti ir
nuosekliai sujungti keletą primontuojamųjų drėgnio
jungiklių.
Jungimo kontaktai kaip atjungiamieji kontaktai.

Elektrinis prijungimas

Pavojus
Apgadinta laidų izoliacija gali sužaloti žmones ir
sugadinti prietaisą.
Laidus tiesti taip, kad jie nesiglaustų prie stipriai
įkaistančių, vibruojančių arba aštrių dalių.

Pavojus
Dėl netinkamai sujungtų elektrinių sujungimų
galimi sunkūs sužeidimai elektros srove ir žala
prietaisui.
Elektriniai prijungiant atkreipti dėmesį į tokius
dalykus:

■ < 42 V mažos įtampos linijas ir
> 42 V/230 V~/400 V~ linijas tiesti atskirai vienas nuo
kitų.

■ Nuo laidų gaubiamąją izoliaciją nuimkite prieš pat
prijungimo gnybtus ir suriškite juos kuo arčiau atitin-
kamų gnybtų.

■ Laidus pritvirtinkite laidų rišikliais.
■ Jeigu 2 komponentai jungiami kartu prie vieno

gnybto, reikia abi gyslas kartu įspausti vienoje gali-
nėje gyslų įvorėje.

Taip apsaugoma, kad atsiradus gedimui (pvz., jeigu
atsipalaiduoja viena viela) vielos nepasislinks į greti-
mas įtampos zonas.

! Dėmesio
Saugos technikos požiūriu vidinio ir išorinio
mazgo magistralės ryšio linija (12 V arba 43 V)
nelaikoma mažos įtampos linija.
Magistralės ryšio linija privalo būti tiesiama
kartu su 230 V linijomis.

Nuoroda
Kad reguliatoriaus skydą būtų galima nustatyti į techni-
nės priežiūros padėtį (žr. 58 psl.), visos reguliato-
riaus skydo jungtys (žr. 21 psl.) turi būti prijungtos
lanksčiosiomis linijomis.

Montažo eiga

Antrinio apytakos rato prijungimas (tęsinys)
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Vidinis mazgas: elektros linijų į jungčių skyrių nutiesimas

A

B

< 42V

!

230V

400V

>42V

Atvaizdavimas 15

A Tipas AWB/AWB-AC 201.B10, B13, C10, C13:
12 V magistralės ryšio linija: tiesti 230 V~ įtampos
zonoje (jungtį žr. 31 psl.)

B Tipai AWB/AWB-AC 201.B04 ir 201.B07:
43 V magistralės ryšio linija: tiesti 230 V~ įtampos
zonoje (jungtį žr. 31 psl.)

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)

55
46

 7
30

 L
T

M
on

ta
ža

s



21

Vidinis mazgas: elektros jungčių apžvalga

aVG

F12

X31

X25

X15

F27
F8

B

A

D

F101

F G

P202
12V COM

P203
COM 43V

F3

X1 X2

F1

L1

3 2 1N?

?
N
C

3.8

3.9

3.3

3.4

X

3.1

3.7

3.6

211.2

211.4

F0 F4

F6

F13
F7 F14

F16

sVA

F26F11

F20
sXF sXS

sYAsYS

X18X24 J3
J4

E

F21
F23

Atvaizdavimas 16

A AVI plokštė: žr. 30 psl.
F101 Saugiklis T 1,0A

B Valdymo signalų modulis ir el. tinklo jungtis
momentiniam šildymo vandens šildytuvui: žr.
nuo 35 psl.

C 230 V~ el. tinklo jungtis: žr. 32 psl..
F1 Saugiklis T 6,3A

D Gnybtų kaladėlė: žr. 26 psl..
X1 Gnybtai visų atitinkamų sistemos komponentų

apsauginiams laidams
X2 Gnybtai visų atitinkamų sistemos komponentų

nuliniams laidams

E Reguliatorių ir jutiklių plokštė: žr. 28 psl..
F Pagrindinė plokštė: žr. 22 psl..

F3 Saugiklis T 6,3A
G Praplėtimo elektronikos plokštė ant pagrindinės

plokštės: žr. 24 psl..

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Vidinis mazgas: Pagrindinė plokštė (230 V~ eksploataciniai komponentai)

Nuorodos dėl prijungimo verčių
■ Nurodyta galia yra rekomenduojama prijungtoji galia.
■ Visų tiesiogiai prie šilumos siurblio reguliatoriaus pri-

jungtų komponentų (pvz., siurblių, vožtuvų, signalinių
įrenginių, kontaktorių) galių suma negali būti didesnė
kaip 1000 W.
Jeigu bendra galia yra < 1000 W, atskirą vieno kom-
ponento (pvz., siurblio, vožtuvo, signalinio įrenginio,
kontaktoriaus) galią galima parinkti didesnę nei nuro-
dyta. Tai darant negali būti viršijama atitinkamos
relės komutavimo galia.

■ Nurodyta srovės vertė rodo maks. jungimo kontakto
įjungimo srovę. Atkreipti dėmesį į bendrą 5 A srovę.

Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploata-
ciją: žr. nuo 48 psl..

Kištukas sYA
Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
211.5

 AC
Tipas AWB-AC:
Vėsinimo valdymo signalas
3 krypčių perjungimo vožtuvas šil-
dymo vandens kaupiklio apylankai
vėsinimo režimu.

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

3 krypčių perjungimo vožtuvą apylankos grandinei prijungti
lygiagrečiai.

Kištukas sYS
Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
212.2

A1

Šildymo apytakos rato siurblys, šildy-
mo apytakos ratas be maišytuvo
A1/ŠR1

■ Jeigu yra šildymo vandens kaupiklis, šis siurblys pri-
jungiamas papildomai šalia antrinio siurblio.

■ Šiluminę relę kaip grindų šildymo maksimalios tempe-
ratūros ribotuvą (jei yra) prijungti nuosekliai.

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

212.3 Geriamojo vandens recirkuliacinis
siurblys

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

212.4 3 krypčių perjungimo vožtuvas šildy-
mo vandens kaupiklio apylankai arba
šilumos siurblys bivalentiniu alternaty-
viuoju režimu

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

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Šiluminės relės kaip grindų šildymo apytakos rato maksimalios temperatūros ribotuvo prijungimas

Šiluminės relės B bendrai jungtis

M
1~C

B

X2.N
?
A

X1.

Atvaizdavimas 17

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

M
1~C

B

sÖ

X2.N
?

A
X1.

Atvaizdavimas 18

Šildymo apytakos ratas be maišytuvo A1/ŠR1 Jungtis A prie re-
guliatoriaus

Cirkuliacinis siurblys C

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

A1/ŠR1

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

M
1~C

B

A

sÖ

sÖ

Atvaizdavimas 19

A Kištukas sÖ, įstatyti į maišytuvo praplėtimo kom-
plektą.

B Šiluminė relė
C Šildymo apytakos rato su maišytuvu šildymo apy-

takos rato siurblys

Montažo eiga

Elektrinis prijungimas (tęsinys)
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Vidinis mazgas: pagrindinės plokštės praplėtimo elektronikos plokštė (230 V~ eksploataciniai
komponentai)

Nuorodos dėl prijungimo verčių
■ Nurodyta galia yra rekomenduojama prijungtoji galia.
■ Visų tiesiogiai prie šilumos siurblio reguliatoriaus pri-

jungtų komponentų (pvz., siurblių, vožtuvų, signalinių
įrenginių, kontaktorių) galių suma negali būti didesnė
kaip 1000 W.
Jeigu bendra galia yra < 1000 W, atskirą vieno kom-
ponento (pvz., siurblio, vožtuvo, signalinio įrenginio,
kontaktoriaus) galią galima parinkti didesnę nei nuro-
dyta. Tai darant negali būti viršijama atitinkamos
relės komutavimo galia.

■ Nurodyta srovės vertė rodo maks. jungimo kontakto
įjungimo srovę. Atkreipti dėmesį į bendrą 5 A srovę.

■ Išorinių šilumos gamybos įrenginių valdymo signalas
netinka saugiai mažai įtampai.

Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploata-
ciją: žr. nuo 48 psl..

Kištukas sXS
Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
222.1 Išorinio šilumos gamybos įrenginio

maišytuvo variklio valdymo signalas
Signalas maišytuvas UŽDARYTAS

Prijungimo vertės:
■ Galia: 10 W
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A

222.2 Išorinio šilumos gamybos įrenginio
maišytuvo variklio valdymo signalas
Signalas maišytuvas ATIDARYTAS

Prijungimo vertės:
■ Galia: 10 W
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 0,2 (0,1) A

222.3
222.4

 

Išorinių šilumos gamybos įrenginių ir
po 1 apsauginio temperatūros ribotu-
vo (įrengiami užsakovo, maks. 70 °C)
valdymo signalai tokiems komponen-
tams išjungti arba perjungti:

Patalpų šildymas:
■ Šilumos siurblio antrinis siurblys
■ Išorinis šilumos gamybos įrenginys

Papildomas geriamojo vandens šildy-
mas:
■ 3 krypčių perjungimo vožtuvas „Šil-

dymas / geriamojo vandens šildy-
mas“

Bepotencialinis kontaktas

Nuoroda
■ Jungimo kontaktas yra bepotencialinis sujungiamasis

kontaktas, sujungiamas esant šilumos pareikalavimui.
■ Nevesti per kontaktą mažos įtampos, tam užsakovo

pusėje reikia sumontuoti relę.
■ Išorinio šilumos gamybos įrenginio katilo temperatū-

ros jutiklis (kištukas F20) turi fiksuoti išorinio šilumos
gamybos įrenginio terpės temperatūrą.

Prijungimo vertės (kontakto apkrova):
■ Įtampa: 230 V~
■ Maks. įjungimo srovė: 4 (2) A

  Apsauginio temperatūros ribotuvo prijungimas:

Patalpų šildymas
■ Nuosekliai su antriniu siurbliu (pagrindinės plokštės

gnybtas 211.2).
■ Nuosekliai su išorinio šilumos gamybos įrenginio val-

dymo signalu.

Papildomas geriamojo vandens šildymas
■ Nuosekliai su 3 krypčių perjungimo vožtuvu (pagrindi-

nės plokštės gnybtas 211.4).
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Apsauginis šilumos siurblio temperatūros ribotu-
vas kartu su išoriniu šilumos gamybos įrenginiu

222.3

222.4
A

X3.1

X2.N

C

B

K1

D

Atvaizdavimas 20

A Gnybtai ant praplėtimo elektronikos plokštės
B Uždėti tiltą nuo X3.1 į 222.3
C Jungtis su išoriniu šilumos gamybos įrenginiu prie

išorinio pareikalavimo gnybtų
D Apsauginis temperatūros ribotuvas (maks. 70 °C)

šilumos siurblio apsaugai
K1 Relės, parametrai pagal išorinį šilumos gamybos

įrenginį, laikytis saugos reikalavimų

Kištukas sXF
Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
224.7 Papildomo geriamojo vandens pašil-

dymo cirkuliacinis siurblys
arba

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

elektros kaitintuvo EHE valdymo sig-
nalas (jungtį žr. tolesniame pav.)

Elektros kaitintuvas (400 V~)

224.7

X2.N

NL3L2L1 ?

B

A

Atvaizdavimas 21

A Elektros kaitintuvas, maitinimo įtampa
3/N/PE 400 V/50 Hz

B Šilumos siurblio reguliatoriaus jungiamieji gnybtai
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Elektros kaitintuvas (230 V~, įrengiamas užsakovo)

224.7

X2.N

NL1L1L1 ?

B

A

N N

Atvaizdavimas 22

A Elektros kaitintuvas, maitinimo įtampa
1/N/PE 230 V/50 Hz

B Šilumos siurblio reguliatoriaus jungiamieji gnybtai

Vidinis mazgas: gnybtų kaladėlės (signalinės ir saugos jungtys)

Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploata-
ciją: žr. nuo 48 psl..

Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
X3.1 Fazė įjungta Per reguliatoriaus el. tinklo jungiklį

Nuoroda
Atkreipti dėmesį į 1000 W bendrą visų prijungtų kompo-
nentų apkrovą.
 

X3.3
X3.4

Srauto kontrolės relė Reikalingas bepotencialinis sujungiamasis kontaktas:
■ Sujungtas: šilumos siurblys veikia
■ Atidarytas: šilumos siurblys neveikia
■ Jungimo geba 230 V~, 0,15 A

Prijungiant nuimti tiltą.
X3.6
X3.7

G

ETĮ blokavimas (gamykloje įdėtas til-
tas)

Reikalingas bepotencialinis atjungiamasis kontaktas:
■ Sujungtas: šilumos siurblys veikia
■ Atidarytas: šilumos siurblys neveikia
■ Jungimo geba 230 V~, 0,15 A

Prijungiant nuimti tiltą.
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Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
  Nuoroda

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

atsijungia.
■ ETĮ blokavimo signalas išjungia atitinkamo eksploata-

cinio komponento maitinimo įtampą, priklausomai nuo
ETĮ.

■ Momentiniam šildymo vandens šildytuvui galima pa-
rinkti norimas atjungti pakopas (parametras „Maks.
moment. šild. vandens šildyt. galia kai blokuoja
ETĮ 790A“).

■ Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtį
(3 x 1,5 mm2) ir ETĮ blokavimo signalo liniją galima
sujungti kartu viename 5 gyslų kabelyje.

 
  ■ Pakopinei šilumos siurblių sistemai

– El. tinklo jungtis su galios atskyrimu užsakovo
pusėje: ETĮ blokavimo kontakto signalą prijungti vi-
suose šilumos siurbliuose: žr. 36 psl.

– El. tinklo jungtis be galios atskyrimo užsakovo
pusėje: ETĮ blokavimo kontakto signalą prijungti tik
prie pagrindinio šilumos siurblio: žr. 35 psl.

■ Daugiau informacijos apie ETĮ blokavimą žr. skyriuje
„El. tinklo jungtis“.

X3.8
X3.9

■ Tipas AWB-AC:
Vėsinimo apsaugos nuo užšalimo
kontrolės relė arba (ir) primontuoja-
masis drėgnio jungiklis
arba
Tiltas

■ Tipas AWB:
Tiltas

Reikalingas bepotencialinis atjungiamasis kontaktas:
■ Sujungtas: saugos grandinė nepertraukta
■ Atidarytas: saugos grandinė pertraukta, šilumos

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

Jungtis:
■ nuoseklus jungimas, jeigu yra abu saugos komponen-

tai
■ Įstatyti tiltą, jeigu nėra jokių saugos komponentų.

X40.L1 Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tin-
klo jungtis:
Fazė L1
X40.? Apsauginio laido jungtis
X40.N Nulinio laido jungtis

230 V~ el. tinklo jungtis, žr. nuo 32 psl.
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Gnybtai Funkcija Paaiškinimas
211.2 Antrinis siurblys Prijungimo vertės

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

■ Sistemose be šildymo vandens kaupiklio daugiau šil-
dymo apytakos rato siurblių nebereikia (žr. gnybtą
212.2).

■ Šiluminę relę kaip grindų šildymo maksimalios tempe-
ratūros ribotuvą prijungti nuosekliai (žr. 23 psl.).

Antrinis siurblys prijungtas gamykloje. Temperatūros
kontrolės relę prijungti montavimo vietoje.

211.4

Mr

3 krypčių perjungimo vožtuvas „šildy-
mas / geriamojo vandens šildymas“

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

3 krypčių perjungimo vožtuvas prijungtas gamykloje.
Vandens šildytuvo įkrovos siurblį lygiagrečiai prijungti
montavimo vietoje.

Kartu su vandens šildytuvo įkrovos
sistema:
■ Vandens šildytuvo įkrovos siurblys:

M

■ 2 krypčių skiriamasis vožtuvas

Vidinis mazgas: reguliatorių ir jutiklių plokštė (jutikliai)

Reikalingus parametrus nustatyti pradedant eksploata-
ciją: žr. nuo 48 psl..

Jutikliai
Kištukas Jutiklis Tipas
F0.1/F0.2 Lauko temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ

F0.2/F0.3 Radijo laikrodžio signalų imtuvas (priedas) DCF
F4 Kaupiklio temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ

F6
(X25.5/X25.6)

Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis viršuje NTC 10 kΩ

F7
(X25.7/X25.8)

Vandens šildytuvo vandens jutiklis apačioje NTC 10 kΩ

F11 Primontuojamasis drėgnio jungiklis 24 V–

Nuoroda
Jeigu vėsinant naudojamas 230 V~ primontuojamasis drėgnio jun-
giklis (jungtis prie X3.8/X3.9), uždėti tiltą, nes priešingu atveju ši-
lumos siurblys neįsijungia (pranešimas „CA Pirm. apsaugos įtai-
sas“).
 

―

F13 Sistemos paduodamo vandens temperatūros jutiklis (už šildymo
vandens kaupiklio ir išorinio šilumos gamybos įrenginio)

NTC 10 kΩ

F14 Vėsinimo apytakos rato paduodamo vandens temperatūros jutiklis
(šildymo apytakos ratas be maišytuvo A1/ŠR1 arba atskiras vėsi-
nimo apytakos ratas SKK)

NTC 10 kΩ

F16 Vėsinimo apytakos rato patalpų temperatūros jutiklis
■ Reikalingas atskiram vėsinimo apytakos ratui SKK
■ Rekomenduojamas šildymo (vėsinimo) apytakos ratas be mai-

šytuvo A1/ŠR1

NTC 10 kΩ
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Kištukas Jutiklis Tipas
F20 Išorinio šilumos gamybos įrenginio katilo temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ

F21 Pakopinei šilumos siurblių sistemai: baseino paduodamo vandens
temperatūros jutiklis

NTC 20 kΩ

F23 Pakopinei šilumos siurblių sistemai: kaupiklio ištekančio vandens
temperatūros jutiklis

NTC 10 kΩ

aVG KM magistralė (gyslas galima keisti)
Jeigu norima prijungti keletą prietaisų, naudoti KM magistralės
skirstytuvą (priedas).

KM magistralės abonentas (pavyzdžiai):
■ Maišytuvo praplėtimo komplektas šildymo apytakos ratui

M2/ŠR2
■ Nuotolinio valdymo įtaisas Vitotrol 200A arba Vitotrol 300B (nuo-

tolinio valdymo įtaise nustatyti šildymo apytakos ratų priskirtį)
■ Praplėtimas EA1, praplėtimas AM1
■ Vitocom 100, tipo GSM2, komunikacijos sąsaja

—

sVA Modbus 2 (gyslų negalima sukeisti)
Jungtis fotovoltinės sistemos energijos skaitikliui

—

J3 Tiltas Modbus 2 galinei varžai
Galinė varža aktyvi (gamyklinė nuostata)
Galinė varža neaktyvi

—

J4 Tiltas Modbus 2 pagrindinio / valdomojo įtaiso nuostatai
Šilumos siurblio reguliatorius yra valdomasis įtaisas
Šilumos siurblio reguliatorius yra pagrindinis įtaisas (gamykli-
nė nuostata)

—

X18 Modbus 1
Jungtis Viessmann prietaisams, pvz., Vitovent 300-F

Nuoroda
Jeigu prie Modbus 1 norima prijungti daugiau Viessmann prie-
taisų, įstatyti Modbus skirstytuvą (priedas) (žr. montažo instrukciją
„Modbus skirstytuvas“).
 

—

X24 LON komunikacinio modulio jungtis (žr. montažo instrukciją „LON
komunikacinis modulis“)

—

X31 Kodavimo kištuko jungties vieta —

Baseino šildymas

Nuoroda
■ Baseino šildymo valdymo signalas siunčiamas KM

magistrale per praplėtimą EA1.
■ Pakopinėje šilumos siurblių sistemoje baseino

paduodamo vandens temperatūros jutiklį įmontuoti
už 3 krypčių perjungimo vožtuvo „Baseinas“ ir pri-
jungti prie pagrindinio šilumos siurblio reguliatorių ir
jutiklių plokštės jungties F21.

■ Jungtis prie praplėtimo EA1 jungti tik pagal tolesnį
paveikslėlį.

■ Filtravimo apytakos rato siurblio valdyti šilumos siur-
blio reguliatoriumi negalima.
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Atvaizdavimas 23

A Praplėtimas EA1
B El. tinklo jungtis 1/N/PE 230 V/50 Hz
C Atšakinis lizdas (įrengiamas užsakovo)
D Baseino šildymo cirkuliacinio siurblio (priedas)

saugiklis ir galios kontaktorius
E Tiltas
F 3 krypčių perjungimo vožtuvas „Baseinas“ (be el.

srovės: šildymo vandens kaupiklio šildymas)

G Baseino šildymo cirkuliacinis siurblys (priedas)
H Baseino vandens temperatūros reguliavimo termo-

reguliatorius (bepotencialinis kontaktas: 230 V~,
0,1 A, priedas)

K Jungtis reguliatorių ir jutiklių plokštėje

Vidinis mazgas: AVI plokštė

Vidinio mazgo – išorinio mazgo sąsaja

Kištukas Komponentas
F101 Saugiklis T 1,0 A L
P202 Magistralės ryšys (12 V į išorinį mazgą tipui AWB/AWB-AC 201.B10, B13, C10, C13)
P203 Magistralės ryšys (43 V į išorinį mazgą (tipui AWB/AWB-AC 201.B04, B07)

Nuoroda
■ Prijungti galima tik vieną magistralės ryšį.
■ Nesukeisti magistralės ryšio tarp vidinio ir išorinio

mazgo gyslų.
■ Magistralės ryšio linijas tiesti 230 V~ įtampos zonoje.
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Išorinis mazgas: jungčių apžvalga

Išorinio mazgo jungčių skyriaus atidarymas
Tipas AWB/AWB-AC
201.B04

A

201.B07
A

201.B10/B13, 201.C10/C13
A

A Jungčių skyrius:
■ magistralės ryšys su vidiniu mazgu

Nuoroda
Nesukeisti magistralės ryšio tarp vidinio ir išori-
nio mazgo gyslų.

■ Kompresoriaus el. tinklo jungtis

Vidinio ir išorinio mazgo sujungimas

230 V~
Tipas AWB/AWB-AC
201.B04

A

B

12V COM COM 43V

C N L ?

C

201.B07

12VCOM COM43V

COMNi? Li N0L0

A

C

B

?

201.B10 ir B13

?N L ? N LC2 C1

12VCOM COM43V

A
B

C
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400 V~
Tipas AWB/AWB-AC 201.C10 ir C13

?N L ? N L3C2 C1 L2L1

12V COM COM 43V

A

B

C

A Išorinio mazgo jungčių skyrius: žr. 31 psl..
B Magistralės ryšio linija tarp išorinio ir vidinio mazgo

Rekomenduojamas laidas: 3 x 1,5 mm2

Gyslų sukeisti negalima.
C AVI plokštė vidiniame mazge: žr. 21 psl.

Nuoroda
Vidinio ir išorinio mazgo magistralės ryšio linijas tiesti
230 V~ įtampos zonoje.

El. tinklo jungtis

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 naudojančių gamybinių priemonių, įrengti
visoms srovės rūšims jautrų B tipo   apsauginį
gedimo srovės išjungiklį (RCD).

■ A tipo apsauginio gedimo srovės išjungiklio (RCD)
naudoti negalima, taip pat jis negali būti prijungtas
prieš B tipo apsauginį gedimo srovės išjungiklį
(RCD).

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

Pavojus
Dėl netinkamai atliktos elektros instaliacijos
galimi sužeidimai elektros srove ir žala prietai-
sui.

El. tinklą prijungti ir apsaugos priemonių (pvz.,
FI grandinę) imtis pagal tokius reikalavimus:
■ IEC 60364-4-41
■ VDE taisykles
■ vietinės energijos tiekimo įmonės (ETĮ) techni-

nes prijungimo sąlygas (TPS)

Pavojus
Jeigu sistemos komponentai neįžeminti, atsira-
dus gedimui elektros sistemoje gali imti tekėti
žmonėms pavojinga elektros srovė.
Prietaisas ir vamzdynas turi būti sujungti su
namo potencialo išlyginimu.

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

■ Pasitarus su ETĮ, galios el. grandinių maitinimui
galima naudoti įvairius tarifus.
Atkreipti dėmesį į ETĮ technines prijungimo sąlygas.

■ Jeigu kompresorius ir (arba) momentinis šildymo
vandens šildytuvas eksploatuojamas mažu tarifu
(ETĮ blokavimas), nuo skaitiklio spintos į šilumos
siurblio reguliatorių reikia nutiesti dar vieną laidą
(pvz., 3 x 1,5 mm2) ETĮ blokavimo signalui.
arba
ETĮ blokavimo signalo liniją ir šilumos siurblio regu-
liatoriaus el. tinklo jungtį (3 x 1,5 mm2) sujungti kartu
viename 5 gyslų kabelyje.

■ ETĮ blokavimo priskyrimas (kompresoriui ir (arba)
momentiniam šildymo vandens šildytuvui) apspren-
džiamas jungties rūšimi ir šilumos siurblio reguliato-
riuje nustatytais parametrais.
Vokietijoje maitinimo iš el. tinklo blokavimas yra apri-
botas maks. 3 x 2 h per parą (24 h).

■ Šilumos siurblio reguliatorius / elektronika turi
būti maitinami be ETĮ blokavimo. Išjungiamųjų tarifų
tam naudoti negalima.

■ Kartu su savosios elektros naudojimu (fotovoltinės
sistemos gaminamos elektros naudojimas savo-
sioms reikmėms):
ETĮ blokavimo metu kompresoriaus darbas naudo-
jant savąją elektrą negalimas.
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■ Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo prijungimo
liniją apsaugoti maks. 16 A.

■ Mes rekomenduojame priedų ir išorinių komponentų,
kurie nejungiami prie šilumos siurblio reguliatoriaus,
el. tinklo jungtį prijungti prie to paties saugiklio arba
bent jau prie tos pačios fazės, kaip ir šilumos siurblio
reguliatorius.
Prijungus prie to paties saugiklio padidėja saugumas
dingus el. srovei. Reikia atsižvelgti į prijungtų varto-
tojų imamąją srovę.

Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis 230 V~

X40

A

N

?

L1

N

?

L1

F1 T6,3 AH

1/N/PE
230 V / 50 Hz

Atvaizdavimas 24

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)

Išorinio mazgo el. tinklo jungtis 230 V~/400 V~

■ Galima naudoti mažą tarifą ir ETĮ blokavimą.
■ Jeigu naudojamas mažas tarifas su ETĮ blokavimu,

parametrų nustatinėti nereikia. Blokavimo laiku kom-
presorius neveikia.

■ ETĮ blokavimo metu išorinio mazgo diagnozės funk-
cijos nepalaikomos.

Nuoroda
Laisvi gnybtai tik vidiniam naudojimui.

Išorinio mazgo el. tinklo jungtis 230 V~

Tipas AWB/AWB-AC
201.B04

?

C N L ?

B

L1N

A

201.B07
COMNi? Li N0 L0

B

? N L1

A

?

201.B10 ir B13

?N L ? N LC2 C1

B

? N L1

A

A Išorinio mazgo jungčių skyrius: žr. 31 psl..
B El. tinklo jungtis 230 V/50 Hz

Montažo eiga

El. tinklo jungtis (tęsinys)
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Tipas AWB/AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10 201.B13
Rekomenduojama el. tinklo
prijungimo linija

3 x 2,5 mm2

(maks. 29 m)
3 x 2,5 mm2

(maks. 25 m)
3 x 2,5 mm2

(maks. 20 m)
3 x 4,0 mm2 (maks.

20 m)
  arba
  3 x 4,0 mm2

(maks. 32 m)
3 x 6,0 mm2 (maks.

30 m)
Apsauga B20A B20A B20A B32A

Išorinio mazgo el. tinklo jungtis 400 V~

! Dėmesio
Neteisinga fazių seka gali sugadinti prietaisą.
Kompresoriaus el. tinklo jungtis turi būti jun-
giama tik pagal nurodytą fazių seką (žr. prijun-
gimo gnybtus) pagal laikrodžio rodyklę sukan-
čiu sukamuoju lauku.

Tipas AWB/AWB-AC 201.C10 ir C13

?N L ? N L3C2 C1

B

? N L1

A

L2L1

L2L3

A Išorinio mazgo jungčių skyrius: žr. 31 psl..
B El. tinklo jungtis 230 V/50 Hz

Tipas AWB/AWB-AC 201.C10 201.C13
Rekomenduojama el. tinklo prijungimo linija 5 x 2,5 mm2 (maks. 30 m) 5 x 2,5 mm2 (maks. 30 m)
Apsauga B16A B16A

Montažo eiga

El. tinklo jungtis (tęsinys)
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Momentinio šildymo vandens šildytuvo el. tinklo linijos prijungimas (tik tipui AWB-AC)

Vidinis mazgas

N

3 / N / PE
400 V / 50 Hz

1 / N / PE
230 V / 50 Hz

L1

N

L1

L3

N
N

N

L1

L2
L1

A

A

B

B

Atvaizdavimas 25

A Vidinio mazgo jungčių skyrius (žr. skyrių „Jungčių
apžvalga: vidinis mazgas“)

B Tiltai

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

230 V~: 7 x 2,5 mm2

■ Apsauga maks. 16 A
■ Galima naudoti mažą tarifą ir ETĮ blokavimą.

Maitinimas su ETĮ blokavimu

ETĮ blokavimas be galios atskyrimo užsakovo pusėje

ETĮ blokavimo signalas prijungiamas tiesiai šilumos
siurblio reguliatoriuje, pakopinėje šilumos siurblių siste-
moje – tik pagrindiniame šilumos siurblyje.
Parametru „Maks. moment. šild. vandens šildyt.
galia kai blokuoja ETĮ 790A“ nustatoma, ar ir kokia
pakopa paliekamas veikti momentinis šildymo vandens
šildytuvas (jei yra) blokavimo metu.

Nuoroda
Atkreipti dėmesį į technines kompetentingos energijos
tiekimo įmonės (ETĮ) prijungimo sąlygas.

Montažo eiga

El. tinklo jungtis (tęsinys)
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X3.7
X3.6

CB

A

H

D

F

G

3

3

44

3

3/N3/N

≈

4
K

kWhkWh

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

X40

E

Atvaizda-
vimas 47

Parodyta be saugiklių ir apsauginio FI jungik-
lio.

A Šilumos siurblio reguliatorius (vidinis mazgas,
gnybtų kaladėlę žr. skyriuje „Jungčių apžvalga:
vidinis mazgas“)

B Momentinis šildymo vandens šildytuvas (jei yra)
C Šilumos siurblio kompresorius (išorinis mazgas)
D Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis (žr.

skyrių „Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo
jungtis 230 V~“)

E Didelio tarifo skaitiklis
F Pirminis daugiaadresio valdymo imtuvo saugiklis
G Daugiaadresio valdymo imtuvas (kontaktas atida-

rytas: 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 šilu-
mos siurblio reguliatoriuje.
Pakopinėse šilumos siurblių sistemose ETĮ blokavimo
signalą visuose šilumos siurbliuose reikia prijungti
lygiagrečiai ir vienoda faze. Tam reikalingas papildo-
mas pagalbinis kontaktorius: žr. 38 psl.

Kai aktyvus ETĮ blokavimas, kompresorius ir momenti-
nis šildymo vandens šildytuvas (jei yra) „kietai“ išjun-
giami.

Nuoroda
Atkreipti dėmesį į technines kompetentingos energijos
tiekimo įmonės (ETĮ) prijungimo sąlygas.

Montažo eiga

El. tinklo jungtis (tęsinys)
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CB

≈

E H

3

3

4 4

3

3/N 3/NG

K
4

kWh kWh

3

L

D

7
5 (400 V~)

(230 V~)

X3.7
X3.6

A

X40

F

Atvaizda-
vimas 48

Parodyta be saugiklių ir apsauginio FI jungik-
lio.

A Šilumos siurblio reguliatorius (vidinis mazgas,
gnybtų kaladėlę žr. skyriuje „Jungčių apžvalga:
vidinis mazgas“)

B Momentinis šildymo vandens šildytuvas (jei yra)
C Šilumos siurblio kompresorius (išorinis mazgas)
D Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo jungtis: žr.

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

E Didelio tarifo skaitiklis
F Pirminis daugiaadresio valdymo imtuvo saugiklis
G Daugiaadresio valdymo imtuvas (kontaktas atida-

rytas: blokavimas aktyvus) su pirminiu saugikliu
H Mažo tarifo skaitiklis
K Įvadas: TNC sistema
L Pagrindinis jungiklis

Montažo eiga

El. tinklo jungtis (tęsinys)
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ETĮ blokavimo signalo prijungimas pakopinėje šilumos siurblių sistemoje

A

B

C

D

E

G

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

X3.7
X3.6

53 54

43 44

33 43

23 24

13 14

A1 A2
?

F

Atvaizdavimas 28

A Pagrindinio šilumos siurblio ETĮ blokavimo jungtis
(vidinis mazgas, gnybtų kaladėlę žr. skyriuje
„Jungčių apžvalga: vidinis mazgas“)

B Sekos šilumos siurblio 1 ETĮ blokavimo jungtis
C Sekos šilumos siurblio 2 ETĮ blokavimo jungtis
D Sekos šilumos siurblio 3 ETĮ blokavimo jungtis
E Sekos šilumos siurblio 4 ETĮ blokavimo jungtis
F ETĮ blokavimo signalas
G Pagalbinis kontaktorius (priedas)

Montažo eiga

El. tinklo jungtis (tęsinys)
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El. tinklo maitinimas kartu su savosios elektros naudojimu

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

Atvaizdavimas 29

A Šilumos siurblys
B Kiti (savosios elektros) vartotojai namų ūkyje
C Energijos skaitiklis
D Inverteris
E Atskiriamasis įtaisas fotovoltinei sistemai
F Prijungimo gnybtas
G Dviejų tarifų skaitiklis (specialusis tarifas šilumos

siurbliui)
Negali būti naudojamas kartu su fotovoltine sis-
tema, skirta savosios elektros naudojimui

H Dviejų krypčių skaitiklis (fotovoltinei sistemai, skir-
tai savosios elektros naudojimui):
energijos vartojimas iš ETĮ ir energijos tiekimas į
ETĮ

K Skaitiklis su grįžimo blokatoriumi:
energijos fotovoltine sistema generavimui

L Atskiriamasis įtaisas namo jungčiai (paskirstymo
spinta)

M Paskirstymo spinta
N Namo jungčių dėžutė

Uždaryti šilumos siurblį

! Dėmesio
Prietaisą uždaryti sandariai garsui ir sandariai
garams.
Atkreipkite dėmesį, kad ties vamzdžių ir žarnų
išvadais tinkamai laikytųsi šilumos izoliacija.

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

Montažo eiga

El. tinklo jungtis (tęsinys)
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Vidinio mazgo priekinio skydo primontavimas

2.

2x

1.
3.

Atvaizdavimas 30

Nuoroda
Eksploatacijos metu fiksaciniai varžtai turi būti būtinai
priveržti.

Šoninės išorinio mazgo uždangos primontavimas

Atvirkščia eilės tvarka nei „Išorinio mazgo jungčių sky-
riaus atidaryme“: žr. 31 psl.

Montažo eiga

Uždaryti šilumos siurblį (tęsinys)
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Pirmojo paleidimo darbų eiga

Patikrinimo darbų eiga

Techninio aptarnavimo darbų eiga Puslapis

• • • 1. Atidaryti šilumos siurblį.................................................................................................... 42
• 2. Surašyti protokolus............................................................................................................ 42
• 3. Šaltnešio linijas ir vidinį mazgą prapūsti azotu (vidinis mazgas užpildytas azotu,

1 iki 2 bar/0,1 iki 0,2 MPa viršslėgis)
• 4. Sandarumo ir slėginė patikra sausu azotu prie min. 20 bara/2,0 MPa (maks.

43 bara/4,3 MPa)
• 5. Vakuumuoti šaltnešio linijas ir vidinį mazgą................................................................... 42
• 6. Užpildyti šaltnešio linijas ir vidinį mazgą......................................................................... 44
• • • 7. Patikrinti šalčio apytakos rato sandarumą...................................................................... 45
• 8. Užpildyti antrinį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą........................................................ 45
• • • 9. Patikrinti šildymo apytakos rato plėtimosi indą ir slėgį................................................. 46
• • 10. Patikrinti, ar tinkamai įtvirtintos vidinio mazgo elektros jungtys
• • • 11. Patikrinti, ar laisvai sukasi išoriniame mazge esantis ventiliatorius............................ 47

• 12. Išvalyti išorinio mazgo šilumokaitį (garintuvą)............................................................... 47
• 13. Patikrinti užlankstomųjų sujungimų šilumos izoliaciją
• • 14. Patikrinti, ar tvirtai laikosi išorinio mazgo elektros jungtys........................................... 47
• • • 15. Uždaryti šilumos siurblį, įjungti pagrindinį jungiklį
• • • 16. Įjungti šilumos siurblį........................................................................................................ 48
• 17. Pradėti sistemos eksploataciją......................................................................................... 48
• 18. Vidinio mazgo specifikacijų lentelėje kryžiuku pažymėti šilumos siurblio tipą

(pagal išorinio mazgo specifikacijų lentelę)
• • • 19. Patikrinti, ar šilumos siurblys neskleidžia neįprastų garsų (pvz., ventiliatoriaus,

kompresorių ir siurblio darbo garsų), jei reikia, dar kartą pašalinti orą
• • • 20. Patikrinti sistemos veikimą (pvz., vykdymo elementus, temperatūras, jei reikia,

šilumos skaitiklį)................................................................................................................ 55
• 21. Instruktuoti sistemos eksploatuotoją............................................................................... 56

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Darbo etapai - pirmasis paleidimas, patikrinimas ir techninis aptarnavimas
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Pavojus
Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriose yra
įtampa, galima patirti pavojingus elektros srovės
sukeliamus sužeidimus.
■ Neliesti jungčių skyrių (šilumos siurblio regu-

liatoriaus ir vidinio bei išorinio mazgo el. tinklo
jungčių, žr.skyrius „Jungčių apžvalga: vidinis
mazgas“ ir „Jungčių apžvalga: išorinis maz-
gas“).

■ Dirbdami su prietaisais (vidiniu / išoriniu
mazgu) išjunkite sistemoje įtampą, pvz., ats-
kiru saugikliu arba pagrindiniu jungikliu. Patik-
rinkite, ar sistemoje nėra įtampos, ir apsaugo-
kite, kad ji nebūtų įjungta vėl.

Pavojus
Jei konstrukcinės dalys neįžemintos, kilus elek-
tros gedimui gali imti tekėti pavojinga žmonėms
el. srovė ir būti apgadintos konstrukcinės dalys.
Būtinai vėl sujungti visus apsauginių laidų
sujungimus.

! Dėmesio
Kad prietaisas nebūtų apgadintas, tarp jo įren-
gimo ir eksploatacijos pradžios turi praeiti ne
mažiau kaip 30 min.
Darbus su šalčio apytakos ratu leidžiama atlikti
tik sertifikuotiems darbuotojams (pagal
EB 842/2006 ir 303/2008 reglamentus).

1. Nuimkite priekinį skydą: žr. 13 psl..

2. Užbaigę darbus uždarykite šilumos siurblį: žr. 39
psl..

Apie prietaiso eksploatacijos pradžią žr. taip pat
ir eksploatacijos instrukcijoje.

Surašyti protokolus

Pirmojo paleidimo metu užfiksuotas matuojamąsias
vertes reikia įrašyti į nuo 89 psl. pateiktus protokolus
ir darbo žurnalą (jei yra).

Šaltnešio linijas ir vidinį mazgą prapūsti azotu (vidinis mazgas užpildytas
azotu, 1 iki 2 bar/0,1 iki 0,2 MPa viršslėgis)

Sandarumo ir slėginė patikra sausu azotu prie min. 20 bara/2,0 MPa (maks. 43 bara/
4,3 MPa)

Vakuumuoti šaltnešio linijas ir vidinį mazgą

! Dėmesio
Paleidimas priklauso nuo lauko oro sąlygų.

Esant dideliam oro drėgniui arba kai lauko tem-
peratūra žemesnė nei 0 °C, atkreipti dėmesį į
tokius dalykus:
■ Slėgio bandymui naudoti azotą 5.0.
■ Vakuumavimo metu tinkamomis priemonėmis

šaltnešio linijų paviršiaus temperatūrą palaikyti
virš 0 °C.

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

! Dėmesio
Prieš vakuumuojant šaltnešio linijas ir vidinį
mazgą, protėkio paieškos aerozoliu patikrinti
visų sujungimų sandarumą.
Uždaryti išorinio mazgo vožtuvus ir pro techni-
nės priežiūros vožtuvą prileisti į sistemą azoto.
Patikros slėgis yra maks. leidžiamasis darbinis
slėgis.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Atidaryti šilumos siurblį
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Atvaizda-
vimas 52

Pavyzdyje tipas AWB/AWB-AC 201.B04

A Vidinis mazgas
B Karštųjų dujų linija
C Išorinis mazgas
D Techninės priežiūros vožtuvas (automobilinis (šra-

derio) vožtuvas)
Tipe AWT-AC 241.A07 techninės priežiūros vožtu-
vas yra prie skysčio linijos jungties.

E Pildymo vožtuvas
F Skiriamasis vožtuvas
G Skysčio linija

H Pildymo žarna tarp manometrų baterijos ir išorinio
mazgo

K Manometrų baterija
L Jungiamoji žarna tarp manometrų baterijos ir

vakuumo siurblio
M Vakuumo siurblys
N Jungiamoji žarna tarp manometrų baterijos ir

vakuumetro
P Vožtuvas vakuumetrui
Q Vakuumetras

! Dėmesio
Stenkitės neapgadinti vakuumetro.
Nejunkite prie vakuumetro slėgio.

1. Uždarykite visus manometrų baterijos vožtuvus.

2. Pagal pirmesnį paveikslėlį sujunkite jungtis.

! Dėmesio
Pildymo vožtuvas E privalo likti uždarytas.
Pildymo žarną H ir skiriamąjį vožtuvą F
prie techninės priežiūros vožtuvo D prijun-
kite ant galo.
Skiriamasis vožtuvas F privalo būti atidary-
tas.
Visas jungtis palaikyti antru atviruoju veržlia-
rakčiu.

3. Įjunkite vakuumo siurblį.
Atidarykite manometrų baterijos vožtuvą į vakuumo
siurblį ir vožtuvą į karštųjų dujų jungtį.

4. Maždaug po 5 min atidarykite vožtuvą į vakuu-
metrą.
Palikite vakuumo siurblį įjungtą tol, kol vakuumetras
rodys praktiškai „0“ (ne trumpiau kaip 30 min).

Nuoroda
Kiek laiko turi veikti vakuumo siurblys, priklauso
nuo aplinkos sąlygų.

5. Uždarykite manometrų baterijos vožtuvą į vakuumo
siurblį.
Išjunkite vakuumo siurblį ir palaukite maždaug
5 min. Jeigu vakuumetro indikacija auga, reiškia yra
protėkis.
Pašalinkite protėkį ir pakartokite procedūrą.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Vakuumuoti šaltnešio linijas ir vidinį mazgą (tęsinys)
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6. Uždarykite visus manometrų baterijos vožtuvus. 7. Nuimkite vakuumo siurblį ir vakuumetrą.

Užpildyti šaltnešio linijas ir vidinį mazgą

Nuoroda
■ Išorinis mazgas gamykloje užpildytas šaltnešiu

R410A.
■ Nuo 3 iki 12 m ilgio linijų papildomai pildyti nereikia.
■ Šaltnešio linijų ilgius žr. 13 psl.
■ Galima pildyti tik skystą šaltnešį R410A.

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

! Dėmesio
Pilant į sistemą papildomo šaltnešio arba išsiur-
biant šaltnešį kondensatorius gali užšalti.
Per antrinę kondensatoriaus pusę leiskite van-
denį arba ją visiškai ištuštinkite.

! Dėmesio
Neapgadinkite jungčių.
Visas jungtis palaikyti antru atviruoju veržliarak-
čiu.

Nuo 3 iki 12 m ilgio linijos:

1. Uždarykite skiriamąjį vožtuvą.

2. Nusukite pildymo vožtuvų ant išorinio mazgo gaub-
telius. Atidarykite abu pildymo vožtuvus ir gaubte-
lius vėl užsukite.

Nuoroda
Prietaiso įjungimo metu abu pildymo vožtuvai turi
būti atidaryti.

3. Nuo išorinio mazgo techninės priežiūros vožtuvo
pildymo žarną ir skiriamąjį vožtuvą nusukite greitai:
slėgis vamzdyne turi būti didesnis už aplinkos slėgį.

4. Ant išorinio mazgo techninės priežiūros vožtuvo
užsukite gaubiamąją veržlę su sandariu variniu
gaubteliu: veržimo momentas 15 iki 20 Nm.

Nuo 12 iki 30 m ilgio linijos:

1. Prijunkite jungiamąją žarną tarp manometrų bateri-
jos ir šaltnešio baliono.
Vakuumuokite jungiamąją žarną ir manometrų bate-
riją.

2. Papildykite reikiamu šaltnešio kiekiu: žr. tolesnę
lentelę.

! Dėmesio
Šaltnešis neturi patekti į aplinką.
Šaltnešį iš pildymo žarnų ir manometrų bate-
rijos susiurbti.

3. Uždarykite manometrų baterijos vožtuvus.

4. Nusukite pildymo vožtuvų ant išorinio mazgo gaub-
telius. Atidarykite abu pildymo vožtuvus ir gaubte-
lius vėl užsukite.

Nuoroda
Prietaiso įjungimo metu abu pildymo vožtuvai turi
būti atidaryti.

5. Greitai nusukite pildymo žarną ir skiriamąjį vožtuvą
nuo išorinio mazgo techninės priežiūros vožtuvo.

6. Ant išorinio mazgo techninės priežiūros vožtuvo
užsukite gaubiamąją veržlę su sandariu variniu
gaubteliu: veržimo momentas 15 iki 20 Nm.

7. Papildomai pripilto šaltnešio kiekį įrašykite specifi-
kacijų lentelėje ir darbo žurnale.

Nuoroda daugiau kaip 3,0 kg R410A užpildy-
toms sistemoms:
■ Darbo žurnalą vesti privaloma.
■ Būtina kasmetinė sandarumo patikra.

Šaltnešio papildymo kiekis metrui linijos ilgio (nuo
12 m iki 30 m ilgio linijoms)
Tipas AWB/AWB-AC R410A, g/m
201.B04 20
201.B07 60
201.B10 60
201.B13 60
201.C10 60
201.C13 60

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Vakuumuoti šaltnešio linijas ir vidinį mazgą (tęsinys)
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Pavojus
R410A yra orą išstumiančios, nenuodingos
dujos. Nekontroliuojamas šaltnešio R410A ište-
kėjimas į uždarą patalpą gali apsunkinti kvėpa-
vimą ir uždusinti.
■ Pasirūpinti pakankamu uždarų patalpų vėdi-

nimu.
■ Būtinai atkreipti dėmesį į elgesio su šiuo šalt-

nešiu taisykles ir direktyvas ir jų laikytis.

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

Patikrinti, ar pro sujungimus nesiskverbia šaltnešis:
■ Visus užlankstomuosius šaltnešio linijų sujungimus

tarp vidinio ir išorinio mazgo.
■ Visas sulituotas šaltnešio linijų vietas ir sriegines

jungtis vidiniame ir išoriniame mazge.

Nuoroda
Darbus su šalčio apytakos ratu leidžiama atlikti tik ser-
tifikuotiems darbuotojams (pagal EB 842/2006 ir
303/2008 reglamentus).

Užpildyti antrinį apytakos ratą ir pašalinti iš jo orą

Netinkamas pildymo ir papildymo vanduo skatina nuo-
sėdų susidarymą ir koroziją. Tai gali sukelti sistemos
gedimus.
Dėl šildymo vandens, įskaitant pildymo ir papildymo
vandenį, kokybės ir kiekio reikia atsižvelgti į VDI 2035.

■ Prieš pildant kruopščiai išskalauti šildymo sistemą.
■ Pildyti tik geriamojo vandens kokybės vandeniu.
■ Kietesnį nei 16,8 °dH (3,0 mol/m3) pildymo vandenį

reikia suminkštinti, pvz., nedidelio našumo šildymo
vandens minkštinimo įrenginiu: žr. Vitoset kainoraštį.

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

2. Patikrinkite pirminį plėtimosi indo slėgį, jei reikia, jį
papildykite.

3. Pro užsakovo įrengiamą jungtį pripildykite (praplau-
kite) antrinį apytakos ratą ir pašalinkite iš jo orą.

FE

D C
Atvaizda-
vimas 53

Pridedama saugos grupė

C Manometras
D Jungtis G ¾
E Greito nuorinimo vožtuvas
F Apsaugos vožtuvas

4. Patikrinkite manometro C rodomą sistemos slėgį.
Jei reikia, papildykite vandens.
Minimalus slėgis sistemoje:
0,8 bar (80 kPa)
Leidž. darbinis slėgis:
3,0 bar (0,3 MPa)

5. Nustatykite reguliavimo skydą į techninės priežiūros
padėtį: žr. 58 psl.

6. Atverskite aptarnavimo modulį: žr. 57 psl.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Patikrinti šalčio apytakos rato sandarumą
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A

B

Atvaizdavimas 33

7. Kad neapgadintumėte elektrinių konstrukcinių dalių,
prie antrinio apytakos rato oro šalinimo čiaupo B
prijunkite užsakovo įrengiamą žarną.
Atidarykite antrinio apytakos rato oro šalinimo
čiaupą B.

8. Svirtimi nuveskite 3 krypčių perjungimo vožtuvą A
į viduriniąją padėtį.

9. Uždarykite antrinio apytakos rato oro šalinimo
čiaupą B.

Patikrinti šildymo apytakos rato plėtimosi indą ir slėgį

Atkreipti dėmesį į projektavimo nuorodas.
Šilumos siurblio projektavimo instrukcija

Patikrinti, ar tinkamai įtvirtintos vidinio mazgo elektros jungtys

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

 Užpildyti antrinį apytakos ratą ir pašalinti iš… (tęsinys)
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Pavojus
Netyčia pradėjęs suktis ventiliatorius, jei išorinis
mazgas atidarytas, gali sunkiai sužeisti.
Išjunkite įtampą išoriniame mazge ir apsaugo-
kite, kad ji nebūtų įjungta vėl.
Atkreipkite dėmesį į iš inercijos judantį ventilia-
torių.

1. ■ Tipas AWB/AWB-AC 201.B04:
pirmiausia nuimkite viršutinę uždangą, tada prie-
kinį skydą.

■ Tipas AWB/AWB-AC 201.B07 iki B13, C10,
C13:
nuimkite nuo išorinio mazgo apsaugines grotas.

2. Pasukite ventiliatorių ranka.

Išvalyti išorinio mazgo šilumokaitį (garintuvą)

Pavojus
Prisilietimas prie konstrukcinių dalių, kuriose yra
įtampa, ir tokių dalių kontaktas su vandeniu gali
sukelti sunkius sužeidimus elektros srove.
Išjunkite įtampą išoriniame mazge ir apsaugo-
kite, kad ji nebūtų įjungta vėl.
Atkreipkite dėmesį į iš inercijos judantį ventilia-
torių.

Valymas suslėgtuoju oru

1. Atidarykite išorinio mazgo korpusą.

! Dėmesio
Į aštrias šilumokaičio briaunas galima susi-
žeisti.
Stengtis neprisiliesti.

2. ! Dėmesio
Per stiprus tiesiai ir iš šono veikiantis oro slė-
gis gali deformuoti aliuminines šilumokaičio
plokšteles.
Išpūtimo pistoletą į šilumokaitį nukreipti tik iš
priekio ir pakankamu atstumu.

Iš vidaus į išorę išpūskite šilumokaitį suslėgtuoju
oru.

3. Patikrinkite aliuminines šilumokaičio plokšteles, ar
jos nedeformuotos ir nesubraižytos, jei reikia, tin-
kamu įrankiu (pvz., plokštelių šukomis) jas pataisy-
kite.

4. Uždarykite išorinio mazgo korpusą.

Patikrinti užlankstomųjų sujungimų šilumos izoliaciją

Patikrinti, ar tvirtai laikosi išorinio mazgo elektros jungtys

Pavojus
Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriomis teka
el. srovė, galima sunkiai susižeisti. Ir išjungus
maitinimą, kondensatoriuose dar yra įtampa.
Prieš atliekant darbus su išoriniu mazgu, reikia
palaukti ne trumpiau kaip 4 minutes, kol išsik-
raus kondensatoriai.

Uždaryti šilumos siurblį, įjungti pagrindinį jungiklį

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Patikrinti, ar laisvai sukasi išoriniame mazge esantis ventiliatorius
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! Dėmesio
Jeigu prietaisas eksploatuojamas su per mažai
šaltnešio, prietaisas gadinasi.
■ Prieš įjungiant prietaisą vidinis mazgas ir šalt-

nešio linijos turi būti užpildytos nurodytu šalt-
nešio kiekiu. Šalčio apytakos rato sandarumas
turi būti patikrintas: žr. skyrius „Šaltnešio linijų
ir vidinio mazgo pildymas“ ir „Šalčio apytakos
rato sandarumo tikrinimas“.

■ Prietaiso įjungimo metu išorinio mazgo pil-
dymo vožtuvai turi būti atidaryti: žr. skyrių
„Šaltnešio linijų ir vidinio mazgo pildymas“.

Būtina laikytis tokios eilės tvarkos

1. Įjunkite išorinio mazgo įtampą.

2. Palaukite 2 min.

3. Įjunkite vidinio mazgo įtampą.

4. El. tinklo jungikliu įjunkite vidinį mazgą.

Nuoroda
Vidinį mazgą įjungus prieš išorinį mazgą arba neišlau-
kus 2 min pasirodo sutrikimo pranešimas „0A Išorinio
mazgo sutrikimas“.

Šilumos siurblio reguliatoriaus „Vitotronic 200“
techninės priežiūros instrukcija

Pradėti sistemos eksploataciją

Sistemos eksploataciją galima pradėti (ją konfigūruoti,
nustatyti parametrus ir patikrinti funkcijas) naudojantis
eksploatacijos pradžios pagelbikliu arba be jo (žr.
tolesnį skyrių ir šilumos siurblio reguliatoriaus techni-
nės priežiūros instrukciją).

Nuoroda
Parametrų rūšis ir apimtis priklauso nuo prietaiso tipo,
pasirinktos sistemos 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 sistemą.
Būtinai laikykitės šilumos siurblio reguliatoriaus
„Vitotronic 200“ techninės priežiūros instrukcijoje
pateiktų nurodymų, kitaip garantija netenka
galios.

Įjunkite el. tinklo jungiklį reguliatoriuje.
■ Peržiūra „Paleisti eksploatacijos pradžią?“ pirmą

kartą pradedant eksploataciją pasirodo automatiš-
kai.
Nuoroda
Eksploatacijos pradžios pagelbiklį galima paleisti ir
rankiniu būdu.
Tam įjungiant šilumos siurblio reguliatorių laikyti nus-
paustą  (matosi proceso eigos juostelė).

■ Pirmojo paleidimo metu pasirodo vokiški užrašai.
Sprache

Dansk
Cesky
Bulgarski
Deutsch

Wählen mit

ê

ê

çDE
BG
CZ
DK

ê

ê

(

Atvaizdavimas 34
■ Dėl kai kurių prietaiso komponentų valdymo rankiniu

būdu pradedant eksploataciją reguliatoriuje rodomi
pranešimai. Šie pranešimai nėra prietaiso gedimas.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Įjungti šilumos siurblį
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Veikimo patikrinimas
paleisti

Funkcija
parinkti

Abonentų patikrinimas
atlikti

Vykdymo elementų testas
atlikti

Signalų įėjimai
rodyti

Jutiklių vertės
rodyti

Parametrai
nustatyti

Paleisti eksploatacijos pradžią?

Parametrų grupė
parinkti

Kalba
nustatyti

Data / laikas
nustatyti

Temperatūros jutikliai

Signalų įėjimai

Vykdymo elementų 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 (LON)

Laikas
nustatyti

Data
nustatyti

Atvaizdavimas 35

Eksploatacijos pradžia be eksploatacijos pradžios pagelbiklio

Techninės priežiūros meniu aktyvinimas

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

Techninės priežiūros meniu išaktyvinimas

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

Parametrų nustatymas, remiantis „Sistemos sche-
mos“ pavyzdžiu

Norint nustatyti kurį nors parametrą, pirmiausia 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: „Sistemos apibrėži-

mas“
4. Parinkite parametrą: „Sistemos schema 7000“
5. Nustatykite sistemos schemą: „6“

Kitas būdas, jeigu jau aktyvintas techninės priežiūros
meniu:

Išplėstinis meniu:
1. å

2. „Tech. priežiūra“

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Pradėti sistemos eksploataciją (tęsinys)
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3. Pasirinkite „Kodavimo lygmenį 1“.
4. Pasirinkite parametrų grupę: „Sistemos apibrėži-

mas“

5. Parinkite parametrą: „Sistemos schema“
6. Patvirtinkite parametro kodą: „7000“
7. Nustatykite sistemos schemą: „6“

Šilumos siurbliui reikalingi parametrai

„Kompresoriaus pakopos galia 5030“

Pradedant eksploataciją būtina nustatyti nuo tipo pri-
klausomą šilumos siurblio šiluminę galią.

Tipas AWB/AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10
201.C10

201.B13
201.C13

„Kompresoriaus pakopos galia 5030“ 4 kW 7 kW 10 kW 13 kW

Užsakovo jėgomis prijungtiems komponentams reikalingi parametrai

Smulkūs parametrų paaiškinimai
Šilumos siurblio reguliatoriaus „Vitotronic 200“
techninės priežiūros instrukcija

Sistemos schema

Visų galimų sistemos schemų apžvalga
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 —

Elektrinis kaitintuvas
 0 — 0 — 0 — 0 —

Šildymo vandens kaupiklis
 — 0 0 X X X X —

Išorinis šilumos gamybos įrenginys
 0 0*1 0*1 0 0 0 0 —

Momentinis šildymo vandens šildytuvas (tik tipas AWB-AC)
 X X X X X X X —

Baseinas
 — 0 0 0 0 0 0 —

Vėsinimas (tik tipas AWB-AC)
A1/ŠR1 — 0 0 — — 0 0 —
M2/ŠR2 — — — 0 0 0 0 —
Atsk. vės. apyt. r. SKK 0 0 0 0 0 0 0 —

3 fazių energijos skaitiklis
 0 0 0 0 0 0 0 0

*1 Tik kartu su šildymo vandens kaupikliu.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Pradėti sistemos eksploataciją (tęsinys)
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Komponentas Sistemos schema
0 1 2 3 4 5 6 11

Vėdinimo prietaisas Vitovent 300-F
 0 0 0 0 0 0 0 0

X Komponentas parinktas.
0 Komponentą galima pridėti papildomai.

„Šilumos siurblių sistemų pavyzdžiai“

Nuoroda
Pakopinėje šilumos siurblių sistemoje sekos šilumos
siurbliuose reikia nustatyti sistemos schemą 11.

Siurbliai ir kiti komponentai

Siurblys / komponentas Parametrai Nuostata
Šildymo apytakos rato siurblys „Sistemos apibrėžimas“ Ó

„Sistemos schema 7000“
■ Su šildymo apytakos ratu A1/ŠR1

(šildymo apytakos ratui be maišytu-
vo)
arba

■ Su šildymo apytakos ratu M2/ŠR2
(šildymo apytakos ratui su maišytu-
vu)

Geriamojo vandens recirkuliacinis
siurblys

Išplėstinis meniu:
„Cirkuliacijos laiko programa“

Nustatyti laiko programą.

Papildomo geriamojo vandens pa-
šildymo cirkuliacinis siurblys

„Išor. šilumos gam. įr.“ Ó
„Leidimas išoriniam šilumos ga-
mybos įrenginiui 7B00“

„1“

„Išor. šilumos gam. įr.“ Ó
„Leidimas išoriniam šilumos gam.
įr. karštam vand. ruošti 7B0D“

„1“

Praplėtimo komplektas maišytuvui
šildymo apytakos ratui M2/ŠR2

„Sistemos apibrėžimas“ Ó
„Sistemos schema 7000“

Su šildymo apytakos ratu M2/ŠR2

Nuoroda
Sukamąjį praplėtimo komplekto jun-
giklį S1 nustatyti ties „2“: žr. montažo
instrukciją „Maišytuvo praplėtimo
komplektas“.
 

Nuotolio valdymo įtaisas Šildymo (vėsinimo) apytakos 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 kodavimą:
žr. „Vitotrol“ montažo instrukciją.
 

Atskiram vėsinimo apytakos ratui:
„Vėsinimas“ Ó
„Nuotolinis vėsinimo ap. rato val-
dymas 7116“

„1“

„Vėsinimas“ Ó
„Atskiro vėsinimo apyt. rato pa-
talpų t. jut. kont. formav. 7106“

„0“ F16
„1“ A1/ŠR1
„2“ M2/ŠR2
„4“ SKK

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Pradėti sistemos eksploataciją (tęsinys)
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Siurblys / komponentas Parametrai 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. toles-
nėje lentelėje.
 

Išorinės funkcijos

Išorinės funkcijos Parametrai Nuostata
Išorinis pareikalavimas Jei reikia, „Vidinė hidraulika“ Ó 

„Paduodama temperat. esant išori-
niam pareikalavimui 730C“

Nustatytoji paduodamo van-
dens temperatūros vertė,
esant išoriniam pareikalavi-
mui

Išorinis kompresoriaus įjungimas, mai-
šytuvo reguliavimo režimas arba ATIDA-
RYTA

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Išorinio pareikalav. poveikis ši-
lum.siurbl./šild.ap. ratams 7014“

„0“ iki „7“
(atkreipti dėmesį į parametrą
„Paduodama temperat.
esant išoriniam pareikalavi-
mui 730C“)

Išorinis įvairių sistemos komponentų
darbo būsenos perjungimas

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Sistemos komponentas išoriniam
perjungimui 7011“

„0“ iki „127“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Darbo būsena išoriniam perjungi-
mui 7012“

„0“ iki „3“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Išorinio perjungimo trukmė 7013“

„0“ iki „12“

Išorinis kompresorių ir siurblių blokavi-
mas

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Išorinio blokavimo poveikis siur-
bliams / kompresoriui 701A“

„0“ iki „31“

Išorinis kompresoriaus blokavimas, mai-
šytuvas reguliavimo režimu arba UŽD.

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Išorinio blokavimo poveikis šilu-
mos siurbliui / šildymo ap. ratams
7015“

„0“ iki „8“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Išorinio blokavimo poveikis siur-
bliams / kompresoriui 701A“

„0“ iki „31“

Tipas AWB-AC: Vėsinimo funkcija

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

„3“

„Vėsinimas“ Ó
„Vėsinimo ap. ratas 7101“

„1“ Šildymo apytakos ratas A1/ŠR1
„2“ Šildymo apytakos ratas M2/ŠR2
„4“ Atskiras vės. apyt. r. SKK

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Pradėti sistemos eksploataciją (tęsinys)
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Momentinis šildymo vandens šildytuvas

Parametrai 
Momentinis šildymo vandens šildytuvas

Nuostata

„Elektr. pap. šildymas“ Ó 
„Leidimas momentiniam šildymo vandens šildytuvui 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 vandeniui ruošti 6015“

„1“

Išorinis šilumos gamybos įrenginys

Išorinio šilumos gamybos įrenginio parametrai Nuostata
„Išor. šilumos gam. įr.“ Ó 
„Leidimas išoriniam šilumos gamybos įrenginiui 7B00“

„1“

Su papildomo geriamojo vandens pašildymo cirkuliaciniu siurbliu:
„Išor. šilumos gam. įr.“ Ó 
„Papildomo šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti 6014“

„1“

„Išor. šilumos gam. įr.“ Ó 
„Leidimas išoriniam šilumos gam. įr. karštam vand. ruošti
7B0D“

„1“

Elektros kaitintuvas

Elektros kaitintuvo parametrai Nuostata
„Karštas vanduo“ Ó 
„Leidimas elektriniam šildymui karštam vandeniui ruošti
6015“

„1“

„Karštas vanduo“ Ó 
„Leidimas papildomam šildymui karštam vandeniui ruošti
6014“

„1“

Baseino šildymas

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

„1“ arba „3“

„Sistemos apibrėžimas“ Ó 
„Baseinas 7008“

„1“

Vėdinimas

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

„1“

Jei reikia, kiti leidimai:
„Vėdinimas“ Ó 

 

■ „Leidimas elektriniam pašildymo šilumokaičiui 7D01“ „1“
■ „Leidimas hidr. kartotinio pašildymo šilumokaičiui 7D02“ „1“

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Vėdinimo prietaiso parametrai Nuostata
■ „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 riba 7D0B“ „7D0A“ plius 10 m3/h iki „7D0C“ minus

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

Energijos skaitiklis

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

„1“

„Fotovoltinė sistema“ Ó 
„Elektr. galios riba 7E04“

„0“ iki „300“
(≙ 0 iki 30 kW)

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

Duoti leidimą pageidaujamoms savosios
elektros naudojimo funkcijoms.

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

Pasirinktai funkcijai nustatykite skirtumo nuo
įvestos nustatytosios vertės temperatūrą.

■ „Nust. temp. vertės pakėlimas karšto vandens kaup. PV
7E21“

„0“ iki „200“
(≙ 0 iki 20 ℃)

■ „Nust. temp. vertės pakėlimas šildymo vandens kaup. PV
7E22“

„0“ iki „100“ 
(≙ 0 iki 10 ℃)

■ „Nust. patalpų temp. vertės pakėlimas PV 7E23“ „0“ iki „50“ 
(≙ 0 iki 5 ℃)

Pakopinė šilumos siurblių sistema

Parametrai pakopinei šilumos siurblių sistemai Nuostata
Pagrindinis šilu-
mos siurblys

sekos šilumos
siurblys

„Kompresorius“ Ó   
„Kompresoriaus pakopos naudojimo leidimas 5012“ „0“ iki „15“ —

„Sistemos apibrėžimas“ Ó   
„Sistemos schema 7000“ „0“ iki „10“ „11“
„Pakopinės sistemos valdymas 700A“ „2“ „0“
„Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje sistemoje 700C“ — „0“ iki „15“
„Sekos šilumos siurblių skaičius 7029“ „1“ iki „4“ —

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Parametrai pakopinei šilumos siurblių sistemai Nuostata
Pagrindinis šilu-
mos siurblys

sekos šilumos
siurblys

„Komunikacija“ Ó   
„LON komunikacinio modulio leidimas 7710“ „1“ „1“
„Šilumos siurblio numeris pakopinėje sistemoje 7707“ — „1“ iki „4“
„LON sistemos numeris 7798“ „1“ iki „5“ „1“ iki „5“
„LON abonento numeris 7777“
To paties numerio negalima priskirti du kartus.

„1“ iki „99“ „1“ iki „99“

„LON klaidų sekiklis 7779“
Kaip klaidų sekiklis vienoje sistemoje gali būti nustatytas tik vienas re-
guliatorius.

„0“ arba „1“ „0“ arba „1“

„Laiko šaltinis 77FE“ „0“ „1“
„Laiko siuntimas 77FF“ „1“ „0“
„Lauko temp. šaltinis 77FC“ „0“ „1“
„Siųsti lauko temp. 77FD“ „1“ „0“
„Duomenų perdavimo intervalas per LON 779C“ „20“ „20“
„Kaupiklis“ Ó   
„Leidimas kaupikliui / hidrauliniam indui 7200“ „1“ —

„Elektr. šildymas“ Ó   
„Leidimas momentiniam šildymo vandens šildytuvui 7900“ „0“ arba „1“ „0“ arba „1“
„Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti 6015“ „0“ arba „1“ —
„Elektrinio šildymo leidimas karštam vandeniui ruošti 7901“ — „0“ arba „1“
„Leidimas moment. šildymo vand. šildytuvui patalpų šild. 7902“ „0“ arba „1“ „0“ arba „1“

Vidinio mazgo specifikacijų lentelėje kryžiuku pažymėti šilumos siurblio
tipą (pagal išorinio mazgo specifikacijų lentelę)

Patikrinti, ar šilumos siurblys neskleidžia neįprastų garsų (pvz.,
ventiliatoriaus, kompresorių ir siurblio darbo garsų), jei reikia, dar kartą pašalinti orą

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

Tik tipui AWB-AC

! Dėmesio
Jeigu šilumos siurblį, pvz., sandėliuojant arba
transportuojant, paveikia žemesnė kaip –15 °C
temperatūra, gali suveikti apsauginis momenti-
nio šildymo vandens šildytuvo temperatūros
ribotuvas.
Sušildykite apsauginį temperatūros ribotuvą virš
20 °C ir spustelėkite apsauginio temperatūros
ribotuvo atsklendimo mygtuką A.

A

Atvaizdavimas 36

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas
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Sistemos montuotojas privalo sistemos eksploatuotojui
perduoti eksploatacijos instrukciją ir paaiškinti jam val-
dymą.
Prie to priklauso ir kaip priedai įmontuoti komponentai,
pvz., nuotolinio valdymo įtaisai. Be to, sistemos mon-
tuotojas privalo atkreipti dėmesį į reikiamus vykdyti
einamosios techninės priežiūros darbus.

Pirmasis paleidimas, patikrinimas, techninis aptarnavimas

Instruktuoti sistemos eksploatuotoją
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Elektros komponentų apžvalga

Žr. nuo 21 psl.

Aptarnavimo modulio atvertimas

1.

3.

2. 2x

Atvaizdavimas 37

Jei reikia, nuimti nuo aptarnavimo modulio uždangą

5.

4. 4x

Atvaizdavimas 38

Sutrikimų šalinimas
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Reguliavimo skydo nustatymas į techninės priežiūros padėtį

4x1.

3.

2.

Atvaizdavimas 39

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Vidinių komponentų apžvalga: vidinis mazgas

D

A

B

C

sG

G

lJ

F

E

H

?

aJ

Atvaizdavimas 40

? Antrinio apytakos rato paduodamo vandens tem-
peratūros jutiklis

aJ Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens tempe-
ratūros jutiklis

sG Antrinis siurblys
lJ 3 krypčių perjungimo vožtuvas „Šildymas / geria-

mojo vandens šildymas“
A Suskystintų dujų temperatūros jutiklis (IRT)
B Kondensatorius
C Slėgio jutiklis (ITC) kondensatoriaus kondensa-

vimo temperatūrai nustatyti

D Antrinio apytakos rato paduodamo vandens tem-
peratūros jutiklis prieš momentinį šildymo vandens
šildytuvą (LWT)

E Antrinio apytakos rato oro šalinimo čiaupas
F Apsauginis temperatūros ribotuvas (STB) momen-

tiniam šildymo vandens šildytuvui (tik
tipui AWB-AC)

G Momentinis šildymo vandens šildytuvas (tik tipui
AWB-AC)

H Antrinio apytakos rato užpildymo ir išleidimo čiau-
pas

Vidinių komponentų apžvalga: išorinis mazgas

Pavojus
Prisilietus prie konstrukcinių dalių, kuriomis teka
el. srovė, galima sunkiai susižeisti. Ir išjungus
maitinimą, kondensatoriuose dar yra įtampa.
Prieš atliekant darbus su išoriniu mazgu, reikia
palaukti ne trumpiau kaip 4 minutes, kol išsik-
raus kondensatoriai.

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Išorinis mazgas, 4 kW, tipas AWB/AWB-AC 201.B04

A

B

L

M

H

E

D

C

K

G

F

Atvaizdavimas 41

A Ventiliatorius
B Šilumokaitis (garintuvas)
C Garintuvo oro įvado temperatūros jutiklis (OAT)
D Garintuvo temperatūros jutiklis (OMT)
E 4 krypčių perjungimo vožtuvas
F Aukšto slėgio jungiklis (pHi)
G Viršutinės kompresoriaus dalies temperatūros

jutiklis (karštosios dujos) (CTT)

H Elektroninis plėtimosi vožtuvas (EEV)
K Garintuvo šaltnešio įvado temperatūros jutiklis

(OCT)
L Skysčio skyriklis
M Kompresorius

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Išorinis mazgas, 7 kW, tipas AWB/AWB-AC 201.B07

F
E

A

B

M

L

G

D

C

K

H

Atvaizdavimas 42

A Ventiliatorius
B Šilumokaitis (garintuvas)
C Garintuvo oro įvado temperatūros jutiklis (OAT)
D Garintuvo temperatūros jutiklis (OMT)
E 4 krypčių perjungimo vožtuvas
F Elektroninis plėtimosi vožtuvas (EEV)
G Viršutinės kompresoriaus dalies temperatūros

jutiklis (karštosios dujos) (CTT)

H Aukšto slėgio jungiklis (pHi)
K Skysčio skyriklis
L Garintuvo šaltnešio įvado temperatūros jutiklis

(OCT)
M Kompresorius

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Išorinis mazgas, 10/13 kW, tipas AWB/AWB-AC 201.B10, 201.B13, 201.C10, 201.C13

A

E

B

L

F

H

C

D

M
K

G
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A Ventiliatorius
B Šilumokaitis (garintuvas)
C Garintuvo oro įvado temperatūros jutiklis (OAT)
D Garintuvo temperatūros jutiklis (OMT)
E 4 krypčių perjungimo vožtuvas
F Elektroninis plėtimosi vožtuvas (EEV)
G Viršutinės kompresoriaus dalies temperatūros

jutiklis (karštosios dujos) (CTT)

H Skysčio skyriklis
K Garintuvo šaltnešio įvado temperatūros jutiklis

(OCT)
L Kompresorius
M Aukšto slėgio jungiklis (pHi)

Antrinės šilumos siurblio pusės ištuštinimas

1. Uždarykite užsakovo įrengtą kombinuotą pildymo ir
ištuštinimo čiaupą.

2. Pro antrinio apytakos rato pildymo ir ištuštinimo
čiaupą ištuštinkite šilumos siurblį (žr. skyrių „Vidinių
komponentų apžvalga: vidinis mazgas“).

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Jutiklių tikrinimas

Jutiklis Matavimo
elementas

Įmontavimo padėtis Jungtis

■ Lauko temperatūros jutiklis (F0)
■ Kaupiklio temperatūros jutiklis (F4)
■ Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis viršu-

je (F6) ir apačioje (F7)
■ Sistemos paduodamo vandens temperatūros

jutiklis (F13)
■ Vėsinimo apytakos rato paduodamo vandens

temperatūros jutiklis (tiesioginis šildymo apy-
takos ratas A1/ŠR1 arba atskiras vėsinimo
apytakos ratas SKK) (F14)

■ Išorinio šilumos gamybos įrenginio katilo tem-
peratūros jutiklis (F20)

■ Pakopinei šilumos siurblių sistemai: kaupiklio
ištekančio vandens temperatūros jutiklis (F23)

■ Patalpų temperatūros jutikliai

NTC 10 kΩ Vidinis mazgas (žr. 59
psl.)

Reguliatorių ir jutiklių
plokštė (žr. 28 psl.)

■ Pakopinei šilumos siurblių sistemai: baseino
paduodamo vandens temperatūros jutiklis
(F21)

NTC 20 kΩ Vidinis mazgas (žr. 59
psl.)

Reguliatorių ir jutiklių
plokštė (žr. 28 psl.)

■ Antrinio apytakos rato paduodamo vandens
temperatūros jutiklis (F8)

■ Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens
temperatūros jutiklis (F9)

Pt500A
(PTC)

Vidinis mazgas (žr. 59
psl.)

Reguliatorių ir jutiklių
plokštė (žr. 28 psl.)

■ Antrinio apytakos rato paduodamo vandens
temperatūros jutiklis prieš momentinį šildymo
vandens šildytuvą (LWT)

■ Suskystintų dujų temperatūros jutiklis (IRT)

NTC 10 kΩ Vidinis mazgas (žr. 59
psl.)

AVI plokštė (žr. techninę
instrukciją
„Vitotronic 200,
tipas WO1C“)

■ Garintuvo šaltnešio įvado temperatūros jutik-
lis (OCT)

■ Garintuvo temperatūros jutiklis (OMT)
■ Garintuvo oro įvado temperatūros jutiklis

(OAT)

NTC 10 kΩ Išorinis mazgas (žr. 59
psl.)

Šalčio apytakos rato re-
guliatorius (atkreipti dė-
mesį į išorinio mazgo
lipduką)

■ Viršutinės kompresoriaus dalies temperatūros
jutiklis (karštosios dujos) (CTT)

NTC 50 kΩ Išorinis mazgas (žr. 59
psl.)

Šalčio apytakos rato re-
guliatorius (atkreipti dė-
mesį į išorinio mazgo
lipduką)

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Temperatūros jutikliai vidiniame mazge (su ženklinimu)

Viessmann NTC 10 kΩ (mėlynas ženklinimas)

Lauko temperatūros jutiklis
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Kiti jutikliai
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Viessmann NTC 20 kΩ (oranžinis ženklinimas)

80 120 160 200
Temperatūra, °C

40
0,1

1

10

Va
rž

a,
 k

Ω

0

40
20

20 60 100 140 180

Atvaizdavimas 46

Viessmann Pt500A (paženklintas žaliai)
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Temperatūros jutikliai išoriniame mazge (be ženklinimo)

Tipas NTC 10 kΩ
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Tipas NTC 50 kΩ
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Saugiklių tikrinimas

Saugiklių padėtis: Žr. nuo 21 psl.

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

■ Saugiklis F3 yra ant pagrindinės plokštės.
■ Saugiklis F101 yra ant AVI plokštės.

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

Saugiklis F101:
■ T 1,0 A L
■ Maks. sklaidos galia ≤ 2,5 W

Pavojus
Išėmus saugiklius galios el. srovės 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. srovės grandinėje.

Sutrikimų šalinimas

Remontas (tęsinys)
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Reikalingi tokie duomenys:
■ gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę A)
■ konstrukcinė grupė (iš atskirų dalių sąrašo)
■ atskiros dalies konstrukcinėje grupėje pozicijos

numeris (iš šio atskirų dalių sąrašo)

Vidinio mazgo konstrukcinių grupių apžvalga

D

CB

A

Atvaizdavimas 50

A Specifikacijų lentelė
B Vidinio mazgo korpuso konstrukcinė grupė

C Vidinio mazgo elektros įrangos konstrukcinė grupė
D Vidinio mazgo hidraulikos konstrukcinė grupė

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Atskirų dalių užsakymas
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Poz. Atskira dalis
0004 Lako aerozolis, baltas
0005 Lako pieštukas, baltas
0007 Vitocal 200-S montažo ir techninės priežiūros instrukcija

Vidinio mazgo korpusas

Poz. Atskira dalis
0001 Korpuso rėmas
0002 Priekinis skydas
0003 Reguliatoriaus skydas
0004 Apsaugas nuo prisilietimo
0005 Vamzdžių išvadas gale su sandarikliu
0006 Vamzdžių išvadas priekyje su sandarikliu
0007 Varžtai (komplektas)
0008 Viessmann ženklas
0009 Tvirtinimo spraudės (2 vnt.)
0010 Sieninis laikiklis

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Nepavaizduotos atskiros vidinio mazgo dalys
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Atvaizdavimas 51

Vidinio mazgos elektros įranga

Poz. Atskira dalis
0001 Aptarnavimo modulis
0002 Reguliatorių ir jutiklių plokštė su uždanga (CU401)
0003 Elektronikos plokštė su prijungimo adapteriu (SA136-A10)
0004 El. tinklo jungiklio elektronikos plokštė su prijungimo adapteriu (SA137-A10)
0005 Pagrindinė plokštė su uždanga (MB761)
0006 Praplėtimo elektronikos plokštė su uždanga (SA135)
0007 Kodavimo kištukas
0008 AVI plokštė (IU122-A10)
0009 Apatinis reguliatorių ir jutiklių plokštės rėmas
0010 Apatinis pagrindinės plokštės rėmas
0011 Gnybtų kaladėlė su 230 V~ kabelių vija
0012 Momentinio šildymo vandens šildytuvo valdymo signalų modulis
0015 Valdymo mazgas

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Vidinio mazgo korpusas (tęsinys)
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Poz. Atskira dalis
0016 Užsklandos elementai kairėje / dešinėje
0017 Sklendė kairėje / dešinėje
0018 Šviesolaidis
0019 4 polių sujungimo linija, 85 mm ilgio
0020 Plokščiajuostis laidas AWG 28, 24 x 0,09 mm
0021 Laidų kanalai (komplektas)
0022 Skečiamoji kniedė
0026 Saugiklių ir el. tinklo prijungimo gnybtas
0028 Reguliatoriaus laikiklis
0029 Galinė valdymo mazgo sienelė
0030 Fiksacinė spyruoklė
0031 Lauko temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ

Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0013 AVI plokštės el. tinklo prijungimo linija
0014 Mažos įtampos kabelių vija
0023 Priešpriešinis pagrindinės plokštės kištukas
0024 Priešpriešinis reguliatorių ir jutiklių plokštės kištukas
0025 Priešpriešinis praplėtimo elektronikos plokštės kištukas
0027 Saugikliai T 6,3 A (5 vnt.)
0032 Vitotronic 200, tipo WO1C, techninės priežiūros instrukcija
0033 Eksploatacijos instrukcija Vitotronic 200, tipas WO1C

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Vidinio mazgos elektros įranga (tęsinys)
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Atvaizdavimas 52

Vidinio mazgo, tipo AWB, hidraulika

Poz. Atskira dalis
0001 Kondensatoriaus prijungimo grupė
0002 Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija
0003 3 krypčių perjungimo vožtuvo linija
0004 Paduodamo šildymo vandens žarna
0005 Paduodamos tūrinio vandens šildytuvo linijos žarna
0006 3 krypčių perjungimo vožtuvas
0007 Ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys, valdomas ITM signalais
0008 Saugos grupė
0009 Slėgio jutiklis (ITC)
0010 Oro išleidimo čiaupas G ⅜
0011 Gaubiamoji veržlė ⅝ UNF skysčio linijai
0012 Gaubiamoji veržlė ⅞ UNF karštųjų dujų linijai
0013 Gaubiamoji veržlė G ¼ su sandariu gaubteliu automobiliniam (šraderio) vožtuvui

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Vidinio mazgos elektros įranga (tęsinys)
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Poz. Atskira dalis
0014 Lituojamasis atvamzdis 10 x ⅝ UNF
0015 Lituojamasis atvamzdis 15/16 x ⅞ UNF
0016 Žiedinė tarpinė 28,0 x 2,5 mm
0017 Sandariklis 21 x 30 x 2,0 mm
0018 Sandariklis 27 x 38 x 2,0 mm
0019 Automobilinis (šraderio) vožtuvas
0020 Sandarus gaubtelis
0021 Vožtuvo korpusas ⁷⁄₁₆
0022 Fiksacinis spaustukas 7 28
0023 Srieginė vamzdžio apkaba 7 26 iki 28, M8, su EPDM įdėklu
0024 Užpildymo ir išleidimo čiaupas G ⅜
0025 Temperatūros jutiklis Pt500A
0026 Fiksacinis spaustukas temperatūros jutikliui
0027 Fiksacinis spaustukas temperatūros jutikliui
0028 Varžtai (komplektas)

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Vidinio mazgo, tipo AWB, hidraulika (tęsinys)
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Atvaizdavimas 53

Vidinio mazgo, tipo AWB-AC, hidraulika

Poz. Atskira dalis
0001 Kondensatoriaus prijungimo grupė
0002 Grįžtamoji antrinio apytakos rato linija
0003 Paduodamo šildymo vandens žarna
0004 Paduodamos tūrinio vandens šildytuvo linijos žarna
0005 3 krypčių perjungimo vožtuvas
0006 Ypač efektyvus cirkuliacinis siurblys, valdomas ITM signalais
0007 Saugos grupė
0008 Slėgio jutiklis (ITC)
0009 Oro išleidimo čiaupas G ⅜
0010 Gaubiamoji veržlė ⅝ UNF skysčio linijai

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Vidinio mazgo, tipo AWB, hidraulika (tęsinys)
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Poz. Atskira dalis
0011 Gaubiamoji veržlė ⅞ UNF karštųjų dujų linijai
0012 Gaubiamoji veržlė G ¼ su sandariu gaubteliu automobiliniam (šraderio) vožtuvui
0013 Lituojamasis atvamzdis 10 x ⅝ UNF
0014 Lituojamasis atvamzdis 15/16 x ⅞ UNF
0015 Žiedinė tarpinė 28,0 x 2,5 mm
0016 Sandariklis 21 x 30 x 2,0 mm
0017 Sandariklis 27 x 38 x 2,0 mm
0018 Automobilinis (šraderio) vožtuvas
0019 Sandarus gaubtelis
0020 Vožtuvo korpusas ⁷⁄₁₆
0021 Fiksacinis spaustukas 7 28
0022 Srieginė vamzdžio apkaba 7 26 iki 28, M8, su EPDM įdėklu
0023 Užpildymo ir išleidimo čiaupas G ⅜
0024 Temperatūros jutiklis Pt500A
0025 Fiksacinis spaustukas temperatūros jutikliui
0026 Fiksacinis spaustukas temperatūros jutikliui
0027 Varžtai (komplektas)
0028 Momentinis šildymo vandens šildytuvas
0029 Momentinio šildymo vandens šildytuvo — 3 krypčių perjungimo vožtuvo linija

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Vidinio mazgo, tipo AWB-AC, hidraulika (tęsinys)
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Atvaizdavimas 54

Vidinio mazgo atskirų dalių sąrašas

Vidinio mazgo, tipo AWB-AC, hidraulika (tęsinys)
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Reikalingi tokie duomenys:
■ gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę)
■ konstrukcinė grupė (iš atskirų dalių sąrašo)
■ atskiros dalies konstrukcinėje grupėje pozicijos

numeris (iš šio atskirų dalių sąrašo)

Išorinis mazgas, 230 V~

Tipas AWB/AWB-AC 201.B04

Poz. Atskira dalis
0001 Priekinė korpuso pusė
0002 Oro įtraukimo žiedas
0003 Apsauginės grotos dešinėje
0004 Ašinis ventiliatorius
0005 Nuolatinės srovės variklis
0006 Variklio laikiklis
0007 Dugno skydas
0008 Pertvara
0009 Transformatorius
0010 Reguliatorius
0011 Skiriamasis suskystinų dujų linijos vožtuvas
0012 Skiriamasis karštųjų dujų linijos vožtuvas
0013 Kompresorius 
0014 Prijungimo skydas
0015 Vožtuvo dangtis
0016 4 krypčių perjungimo vožtuvo konstrukcinis mazgas
0017 4 krypčių perjungimo vožtuvas
0018 Elektroninio plėtimosi vožtuvo ritė
0019 Dešinys šoninis skydas
0020 Apsauginės grotos
0021 Garintuvas
0022 Metalinė sujungimo juosta
0023 Laikomasis garintuvo skydas
0024 Viršutinis skydas
0025 Veržlė M5
0026 Rankena
0027 Šoninė sienelė kairėje
0028 Rinklė 4 polių
0029 Elektroninis plėtimosi vožtuvas
0030 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OCT)
0031 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OAT/OMT)
0032 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (CTT)

Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0033 Apsaugas nuo tempimo
0034 Kondensatorius 2 µF

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B04, atskirų dalių sąrašai

Atskirų dalių užsakymas
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Poz. Atskira dalis
0035 4 krypčių perjungimo vožtuvo ritė
0036 Kompresoriaus prijungimo linija
0037 Įžeminimo linija
0038 Temperatūros jutiklio laikiklis
0039 Kondensato linijos prijungimo alkūnė
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Atvaizdavimas 55

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B04, atskirų dalių sąrašai

Išorinis mazgas, 230 V~ (tęsinys)

55
46

 7
30

 L
T

Te
ch

ni
nė

 p
rie

ži
ūr

a



77

Reikalingi tokie duomenys:
■ gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę)
■ konstrukcinė grupė (iš atskirų dalių sąrašo)
■ atskiros dalies konstrukcinėje grupėje pozicijos

numeris (iš šio atskirų dalių sąrašo)

Išorinis mazgas, 230 V~

Tipas AWB/AWB-AC 201.B07

Poz. Atskira dalis
0001 Oro išvado grotos
0002 Šoninė sienelė kairėje
0003 Veržlė M8
0004 Ašinis ventiliatorius
0005 4 krypčių perjungimo vožtuvas
0006 4 krypčių perjungimo vožtuvas
0007 Nuolatinės srovės variklis
0008 Rankena
0009 Priekinis skydas dešinėje
0010 Dugno skydas
0011 Kompresorius
0012 Alyvos skyriklis
0013 Skysčio skyriklis
0014 Skysčio skyriklio tvirtinimo mazgas
0015 Vožtuvo skydas
0016 Skiriamasis karštųjų dujų linijos vožtuvas
0017 Skysčio linijos skiriamasis vožtuvas
0018 Dešinys šoninis skydas
0019 Vožtuvo dangtis
0020 Filtro džiovintuvas
0021 El. tinklo jungties uždanga
0022 El. tinklo filtro plokštė
0023 Prijungimo skydas
0026 Garintuvas
0027 Apsauginės grotos
0028 Temperatūros jutiklio laikiklis
0029 Transformatorius
0030 Pertvara 
0031 Reguliatorius
0032 Variklio laikiklis
0033 Viršutinis skydas
0034 Rankena
0035 Uždanga
0036 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OAT/OMT)
0037 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (CTT)
0038 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OCT)

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B07, atskirų dalių sąrašai

Atskirų dalių užsakymas
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Poz. Atskira dalis
0042 Elektroninis plėtimosi vožtuvas
0043 Elektroninio plėtimosi vožtuvo ritė

Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0039 Apsaugas nuo tempimo
0040 4 krypčių perjungimo vožtuvo ritė
0041 Kondensato linijos prijungimo alkūnė
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Atvaizdavimas 56

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B07, atskirų dalių sąrašai

Išorinis mazgas, 230 V~ (tęsinys)
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Reikalingi tokie duomenys:
■ gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę A)
■ konstrukcinė grupė (iš atskirų dalių sąrašo)
■ atskiros dalies konstrukcinėje grupėje pozicijos

numeris (iš šio atskirų dalių sąrašo)

230 V~ konstrukcinių grupių apžvalga

Tipas AWB/AWB-AC 201.B10, B13

B C

D

A

Atvaizdavimas 57

A Specifikacijų lentelė
B Išorinio mazgo korpuso konstrukcinė grupė

C Išorinio mazgo elektros įrangos konstrukcinė grupė
D Išorinio mazgo hidraulikos konstrukcinė grupė

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B10, B13, atskirų dalių sąrašai

Atskirų dalių užsakymas
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Tipas AWB/AWB-AC 201.B10, B13

Poz. Atskira dalis
0001 Viršutinis skydas
0002 Dešinys šoninis skydas
0003 Uždanga dešinėje viršuje
0004 Uždanga dešinėje apačioje
0005 Priekinis skydas kairėje
0006 Priekinis skydas dešinėje
0007 Oro išvado grotos
0008 Garintuvas (apatinė dalis)
0009 Garintuvas (viršutinė dalis)
0010 Ašinis ventiliatorius
0011 Nuolatinės srovės variklis ventiliatoriui
0012 Apsauginės grotos kairėje
0013 Rankena kairėje
0014 Variklio laikiklis
0015 Oro įtraukimo žiedas
0016 Rankena dešinėje
0017 Išorinio mazgo reguliatorius
0018 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OMT)
0019 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OAT)
0020 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OCT)
0021 Apsauginės grotos
0022 Temperatūros jutiklio laikiklis
0023 Temperatūros jutiklio laidų laikiklis

Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0024 Instaliacijos komplektas

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B10, B13, atskirų dalių sąrašai

230 V~ išorinio mazgo korpusas
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Atvaizdavimas 58

230 V~ išorinio mazgo elektros įranga

Tipas AWB/AWB-AC 201.B10, B13

Poz. Atskira dalis
0001 Pagrindinė plokštė
0002 Tvarkyklės plokštė
0003 Kondensatorių plokštė
0004 El. tinklo filtro plokštė
0005 Droselio ritė
0006 Elektroninio plėtimosi vožtuvo ritė
0007 4 krypčių perjungimo vožtuvo ritė
0008 Rinklė 6 polių
0009 Rinklė 2 polių
0010 Elektronikos plokščių laikiklis
0011 Laidų laikiklis
0012 Apsaugas nuo tempimo
0013 Reguliatoriaus maitinimo įtampos linija

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B10, B13, atskirų dalių sąrašai

230 V~ išorinio mazgo korpusas (tęsinys)
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Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0014 Kompresoriaus kabelių vija
0015 Komunikacijos linija reguliatorius — inverteris
0016 Vidaus mazgo komunikacijos linija
0017 Prijungimo gnybtas
0018 Reguliatoriaus įėjimo maitinimo įtampos linija
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Atvaizdavimas 59

230 V~ išorinio mazgo hidraulika

Tipas AWB/AWB-AC 201.B10, B13

Poz. Atskira dalis
0001 Kompresorius
0002 Kompresoriaus el. tinklo jungties uždanga
0003 Skysčio skyriklis
0004 Aukšto slėgio jungiklis
0005 Skiriamasis karštųjų dujų linijos vožtuvas

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B10, B13, atskirų dalių sąrašai

 230 V~ išorinio mazgo elektros įranga (tęsinys)
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Poz. Atskira dalis
0006 Alyvos skyriklis
0007 Elektroninis plėtimosi vožtuvas
0008 Kompresoriaus šilumos izoliacija
0010 Skysčio linijos skiriamasis vožtuvas

Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0009 Temperatūros jutiklis NTC 50 kΩ (CTT)
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Atvaizdavimas 60

Išorinio mazgo, 230 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.B10, B13, atskirų dalių sąrašai

230 V~ išorinio mazgo hidraulika (tęsinys)
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Reikalingi tokie duomenys:
■ gamykl. Nr. (žr. specifikacijų lentelę A)
■ konstrukcinė grupė (iš atskirų dalių sąrašo)
■ atskiros dalies konstrukcinėje grupėje pozicijos

numeris (iš šio atskirų dalių sąrašo)

400 V~ konstrukcinių grupių apžvalga

Tipas AWB/AWB-AC 201.C10, C13

B C

D

A

Atvaizdavimas 61

A Specifikacijų lentelė
B Išorinio mazgo korpuso konstrukcinė grupė

C Išorinio mazgo elektros įrangos konstrukcinė grupė
D Išorinio mazgo hidraulikos konstrukcinė grupė

Išorinio mazgo, 400 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.C10, C13, atskirų dalių sąrašai

Atskirų dalių užsakymas
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Tipas AWB/AWB-AC 201.C10, C13

Poz. Atskira dalis
0001 Viršutinis skydas
0002 Dešinys šoninis skydas
0003 Uždanga viršuje
0004 Uždanga apačioje
0005 Priekinis skydas kairėje
0006 Priekinis skydas dešinėje
0007 Oro išvado grotos
0008 Garintuvas (apatinė dalis)
0009 Garintuvas (viršutinė dalis)
0010 Ašinis ventiliatorius
0011 Nuolatinės srovės variklis
0012 Apsauginės grotos kairėje
0013 Rankena kairėje
0014 Variklio laikiklis
0015 Oro įtraukimo žiedas
0016 Rankena dešinėje
0017 Išorinio mazgo reguliatorius
0018 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OMT)
0019 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OAT)
0020 Temperatūros jutiklis NTC 10 kΩ (OCT)
0021 Apsauginės grotos
0022 Temperatūros jutiklio tvirtinimo elementas
0023 Temperatūros jutiklio laidų laikiklis

Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0024 Instaliacijos komplektas

Išorinio mazgo, 400 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.C10, C13, atskirų dalių sąrašai

400 V~ išorinio mazgo korpusas
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Atvaizdavimas 62

400 V~ išorinio mazgo elektros įranga

Tipas AWB/AWB-AC 201.C10, C13

Poz. Atskira dalis
0001 Pagrindinė plokštė
0002 Tvarkyklės plokštė
0003 Kondensatorių plokštė
0004 El. tinklo filtro plokštė
0005 Droselio ritė
0006 Elektroninio plėtimosi vožtuvo ritė
0007 4 krypčių perjungimo vožtuvo ritė
0008 Rinklė 8 polių
0009 Rinklė 2 polių

Išorinio mazgo, 400 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.C10, C13, atskirų dalių sąrašai

400 V~ išorinio mazgo korpusas (tęsinys)
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Poz. Atskira dalis
0010 Elektronikos plokščių laikiklis
0011 Laidų laikiklis
0012 Apsaugas nuo tempimo
0017 Reguliatoriaus maitinimo įtampos linija

Nepavaizduotos atskiros dalys
Poz. Atskira dalis
0013 Kompresoriaus kabelių vija
0014 Kompresoriaus kabelių vija, sukomplektuota
0015 Tvarkyklės komunikacijos linija
0016 Vidaus mazgo komunikacijos linija
0018 Aukšto slėgio jungiklio prijungimo linija
0019 Reguliatoriaus įėjimo maitinimo įtampos linija
0020 Droselio ritės linija, raudona
0021 Droselio ritės linija, balta
0022 Droselio ritės linija, juoda
0023 Droselio ritės linijos (komplektas)

0006

0005

0004
0003

0002

0007

0008

0009 0012

0017

0010

0011
0001

Atvaizdavimas 63

Išorinio mazgo, 400 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.C10, C13, atskirų dalių sąrašai

400 V~ išorinio mazgo elektros įranga (tęsinys)
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Tipas AWB/AWB-AC 201.C10, C13

Poz. Atskira dalis
0001 Kompresorius
0002 4 krypčių perjungimo vožtuvo konstrukcinis mazgas
0003 Skysčio skyriklis
0004 Aukšto slėgio jungiklis
0005 Skiriamasis karštųjų dujų linijos vožtuvas
0006 Alyvos skyriklis
0007 Elektroninis plėtimosi vožtuvas
0008 Kompresoriaus šilumos izoliacija
0009 Temperatūros jutiklis NTC 50 kΩ (CTT)
0010 Skysčio linijos skiriamasis vožtuvas
0011 Kompresoriaus el. tinklo jungties uždanga

0004

0002

0008

0008

0009

0011

0001

0005

0010

0006

0003

0007

Atvaizdavimas 64

Išorinio mazgo, 400 V~, tipo AWB/AWB-AC 201.C10, C13, atskirų dalių sąrašai

400 V~ išorinio mazgo hidraulika
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Reguliuojamos ir matuojamosios vertės  Nust. vertė Pirmasis paleidi-
mas

Techninis aptar-
navimas ir prie-
žiūra

Šildymo apytakos ratų išorinių siurblių patikra
Cirkuliacinio siurblio tipas       
Cirkuliacinio siurblio pakopa       
Pertekėjimo vožtuvo nuostata       
Pirminio apytakos rato eksploatacijos pradžia
Oro įvado temperatūra
(„Diagnozė“ Ó „Sistemos apžvalga“)

°C      

Oro išvado temperatūra
(„Diagnozė“ Ó „Sistemos apžvalga“)

°C      

Temperatūros skirtumas (oro įvadas / išva-
das) ΔT:

      

■ Kai paduodama antrinio apytakos rato
temperatūra = 35 °C ir oro įvado tempe-
ratūra ≤ 15 °C

K 4 iki 8     

■ Kai paduodama antrinio apytakos rato
temperatūra = 35 °C ir oro įvado tempe-
ratūra > 15 °C

K 4 iki 13     

Maišytuvų, šilumos siurblio ir vandens šildytuvo kaitinimo patikra
Matuota tokiomis sąlygomis:
Patalpų temperatūra °C      
Lauko temperatūra °C      
Temperatūra „V. šild. temp. viršuje“ pa-
stovi?

 Taip (±1 K)     

Antrinio apytakos rato paduodama tempe-
ratūra

°C Kyla Nuo Iki Nuo Iki
    

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

K 6 iki 8     

Reguliavimo parametrų protokolas

Parametrų aprašymas
„Vitotronic 200“ techninės priežiūros instrukcija

Sistemos apibrėžimas
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Sistemos schema“ (žr. skyrių „Sistemos
schema“)

7000 2   

„Temperatūros skirtumas šildymo ribai
apskaičiuoti“

7003 40 (≙ 4 K)   

„Temperatūros skirtumas vėsinimo ribai
apskaičiuoti“

7004 40 (≙ 4 K)   

„Baseinas“ 7008 0   
„Pakopų valdymo signalas“ 700A 0   
„Šilumos siurblio naudojimas pakopinėje
sistemoje“

700C 2   

Protokolai

Hidraulinių parametrų protokolas
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Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-
leidimas

Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Išorinis praplėtimas“ 7010 0   
„Išorinio perjungimo sistemos kompo-
nentas“

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 siurbliams /
kompresoriui“

701A 0   

„Bendro sistemos paduodamo vandens
temperatūros jutiklis“

701B 0   

„Sekos šilumos siurblių skaičius“ 7029 0   

Kompresorius
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Leidimas kompresoriui“ 5000 1   
„Kompresoriaus pakopos naudojimo lei-
dimas“

5012 15   

„Kompresoriaus galios pakopa“ 5030 Vardinė šiluminė ga-
lia pagal specifika-
cijų lentelę

  

„Pirminio šaltinio galia“ 5043 Nekeisti!

Išorinis šilumos gamybos įrenginys
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Leidimas išoriniam šilumos gamybos
įrenginiui“

7B00 0   

„Išor. šilumos gamybos įreng./
mom.šild.v.šildytuvo pirmaeil.“

7B01 1   

„Bivalentinė išorinio šilumos gamybos
įrenginio temper.“

7B02 100 (≙ 10 °C)   

„Leidimas išoriniam šilumos gam. įr.
karštam vand. ruošti“

7B0D 0   

„Išjungimo riba šilumos siurblys bivalen-
tiniu rež.“

7B0F –500 (≙ –50 °C)   

„Leidimas katilo temp. jutikliui“ 7B11 1   

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Karštas vanduo
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Nustatytoji karšto vandens temperatū-
ros vertė“

6000 500 (≙ 50 ℃)   

„Min. karšto vandens temperatūra“ 6005 100 (≙ 10 ℃)   
„Maks. karšto vandens temperatūra“ 6006 600 (≙ 60 ℃)   
„KV temperatūros šilumos siurbliu histe-
rezė“

6007 50 (≙ 5 K)   

„KV temperatūros momentiniu šild. v. šil-
dytuvu histerezė“

6008 100 (≙ 10 K)   

„Karšto vandens ruošimo įjungimo opti-
mizavimas“

6009 0   

„Karšto vandens ruošimo išjungimo opti-
mizavimas“

600A 0   

„Nust. karšto vandens t. 2“ 600C 600 (≙ 60 ℃)   
„Temperatūros jutiklis tūrinio vandens
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 slėgio
išjungimo“

6017 1   

Papildomas elektrinis šildymas
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Leidimas momentiniam šildymo van-
dens šildytuvui“

7900 1   

„Elektrinio šildymo leidimas karštam
vandeniui ruošti“

7901 1   

„Leidimas moment. šildymo vand. šildy-
tuvui patalpų šild.“

7902 0   

„Maks. momentinio šild. v. šildytuvo ga-
lia“

7907 3   

„Maks. moment. šild. vandens šildyt. ga-
lia kai blokuoja ETĮ“

790A 0   

„Bivalentinė moment. šildymo vandens
šildytuvo temper.“

790B 500 (≙ 50 ℃)   

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Papildomas elektrinis šildymas
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Leidimas momentiniam šildymo van-
dens šildytuvui“

7900 1   

„Leidimas moment. šildymo vand. šildy-
tuvui patalpų šild.“

7902 0   

„Maks. momentinio šild. v. šildytuvo ga-
lia“

7907 3   

„Maks. moment. šild. vandens šildyt. ga-
lia kai blokuoja ETĮ“

790A 0   

„Bivalentinė moment. šildymo vandens
šildytuvo temper.“

790B 500 (≙ 50 °C)   

Vidinė hidraulika
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Šilumos siurblys statybų džiovinimui“ 7300 0   
„Grindų džiovinimo laiko programa“ 7303 0   
„Paduodama temperat. esant išoriniam
pareikalavimui“

730C 500 (≙ 50 ℃)   

„Ypač efektyvaus cirk. siurblio įsibėgėji-
mo laikas“

7365 Nekeisti!

Šildymo vandens kaupiklis
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Leidimas kaupikliui / hidrauliniam indui“ 7200 0   
„Kaupiklio temperatūra pastoviosios ver-
tės darbo režimu“

7202 500 (≙ 50 °C)   

„Kaupiklio šildymo temperatūros histere-
zė“

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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Šildymo apytakos ratas 1
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

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

200A 10   

„Patalpų temperatūros valdymo signa-
las“

200B 0   

„Maks. paduodama šild. ap. rato temp.“ 200E 400 (≙ 40 °C)   
„Patalpų temperatūra vakarėlio režimu“ 2022 200 (≙ 20 °C)   

Šildymo apytakos ratas 2
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Normali patalpų temperatūra“ 3000 200 (≙ 20 °C)   
„Sumažinta patalpų temperatūra“ 3001 160 (≙ 16 °C)   
„Nuotolio valdymo įtaisas“ 3003 0   
„Šild. charakt. kreivės lygis“ 3006 0 (≙ 0 K)   
„Šild. charakt. kreiv. nuolydis“ 3007 6 (≙ 0,6)   
„Patalpų temperatūros valdymo signalo
poveikis“

300A 10   

„Patalpų temperatūros valdymo signa-
las“

300B 0   

„Maks. paduodama šild. ap. rato temp.“ 300E 400 (≙ 40 °C)   
„Patalpų temperatūra vakarėlio režimu“ 3022 200 (≙ 20 °C)   

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Vėsinimas
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Vėsinimo funkcija“ 7100 0   
„Vėsinimo apytakos ratas“ 7101 1   
„Atskiro vėsinimo apytakos rato paduo-
damo vandens temperatūros nustatytoji
vertė“

7102 200 (≙ 20 ℃)   

„Min. paduodamo vandens temperatūra
vėsinimui“

7103 50 (≙ 5 ℃)   

„Vėsinimo apytakos rato patalpų tempe-
ratūros 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 valdymas“ 7116 0   
„Aktyvaus vėsinimo leidimas“ 71FE 0   

Vėdinimas
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Leidimas Vitovent“ 7D00 0   
„Leidimas elektriniam pašildymo šilumo-
kaičiui“

7D01 0   

„Leidimas hidr. kartotinio pašildymo šilu-
mokaičiui“

7D02 0   

„Leidimas drėgnio jutikliui“ 7D05 0   
„Leidimas CO2 jutikliui“ 7D06 0   
„Nust. išm. oro temp. vertė“ 7D08 200 (≙ 20 °C)   
„Vardinis tiekiamojo oro debitas“ 7D0A 120 m3/h   
„Tiekiamojo oro vardinio debito viršutinė
riba“

7D0B 170 m3/h   

„Intensyvaus vėdinimo debitas“ 7D0C 215 m3/h   
„Min. tiekiamojo oro temp.apylankai“ 7D0F 160 (≙ 16 °C)   
„CO2 vertė debito didinimui“ 7D18 800 ppm   
„Drėgnio vertė debito didinimui“ 7D19 65 %   
„Aps. nuo užšalimo interv. laikas, vėdini-
mas“

7D1A 15 min   

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

7D21 7   

„Valdymo įtampos priderin.“ 7D27 0 (≙ 0 V)   
„Ventil. valdymo įtampos priderinimui“ 7D28 0   

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Fotovoltinė sistema
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Leidimas energijos vartojimui PV“ 7E00 0   
„Šalut. energ. dalis“ 7E02 10 (≙ 10 %)   
„Elektr. galios riba“ 7E04 0 (≙ 0 W)   
„Leidimas energijos vart. nust. KV temp.
2“

7E10 0   

„Leidimas energijos vart. karštam vande-
niui 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)   

Laikas
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Automatinis vasaros laiko – žiemos lai-
ko 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
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Šilumos siurblio numeris pakopinėje
sistemoje“

7707 1   

„LON komunikacinio modulio leidimas“ 7710 0   
„LON abonento numeris“ 7777 1   
„LON klaidų sekiklis“ 7779 0   
„LON sistemos numeris“ 7798 1   
„Duomenų perdavimo per LON interva-
las“

779C 20 min   

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

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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Valdymas
Parametrai Kodas Tiekimo būsena Pirmasis pa-

leidimas
Techninis ap-
tarnavimas ir
priežiūra

„Valdymo blokavimas“ 8800 0   

Protokolai

Reguliavimo parametrų protokolas (tęsinys)
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230 V prietaisų techniniai duomenys
Tipas AWB/AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10 201.B13
Šildymo galios duomenys pagal EN 14511
(A2/W35)

    

Vardinė šiluminė galia kW 3,0 5,6 7,7 10,6
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 870 650 650 650
Elektr. imamoji galia kW 0,91 1,73 2,20 3,25
Energijos transformavimo koeficientas
ε (COP) šildymo režimu

 3,30 3,24 3,50 3,26

Galios reguliavimas kW 1,1 iki 3,8 1,3 iki 7,7 4,4 iki 9,9 5,0 iki 11,9
Šildymo galios duomenys pagal EN 14511
(A7/W35, skėtra 5 K)

    

Vardinė šiluminė galia kW 4,5 8,39 10,9 14,6
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 870 650 650 650
Oro debitas m3/h 2090 3600 4210 4210
Elektr. imamoji galia kW 0,97 1,96 2,36 3,40
Energijos transformavimo koeficien-
tas ε (COP) šildymo režimu

 4,64 4,28 4,62 4,29

Galios reguliavimas kW 1,2 iki 5,3 1,8 iki 9,5 5,0 iki 14,0 5,0 iki 16,1
Šildymo galios duomenys pagal EN 14511
(A–7/W35)

    

Vardinė šiluminė galia kW 3,20 6,60 8,72 9,14
Elektr. imamoji galia kW 1,27 2,68 3,46 3,70
Energijos transformavimo koeficientas
ε (COP) šildymo režimu

 2,58 2,49 2,55 2,47

Vėsinimo galios duomenys pagal EN 14511
(A35/W7, skėtra 5 K)

    

Vardinė vėsinimo galia kW 3,2 6,2 7,4 9,1
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 870 650 650 650
Elektr. imamoji galia kW 1,08 2,40 2,69 3,64
Energijos transformavimo koeficientas
EER vėsinimo režimu

 2,96 2,58 2,75 2,50

Galios reguliavimas kW 1,2 iki 3,8 1,6 iki 8,0 2,4 iki 8,5 2,4 iki 10,0
Vėsinimo galios duomenys pagal EN 14511
(A35/W18, skėtra 5 K)

    

Vardinė vėsinimo galia kW 4,2 8,8 10,0 12,6
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 870 650 650 650
Elektr. imamoji galia kW 1,13 2,63 2,80 4,20
Energijos transformavimo koeficientas
EER vėsinimo režimu

 3,72 3,35 3,57 3,00

Oro įeinamoji temperatūra      
Vėsinimo režimas (tipas AWB-AC)      
■ Min. °C 15 15 15 15
■ Maks. °C 45 45 45 45
Šildymo režimas      
■ Min. °C –15 –15 –15 –15
■ Maks. °C 35 35 35 35

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys
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Tipas AWB/AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10 201.B13
Šildymo vanduo (antrinis apytakos
ratas)

     

Tūris l 2,2 2,2 3,2 3,2
Minimalus tūris l 25 50 50 50
Minimalus debitas (būtinai laikytis) l/h 750 1000 1600 1600
Maks. išorinis slėgio nuostolis (RFH),
esant minimaliam debitui

mbar 450 400 450 450
kPa 45 40 45 45

Maks. paduodamo vandens tempera-
tūra

°C 55 55 55 55

Išorinio mazgo elektros vertės      
■ Vardinė kompresoriaus įtampa  1/N/PE 230 V/50 Hz
■ Maks. darbinė kompresoriaus srovė A 13,5 15,7 19,6 26,5
■ Kompresoriaus paleidimo srovė A 10,5 15 10 10
■ Kompresoriaus paleidimo srovė

esant blokuotam rotoriui
A 20 25 25 32

■ Apsauga A 16 16 20 32
■ Apsaugos klasė IP 24 24 24 24
Vidinio mazgo elektros vertės      
Šilumos siurblio reguliatorius / elektro-
nika

     

■ Vardinė reguliatoriaus / elektronikos
įtampa

 1/N/PE 230 V/50 Hz

■ El. tinklo jungties apsauga  1 x B16A
■ Vidinė apsauga  T 6,3 A/250 V
Momentinis šildymo vandens šildytu-
vas
Tipas AWB-AC

     

■ Vardinė įtampa  1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz

■ Šildymo galia kW 8,8
■ El. tinklo jungties apsauga  3 x B16A
Elektrinė imamoji galia      
■ Ventiliatorius (maks.) W 65 70 130 130
■ Išorinis mazgas (maks.) kW 3,0 3,6 4,6 5,8
■ Antrinis siurblys (ITM) W 3 iki 50 3 iki 50 3 iki 70 3 iki 70
■ Išorinio mazgo reguliatorius / elek-

tronika (maks.)
W 150 150 150 150

■ Vidinio mazgo reguliatorius / elektro-
nika (maks.)

W 5 5 5 5

■ Reguliatoriaus / elektronikos maks.
galia

W 1000 1000 1000 1000

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas AWB/AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10 201.B13
Šalčio apytakos ratas      
Šaltnešis  R410A R410A R410A R410A
Pripildymo kiekis kg 1,2 2,15 2,95 2,95
Papildymo kiekis nuo >12 m iki ≤30 m
ilgio linijoms

g/m 20 60 60 60

Kompresorius (visiškai hermetiškas) Tipas Su besisu-
kančiu stū-
mokliu

Su besisu-
kančiu stū-
mokliu

Sraigtinis Sraigtinis

Leidž. darbinis slėgis      
■ Aukšto slėgio pusė bar

MPa
43
4,3

43
4,3

43
4,3

43
4,3

■ Žemo slėgio pusė bar
MPa

43
4,3

43
4,3

43
4,3

43
4,3

Išorinio mazgo matmenys      
Bendras ilgis mm 290 340 340 340
Bendras plotis mm 869 1040 900 900
Bendras aukštis mm 610 865 1255 1255
Vidinio mazgo matmenys      
Bendras ilgis mm 360 360 360 360
Bendras plotis mm 450 450 450 450
Bendras aukštis mm 905 905 905 905
Bendras svoris      
Išorinis mazgas kg 43 66 113 113
Vidinis mazgas, tipas AWB kg 34 34 37 37
Vidinis mazgas, tipas AWB-AC kg 38 38 42 42
Leidž. darbinis slėgis antrinėje pusė-
je

bar
MPa

3
0,3

3
0,3

3
0,3

3
0,3

Jungtys      
Paduodama šildymo vandens linija G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼
Grįžtamoji šildymo vandens linija ir
grįžtamoji tūrinio vandens šildytuvo li-
nija

G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Paduodama tūrinio vandens šildytuvo
linija

G 1¼ 1¼ 1¼ 1¼

Skysčio linija      
■ Vamzdis 7 mm 6 x 1 10 x 1 10 x 1 10 x 1
■ Vidinis mazgas UNF ⅝ ⅝ ⅝ ⅝
■ Išorinis mazgas UNF ⁷⁄₁₆ ⅝ ⅝ ⅝

Karštųjų dujų linija      
■ Vamzdis 7 mm 12 x 1 16 x 1 16 x 1 16 x 1
■ Vidinis mazgas UNF ⅞ ⅞ ⅞ ⅞
■ Išorinis mazgas UNF ¾ ⅞ ⅞ ⅞

Maks. linijos ilgis (skysčio linija ir
karštųjų dujų linija)

m 20 30 30 30

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas AWB/AWB-AC 201.B04 201.B07 201.B10 201.B13
Išorinio mazgo garso galia prie vardinės šilumi-
nės galios
(matavimas remiantis EN 12102/EN ISO 9614-2)
Koreguotas garso slėgio suminis lygis

    

■ Taške A7±3 K/W35±5 K dB(A) 60 62 62 63
■ Taške A7±3 K/W35±5 K naktį dB(A) 58 58 60 60

400 V prietaisų techniniai duomenys
Tipas AWB/AWB-AC 201.C10 201.C13
Šildymo galios duomenys pagal EN 14511
(A2/W35)

  

Vardinė šiluminė galia kW 7,57 9,06
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 600 690
Elektr. imamoji galia kW 2,00 2,45
Energijos transformavimo koeficientas
ε (COP) šildymo režimu

 3,79 3,70

Galios reguliavimas kW 2,73 iki 10,92 3,30 iki 12,29
Šildymo galios duomenys pagal EN 14511
(A7/W35, skėtra 5 K)

  

Vardinė šiluminė galia kW 10,16 12,07
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 600 690
Oro debitas m3/h 3456 4217
Elektr. imamoji galia kW 2,00 2,57
Energijos transformavimo koeficien-
tas ε (COP) šildymo režimu

 5,08 4,69

Galios reguliavimas kW 5,2 iki 15,0 6,2 iki 16,5
Šildymo galios duomenys pagal EN 14511
(A–7/W35)

  

Vardinė šiluminė galia kW 9,50 10,70
Elektr. imamoji galia kW 3,06 3,69
Energijos transformavimo koeficientas
ε (COP) šildymo režimu

 3,10 2,90

Vėsinimo galios duomenys pagal EN 14511
(A35/W7, skėtra 5 K)

  

Vardinė vėsinimo galia kW 9,14 10,75
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 600 690
Elektr. imamoji galia kW 3,37 4,15
Energijos transformavimo koeficientas
EER vėsinimo režimu

 2,71 2,59

Galios reguliavimas kW 1,96 iki 9,85 2,14 iki 11,45
Vėsinimo galios duomenys pagal EN 14511
(A35/W18, skėtra 5 K)

  

Vardinė vėsinimo galia kW 8,83 12,83
Ventiliatoriaus apsukų skaičius aps./min 600 690
Elektr. imamoji galia kW 1,98 3,45
Energijos transformavimo koeficientas
EER vėsinimo režimu

 4,46 3,72

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas AWB/AWB-AC 201.C10 201.C13
Oro įeinamoji temperatūra    
Vėsinimo režimas (tipas AWB-AC)    
■ Min. °C 15 15
■ Maks. °C 45 45
Šildymo režimas    
■ Min. °C –20 –20
■ Maks. °C 35 35
Šildymo vanduo (antrinis apytakos
ratas)

   

Tūris (be plėtimosi indo) l 3,2 3,2
Minimalus tūris l 50 50
Minimalus debitas (būtinai laikytis) l/h 1600 1600
Maks. išorinis slėgio nuostolis (RFH),
esant minimaliam debitui

mbar 450 450
kPa 45 45

Maks. paduodamo vandens tempera-
tūra

°C 55 55

Išorinio mazgo elektros vertės    
■ Vardinė kompresoriaus įtampa  3/N/PE 400 V/50 Hz
■ Maks. darbinė kompresoriaus srovė A 7,85 9,89
■ Kompresoriaus paleidimo srovė A 10 10
■ Kompresoriaus paleidimo srovė

esant blokuotam rotoriui
A 16 16

■ Apsauga A 16 16
■ Apsaugos klasė IP 24 24
Vidinio mazgo elektros vertės    
Šilumos siurblio reguliatorius / elektro-
nika

   

■ Vardinė reguliatoriaus / elektronikos
įtampa

 1/N/PE 230 V/50 Hz

■ El. tinklo jungties apsauga  1 x B16A
■ Vidinė apsauga  T 6,3 A/250 V
Momentinis šildymo vandens šildytu-
vas
Tik tipui AWB-AC

   

■ Vardinė įtampa  1/N/PE 230 V/50 Hz
3/N/PE 400 V/50 Hz

■ Šildymo galia kW 8,8 8,8
■ El. tinklo jungties apsauga  3 x B16A 3 x B16A
Elektrinė imamoji galia    
■ Ventiliatorius (maks.) W 130 130
■ Išorinis mazgas (maks.) kW 5,0 6,3
■ Antrinis siurblys (ITM) W 3 iki 70 3 iki 70
■ Išorinio mazgo reguliatorius / elek-

tronika (maks.)
W 150 150

■ Vidinio mazgo reguliatorius / elektro-
nika (maks.)

W 5 5

■ Reguliatoriaus / elektronikos maks.
galia

W 1000 1000

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Tipas AWB/AWB-AC 201.C10 201.C13
Šalčio apytakos ratas    
Šaltnešis  R410A R410A
Pripildymo kiekis kg 2,95 2,95
Papildymo kiekis nuo >12 m iki ≤30 m
ilgio linijoms

g/m 60 60

Kompresorius (visiškai hermetiškas) Tipas Dvigubas besisukantis stū-
moklis

Dvigubas besisukantis stū-
moklis

Leidž. darbinis slėgis    
■ Aukšto slėgio pusė bar

MPa
43
4,3

43
4,3

■ Žemo slėgio pusė bar
MPa

43
4,3

43
4,3

Išorinio mazgo matmenys    
Bendras ilgis mm 340 340
Bendras plotis mm 975 975
Bendras aukštis mm 1255 1255
Vidinio mazgo matmenys    
Bendras ilgis mm 360 360
Bendras plotis mm 450 450
Bendras aukštis mm 905 905
Bendras svoris    
Išorinis mazgas kg 113 113
Vidinis mazgas, tipas AWB kg 37 37
Vidinis mazgas, tipas AWB-AC kg 42 42
Leidž. darbinis slėgis antrinėje pusė-
je

bar
MPa

3
0,3

3
0,3

Jungtys    
Paduodama šildymo vandens linija G 1¼ 1¼
Grįžtamoji šildymo vandens linija ir
grįžtamoji tūrinio vandens šildytuvo li-
nija

G 1¼ 1¼

Paduodama tūrinio vandens šildytuvo
linija

G 1¼ 1¼

Skysčio linija    
■ Vamzdis 7 mm 10 x 1 10 x 1
■ Vidinis mazgas UNF ⅝ ⅝
■ Išorinis mazgas UNF ⅝ ⅝

Karštųjų dujų linija    
■ Vamzdis 7 mm 16 x 1 16 x 1
■ Vidinis mazgas UNF ⅞ ⅞
■ Išorinis mazgas UNF ⅞ ⅞

Maks. linijos ilgis (skysčio linija ir
karštųjų dujų linija)

m 30 30

Išorinio mazgo garso galia prie vardinės šilumi-
nės galios
(matavimas remiantis EN 12102/EN ISO 9614-2)
Koreguotas garso slėgio suminis lygis

  

■ Taške A7±3 K/W55±5 K dB(A) 61 65
■ Taške A7±3 K/W35±5 K naktį dB(A) 60 60

Techniniai duomenys

Techniniai duomenys (tęsinys)
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Faksu atsiųskite šį prašymą su pridėta sistemos schema Jus aptarnaujančiai Viessmann prekybos atstovybei.
Paleidžiant sistemą turi dalyvauti kompetentingas darbuotojas.

Sistemos duomenys:
Užsakovas  

 
Sistemos įrengimo vieta  

 
 
 

Patikrinkite ir kryžiuku paženklinkite punktus:
= Šildymo sistemos 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 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

Pirmojo paleidimo užsakymas
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Mes, Viessmann Werke GmbH & Co KG, D-35107 Alendorfas, atsakingai pareiškiame, kad gaminys
Vitocal 200-S, tipai AWB ir AWB-AC su šilumos siurblio reguliatoriumi Vitotronic 200, tipu WO1C, atitinka
tokius standartus:

DIN 8901 EN 61 000-3-3
DIN 8975-1:1986-12 EN 61 000-3-11; 2001-04
EN 50 090-2-2 EN 61 000-3-12; 2005-09
EN 55 014-1 EN 62233
EN 55 014-2 EN ISO 12100-1
EN 55 022 EN ISO 13857
EN 60 335-1 EN 349
EN 60 335-2-40 EN 378
EN 61 000-3-2 BGR 500, 2.35 skyrių

Šis gaminys ženklinamas _ ženklu pagal tokių direktyvų reikalavimus:

2011/65/ES 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 200-S gali būti naudojamos nustatytos gaminio specifikacijos (žr.
projektavimo instrukciją).

  
Alendorfas, 2011 m. spalio 20 d. Viessmann Werke GmbH & Co KG
 

 ppa. Manfred Sommer

Atitikties deklaracija

Atitikties deklaracija
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A
Alyvos sifonavimo alkūnė...........................................13
Alyvos sifonavimo alkūnės......................................... 14
Antrinio apytakos rato grįžtamojo vandens temperatū-
ros jutiklis............................................................. 59, 63
Antrinio apytakos rato ištuštinimas.............................62
Antrinio apytakos rato oro šalinimo čiaupas...............59
Antrinio apytakos rato paduodamo vandens tempera-
tūros jutiklis.......................................................... 59, 63
Antrinio apytakos rato užpildymo ir išleidimo čiaupas59
Antrinis apytakos ratas
– prijungimas..............................................................18
– užpildymas ir oro pašalinimas.................................45
Antrinis siurblys.................................................... 28, 59
Apsauga
– išorinio mazgo el. tinklo jungtis............................... 34
– momentinio šildymo vandens šildytuvo el. tinklo jung-

tis.............................................................................35
Apsauginiai drabužiai..................................... 42, 44, 45
Apsauginio temperatūros ribotuvo atstata..................55
Apsauginis FI jungiklis..........................................36, 37
Apsauginis gedimo srovės išjungiklis.........................32
Apsauginis temperatūros ribotuvas............................59
Apsaugos nuo užšalimo kontrolės relės prijungimas. 27
Apsaugos vožtuvas.................................................... 45
Aptarnavimo modulio atvertimas................................57
Aptarnavimo modulio uždangos nuėmimas............... 57
Apžvalga
– čiaupai.....................................................................59
– elektros jungtys....................................................... 57
– jutikliai..................................................................... 59
– siurbliai....................................................................59
– vidiniai komponentai................................................59
Atitikties deklaracija..................................................104
Atitirpinimas..................................................................9
Atsarginės dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B04....... 75
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B07....... 77
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................79
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................84
Atsarginės elektros įrangos dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................81
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................86
– vidinis mazgas.........................................................68
Atsarginės hidraulikos dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................82
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................88
– vidinis mazgas, tipas AWB......................................70
– vidinis mazgas, tipas AWB-AC................................72
Atsarginės išorinio mazgo dalys...............75, 77, 79, 84

Atsarginės korpuso dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................80
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................85
– vidinis mazgas.........................................................67
Atsarginės vidinio mazgo dalys..................................66
Atskiriamieji įtaisai......................................................32
Atskiros dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B04....... 75
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B07....... 77
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................79
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................84
Atskiros elektros įrangos dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................81
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................86
– vidinis mazgas.........................................................68
Atskiros hidraulikos dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................82
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................88
– vidinis mazgas, tipas AWB......................................70
– vidinis mazgas, tipas AWB-AC................................72
Atskiros išorinio mazgo dalys.........................75, 77, 79
Atskiros korpuso dalys
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................80
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................85
– vidinis mazgas.........................................................67
Atskiros vidinio mazgo dalys...................................... 66
Atskirų išorinio mazgo dalių sąrašai...........................84
Atsklendimo mygtukas............................................... 55
Aukšto slėgio jungiklis.......................................... 60, 61
Aukšto slėgio sutrikimas...............................................9
AVI plokštė..................................................... 21, 30, 32

B
Baseinas.................................................................... 29
Baseino paduodamo vandens temperatūros jutiklis...29
Bendras svoris................................................... 99, 102
Betoninis pamatas......................................................11
Blokavimo signalas.................................................... 36

C
Charakteristikų kreivė
– temperatūros jutiklis, tipas NTC 10 kΩ....................65
– temperatūros jutiklis, tipas NTC 50 kΩ....................65
– temperatūros jutiklis tipas NTC 10 kΩ.....................64
– temperatūros jutiklis tipas NTC 20 kΩ.....................64
– Temperatūros jutiklis tipas Pt500A..........................64

D
Darbai su šalčio apytakos ratu................................... 45
Darbo garsai...............................................................55

Abėcėlinė terminų rodyklė

Abėcėlinė terminų rodyklė
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Darbo žurnalas...........................................................44
Daugiaadresio valdymo imtuvas.......................... 36, 37
Didelio tarifo skaitiklis...........................................36, 37
Duomenys.......................................................... 97, 100

E
Eksploatacijos pradžia............................................... 42
Eksploatacijos pradžios pagelbiklis............................48
Eksploataciniai komponentai................................22, 24
El. šildymas................................................................ 22
El. tinklo jungiklis........................................................48
El. tinklo jungtis
– bendrosios nuorodos...............................................32
– ETĮ...........................................................................35
– išorinis mazgas....................................................... 33
– kompresorius...........................................................31
– momentinis šildymo vandens šildytuvas................. 35
– šilumos siurblio reguliatorius.......................33, 36, 37
El. tinklo prijungimo linija..............................................6
– išorinis mazgas....................................................... 34
– momentinis šildymo vandens šildytuvas................. 35
– šilumos siurblio reguliatorius...................................33
El. tinklo prijungimo linijos............................................ 6
Elektrinė imamoji galia....................................... 98, 101
Elektronikos plokštė
– AVI...........................................................................30
– gnybtų kaladėlė.......................................................26
– pagrindinė plokštė...................................................22
– praplėtimo elektronikos plokštė...............................24
– reguliatorių ir jutiklių plokštė....................................28
Elektroninis plėtimosi vožtuvas...................... 60, 61, 62
Elektros įrangos konstrukcinė grupė
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................81
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................86
– vidinis mazgas.........................................................68
Elektros jungčių apžvalga.......................................... 21
Elektros jungčių tikrinimas..........................................46
Elektros jungiamosios linijos...................................... 15
Elektros jungtis
– apžvalga..................................................................21
– išorinis mazgas....................................................... 31
– jutikliai..................................................................... 28
– linijų įvedimas..........................................................20
– siurbliai....................................................................22
– vidinis mazgas.........................................................21
Elektros jungtys, apžvalga......................................... 57
Elektros kaitintuvas.............................................. 25, 26
Elektros linijų nutiesimas............................................20
Elektros vertės
– išorinis mazgas............................................... 98, 101
– vidinis mazgas.................................................98, 101
Energijos skaitiklis................................................29, 54
ETĮ blokavimas...........................................6, 33, 35, 36
ETĮ blokavimo signalas.............................................. 38

F
Fotovoltinė sistema.................................................... 54

G
Galios atskyrimas užsakovo pusėje..................... 35, 36
Galios el. grandinės................................................... 32
Garantija.....................................................................48
Garintuvas......................................................60, 61, 62
Garintuvo oro įvado temperatūros jutiklis...................63
Garintuvo šaltnešio įvado temperatūros jutiklis..........63
Garintuvo temperatūros jutiklis...................................63
Garintuvo temperatūros jutiklis (OMT)........... 60, 61, 62
Garso atspindėjimas.................................................... 8
Garso galia.......................................................100, 102
Garso izoliacija........................................................... 11
Garso sklidimas............................................................8
Gaubiamųjų veržlių pakeitimas.................................. 16
Gembė montažui ant žemės.................................. 8, 11
Gembių komplektas................................................8, 11
Geriamojo vandens recirkuliacinis siurblys................ 22
Greito nuorinimo vožtuvas......................................... 45
Grindų šildymas......................................................... 23
Grindų šildymo apytakos ratas...................................23
Grįžtamasis šildymo vanduo / paduodamas šildymo
vanduo....................................................................... 18
Grįžtamoji šildymo vandens linija....................... 99, 102
Grįžtamoji tūrinio vandens šildytuvo linija.......... 99, 102
Grįžtamoji vandens šildytuvo linija / šildymo vanduo. 18
Gumos amortizatoriai............................................. 8, 11

H
Hidraulikos konstrukcinė grupė
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................82
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................88
– vidinis mazgas, tipas AWB......................................70
– vidinis mazgas, tipas AWB-AC................................72
Hidrauliniai parametrai............................................... 89

Į
Įrengimas................................................................... 10
– atskirai.......................................................................8
– išorinis mazgas........................................................11
– nišose........................................................................9
– sąlygos......................................................................8
– tarp mūrinių............................................................... 9
– vidinis mazgas.........................................................12
Įrengimas atskirai......................................................... 8

I
Instruktuoti sistemos eksploatuotoją.......................... 56
Išorinės funkcijos........................................................52
Išorinio mazgo elektros jungčių tikrinimas..................47
Išorinio mazgo konstrukcinė grupė...................... 75, 77
Išorinio mazgo montavimo vieta...................................8
Išorinio mazgo montažas
– gembės montažui ant žemės.................................... 8
– gembių komplektas montažui ant sienos.................. 8
Išorinio mazgo uždangos primontavimas...................40
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Išorinis mazgas
– el. tinklo jungtis........................................................33
– el. tinklo prijungimo linija........................................... 7
– elektros jungčių tikrinimas.......................................47
– elektros jungtis........................................................ 31
– elektros vertės.................................................98, 101
– įrengimas.................................................................11
– linijų ilgiai...................................................................6
– matmenys........................................................99, 102
– montažas...................................................................8
– montažas ant sienos............................................... 11
– pildymo vožtuvas...............................................43, 44
– svoris...............................................................99, 102
– šaltnešio linijos........................................................16
– techninės priežiūros vožtuvas...........................43, 44
– uždarymas...............................................................40
– valymas...................................................................47
– vidiniai komponentai................................................59
Išplėstinis meniu.........................................................49
Ištuštinti antrinį apytakos ratą.....................................62

J
Jungimo kontaktai
– primontuojamasis drėgnio jungiklis......................... 19
Jungtis
– antrinis apytakos ratas............................................ 18
– apžvalga....................................................................5
– elektros komponentai..............................................19
– magistralės ryšio linija.............................................30
– parengimas............................................................... 6
– šaltnešio linijos........................................................13
– vėsinimo apytakos ratas..........................................19
Jutikliai....................................................................... 59
Jutiklių charakteristikų kreivės....................................63
Jutiklių plokštė............................................................28
Jutiklių tikrinimas........................................................ 63

K
Karštųjų dujų linija........................................ 43, 99, 102
– išorinis mazgas....................................................... 16
– vidinis mazgas.........................................................18
Katilo temperatūros jutiklis................................... 29, 63
Kaupiklio ištekančio vandens temperatūros jutik-
lis..........................................................................29, 63
Kaupiklio temperatūros jutiklis..............................28, 63
Kitos prijungimo linijos..................................................6
KM magistralės skirstytuvas.......................................29
Kodavimo kištukas
– jungties vieta........................................................... 29
Kodavimo lygmuo 1....................................................48
Kombinuotas pildymo ir ištuštinimo čiaupas.............. 62
Kompresoriaus maks. pavertimo kampas.................. 10
Kompresoriaus pakopos galia....................................50
Kompresoriaus šiluminė galia.................................... 50
Kompresorius................................................. 60, 61, 62
Komunikacijos sąsaja.................................................29
Kondensato nutekėjimas..............................................8
Kondensato surinktuvas............................................. 11
Kondensato vonelė...................................................... 8

Konstrukcinė grupė............................ 66, 75, 77, 79, 84
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B04....... 75
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B07....... 77
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................79
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................84
Korpuso konstrukcinė grupė
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.B10,

B13..........................................................................80
– išorinis mazgas, tipas AWB/AWB-AC 201.C10,

C13..........................................................................85
– vidinis mazgas.........................................................67

L
Lauko temperatūros jutiklis.................................. 28, 63
Linijos ilgis....................................................................7
– šaltnešio linijos..................................................13, 44
Linijos išvadas............................................................15
Linijos skerspjūvis.................................................... 6, 7
– išorinio mazgo el. tinklo prijungimo linija................. 34
– momentinio šildymo vandens šildytuvo el. tinklo pri-

jungimo linija........................................................... 35
Linijų ilgiai.....................................................................6
– šaltnešio linijos........................................................44
Linijų įvedimas............................................................20
Linijų nutiesimas.........................................................20
LON komunikacinis modulis.......................................29

M
Magistralės ryšio linija.................................... 19, 30, 31
Magistralės ryšys................................................. 30, 31
Maišytuvo praplėtimo komplektas........................ 23, 29
Maitinimas.................................................................. 32
– su ETĮ blokavimu.....................................................35
Maks. linijos ilgis................................................ 99, 102
Maksimalios temperatūros ribotuvas..........................23
Manometras............................................................... 45
Manometrų baterija.................................................... 43
Matmenys.....................................................................5
– išorinis mazgas............................................... 99, 102
– vidinis mazgas.................................................99, 102
Mažas tarifas........................................................33, 35
Mažos įtampos linijos................................................. 19
Mažo tarifo skaitiklis............................................. 36, 37
Minimalūs atstumai
– išorinis mazgas......................................................... 9
– vidinis mazgas.........................................................12
Minimalus patalpos tūris.............................................12
Modbus galinė varža.................................................. 29
Modbus skirstytuvas...................................................29
Momentinis šildymo vandens šildytuvas.............. 22, 59
– apsauginio temperatūros ribotuvo atstata...............55
– el. tinklo jungtis........................................................35
– el. tinklo prijungimo linija........................................... 7
– parametrai...............................................................53
– techniniai duomenys....................................... 98, 101
Montavimas ant sienos
– vidinis mazgas.........................................................13
Montavimo nuorodos....................................................8
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Montavimo vietai keliami reikalavimai
– vidinis mazgas.........................................................12
Montažas
– išorinis mazgas......................................................... 8
– vidinis mazgas.........................................................12
Montažas ant sienos
– gembių komplektas................................................. 11
– išorinis mazgas........................................................11
Montažas ant žemės
– išorinis mazgas........................................................11

N
NTC charakteristikų kreivė......................................... 65
Nuo tipo priklausoma šiluminė galia...........................50
Nuotolinio valdymo įtaisas..........................................29

O
Oro išvadas................................................................ 10
Oro įvadas..................................................................10
Oro šalinimas............................................................. 45

P
Paduodama / grįžtamoji tūrinio vandens šildytuvo
linija............................................................................ 18
Paduodama šildymo vandens linija....................99, 102
Paduodama tūrinio vandens šildytuvo linija....... 99, 102
Paduodama vandens šildytuvo linija / šildymo van-
duo............................................................................. 18
Paduodama vėsinimo vandens linija..........................19
Pagalbinis kontaktorius.............................................. 38
Pagrindinio jungiklio įjungimas................................... 47
Pagrindinis jungiklis..............................................32, 37
Pagrindinis šilumos siurblys....................................... 38
Pakopinė šilumos siurblių sistema............................. 54
– ETĮ blokavimo signalo prijungimas..........................38
Paleidimo protokolas..................................................42
Papildymo vanduo......................................................45
Papildomas elektrinis šildymas.................................. 53
Parametrai
– baseinas..................................................................53
– elektros kaitintuvas..................................................53
– išorinės funkcijos.....................................................52
– išorinis šilumos gamybos įrenginys.........................53
– momentinis šildymo vandens šildytuvas................. 53
– pakopinė šilumos siurblių sistema...........................54
– papildomas elektrinis šildymas................................53
– protokolai.................................................................89
– šilumos siurbliui.......................................................50
– vėsinimo funkcija.....................................................52
Parametras
– užsakovo įrengiamiems komponentams................. 50
Parametrų grupės parinkimas.................................... 49
Parametrų nustatymas............................................... 49
Patalpos aukštis......................................................... 12
Patalpos tūris............................................................. 12
Patalpų temperatūros jutiklis...................................... 63
Patikrinti, ar laisvai sukasi esantis ventiliatorius.........47
Pavertimo kampas..................................................... 10
Perjungimo vožtuvas................................28, 60, 61, 62
Pildymas.....................................................................45

Pildymo vanduo..........................................................45
Pildymo vožtuvas................................................. 43, 44
– išorinis mazgas....................................................... 44
Pildymo žarna............................................................ 44
Pirmasis paleidimas..................................... 42, 48, 103
Pirmojo paleidimo užsakymas..................................103
Plėtimosi indas..................................................... 45, 46
Ploto vėsinimo sistema.............................................. 19
Praplėtimas EA1........................................................ 29
Praplėtimo elektronikos plokštė................................. 24
Priekinis skydas......................................................... 40
Prietaiso įjungimas..................................................... 48
Prietaiso saugiklių tikrinimas...................................... 65
Prijungimo sąlygos..................................................... 32
Prijungimo vertės....................................................... 28
Primontuojamasis drėgnio jungiklis......................19, 28
Primontuojamojo drėgnio jungiklio prijungimas..........27
Protėkio paieškos aerozolis....................................... 42
Protokolai................................................................... 89
Protokolų surašymas..................................................42

R
Radijo laikrodžio signalų imtuvas............................... 28
Reglamentas dėl darbų su šalčio apytakos ratu........ 45
Reguliatorių plokštė....................................................28
Reguliavimo parametrų protokolai............................. 89
Reguliavimo skydas................................................... 58
Rekomenduojami el. tinklo prijungimo laidai................ 6
Remontas...................................................................57
Remonto darbai..........................................................42

S
Sandarumo patikra.....................................................42
– kasmetinė................................................................44
Sandarumo tikrinimas
– šalčio apytakos ratas...............................................45
Sąsajų elektronikos plokštė........................................30
Saugikliai..............................................................21, 65
Saugiklis
– AVI plokštė.............................................................. 30
– F1............................................................................65
– F101........................................................................65
– F3............................................................................65
– maks. sklaidos galia................................................65
Saugos grupė.............................................................45
Saugos jungtys...........................................................26
Saugos nuorodos dėl šaltnešio.................................. 45
Savosios elektros naudojimas..............................32, 39
Sekos šilumos siurblys...............................................38
Signalinės jungtys...................................................... 26
Sistemos eksploatuotojo instruktavimas.................... 56
Sistemos paduodamo vandens temperatūros jutik-
lis..........................................................................28, 63
Sistemos slėgio tikrinimas..........................................46
Siurbliai.......................................................... 22, 51, 59
Skiriamasis vožtuvas..................................................28
Skysčio linija.................................................43, 99, 102
– išorinis mazgas....................................................... 16
– vidinis mazgas.........................................................18
Skysčio skyriklis............................................. 60, 61, 62
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Slėgio jutiklis.............................................................. 59
Slėgio patikra............................................................. 42
Slėgio tikrinimas......................................................... 46
Srieginių jungčių tikrinimas.........................................45
Stoginė......................................................................... 8
Sukimo momentas
– šaltnešio linijos..................................................16, 18
– techninės priežiūros vožtuvo gaubiamoji veržlė......44
Sulituotų vietų tikrinimas............................................ 45
Suskystintų dujų temperatūros jutiklis.................. 59, 63
Svoris........................................................................... 8
– išorinis mazgas............................................... 99, 102
– vidinis mazgas.................................................99, 102

Š
Šalčio apytakos ratas......................................... 99, 102
– sandarumo tikrinimas..............................................45
– užpildymas.............................................................. 44
– vakuumavimas........................................................ 42
Šalčio apytakos rato vakuumavimas..........................42
Šaltnešio linijos
– alyvos sifonavimo alkūnių įmontavimas.................. 13
– linijų ilgiai...........................................................13, 44
– prijungimas..............................................................13
– tiesimas...................................................................13
Šaltnešio linijų prapūtimas......................................... 42
Šaltnešio pildymo kiekis............................................. 44
Šaltnešio savybės...................................................... 45
Šaltnešis...............................................................13, 44
– kontaktas su oda...............................................42, 44
– saugos nuorodos.....................................................45
– savybės...................................................................45
Šildymo apytakos rato siurblys...................................22
Šildymo galios duomenys.................................. 97, 100
Šildymo kabelis............................................................ 8
Šildymo vandens kaupiklio apylanka......................... 22
Šiluminės relė.............................................................23
Šilumokaičio valymas.................................................47
Šilumos siurblio atidarymas....................................... 42
Šilumos siurblio įjungimas..........................................48
Šilumos siurblio įjungimo eilės tvarka........................ 48
Šilumos siurblio reguliatoriaus el. tinklo prijungimo
linija.............................................................................. 6
Šilumos siurblio skleidžiamų garsų tikrinimas............ 55
Šilumos siurblio uždarymas................................. 39, 47
Šoninė išorinio mazgo uždanga................................. 40

T
Techninės priežiūros baigimas................................... 49
Techninės priežiūros meniu
– aktyvinimas............................................................. 49
– išaktyvinimas...........................................................49
techninės priežiūros menu
– iškvietimas...............................................................49
Techninės priežiūros padėtis......................................58
Techninės priežiūros vožtuvas
– išorinis mazgas........................................... 42, 43, 44
Techniniai duomenys..........................................97, 100
Techninis aptarnavimas..............................................42
Temperatūros jutikliai................................................. 28

Temperatūros jutiklis............................................ 63, 64
– charakteristikų kreivė, tipas NTC 10 kΩ.................. 65
– charakteristikų kreivė, tipas NTC 50 kΩ.................. 65
– charakteristikų kreivė tipas NTC 10 kΩ................... 64
– charakteristikų kreivė tipas NTC 20 kΩ................... 64
– charakteristikų kreivė tipas Pt500A.........................64
– garintuvo oro įvadas (OAT)......................... 60, 61, 62
– garintuvo šaltnešio įvadas (OCT)................60, 61, 62
– išorinis mazgas....................................................... 65
– viršutinė kompresoriaus dalis (CTT)........... 60, 61, 62
Tiesioginiai saulės spinduliai........................................8
Tikrinimas...................................................................42
– jutikliai..................................................................... 63
– saugikliai................................................................. 65
TNC sistema........................................................ 36, 37
Transportavimas...................................................10, 12
Trumpasis oro jungimas...............................................9

U
Užlankstomieji sujungimai..........................................47
Užlankstomųjų sujungimų šilumos izoliacijos tikrini-
mas............................................................................ 47
Užlankstomųjų sujungimų tikrinimas.......................... 45
Užpildymas
– šalčio apytakos ratas...............................................44
Užsakovo pusės jungtys.............................................. 5

V
Vakuumetras........................................................ 43, 44
Vakuumo siurblys................................................. 43, 44
Vamzdžio alkūnė vibracijai kompensuoti......................8
Vamzdžio apkaba su EPDM įdėklu............................ 15
Vandens kokybė.........................................................45
Vandens šildytuvo įkrovos sistema............................ 28
Vandens šildytuvo įkrovos siurblys.............................28
Vandens šildytuvo temperatūros jutiklis..................... 63
Vandens šildytuvo vandens jutiklis apačioje.............. 28
Vėdinimas.................................................................. 53
Veikimo bandymas..................................................... 55
Vėjo apkrova................................................................ 8
Vėjo kryptis...................................................................8
Ventiliatoriaus tikrinimas.............................................47
Ventiliatorius...................................................60, 61, 62
Vėsinimas...................................................................22
Vėsinimo apytakos rato paduodamo vandens tempera-
tūros jutiklis.......................................................... 28, 63
Vėsinimo apytakos rato patalpų temperatūros jutiklis 28
Vėsinimo apytakos rato prijungimas.......................... 19
Vėsinimo galios duomenys................................ 97, 100
Vėsinimo lubos...........................................................19
Vėsinimo valdymo signalas........................................22
Vibracijos kompensacija.............................................15
Vibracinis atskyrimas..............................................8, 15
Vidiniai komponentai.................................................. 59
Vidinio ir išorinio mazgo jungiamoji linija......................6
Vidinio ir išorinio mazgo ryšio linija................ 19, 30, 31
Vidinio ir išorinio mazgo sąsaja..................................30
Vidinio ir išorinio mazgo sujungimas.................... 30, 31
Vidinio mazgo – išorinio mazgo aukščio skirtumas....13
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Vidinis mazgas
– elektros jungtis........................................................ 21
– elektros vertės.................................................98, 101
– įrengimas.................................................................12
– linijų ilgiai...................................................................6
– matmenys....................................................5, 99, 102
– momentinio šildymo vandens šildytuvo el. tinklo jung-

tis.............................................................................35
– montavimas ant sienos........................................... 13
– montažas.................................................................12
– svoris...............................................................99, 102
– šaltnešio linijos........................................................17
– uždarymas...............................................................40
– vidiniai komponentai................................................59

Virpesių amortizatorius.................................................8
Viršutinės kompresoriaus dalies temperatūros jutik-
lis................................................................................63

Ž
Žaibosauga.................................................................. 8
Žvyro sluoksnis
– kondensatui surinkti.................................................11
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