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SAUGA 

 

1.1. Pastabos apie     šią instrukciją 
 Šioje instrukcijoje yra svarbios informacijos, kaip tinkamai įrengti, išbandyti, naudoti ir prižiūrėti 
katilą. Įrengimo ir naudojimo instrukcija skirta montuotojams, kurie, turėdami specialųjį išsilavinimą, 
išmano apie  šildymo sistemų naudojimą. 
Su katilo naudojimu susiję nurodymai skirti naudotojui ir yra aiškiai paženklinti. 
Kietojo kuro katilai  šiame dokumente toliau bendrai vadinami katilais. 
Tekste aiškiai pažymėti skirtingų įrenginio versijų skirtumai. 

1.2. Numatomasis naudojimas 

Prieš  prijungiant katilą prie  šildymo sistemos būtina atidžiai perskaityti  šią instrukciją ir įsitikinti, 
kad visos sudedamosios dalys veikia ir nė vienos iš  jų netrūksta. 
 
VIENYBĖ G yra plieninis katilas su sraigtiniu konvejeriu, kūrenamas 6 mm granulėmis, atitinkančiomis 
standartą DIN+. Jie skirti  šildyti namams, nedidelėms parduotuvėms, servisams.  Šie katilai 
vadinami žemos temperatūros katilais, nes jų vandens temperatūra yra 85 °C, o didžiausias  šilumos 
pernešimo terpės slėgis – 0,19 MPa. 
 
Neatsiejama katilo VIENYBĖ G dalis yra elektroninis rankinio valdymo blokas ir degiklis PELLETIX II su 
kuro dozavimo įrenginiu. 
 
Bendrovė pasilieka teisę nežymiai keisti konstrukciją ir užtikrina, kad pakeitimai neturės didelės 
įtakos degimo procesui ir katilo veikimui. 
 
Katilas VIENYBĖ G atitinka Europos standartų EN 303-5, EN 12809 reikalavimus, Lietuvos įstatymų 
nuostatas ir galiojančias ES direktyvas, susijusias su gaminių sauga. 
Prijungiant ir naudojant katilą būtina laikytis jo eksploatavimo  šalyje galiojančių reglamentų ir  šioje 
instrukcijoje pateiktų nurodymų. Antraip gamintojas neprisiima atsakomybės už galimus defektus ir 
nutraukia gaminio garantiją. 

1.3. Naudojamų simbolių reikšmė 
 

 

Su sauga susijusios informacijos tekstas ženklinamas įspėjamuoju trikampiu ir 
rašomas pilkame laukelyje. 

 

Pusjuodžiu  šriftu parašyti žodžiai nurodo pavojų, kuris gali kilti, jei nebus laikomasi atitinkamų 
rekomendacijų. 
 
Žodis Dėmesio! reiškia, kad yra tikimybė nesmarkiai apgadinti turtą. 
 
Žodis Įspėjimas reiškia, kad yra tikimybė nesunkiai susižeisti arba smarkiai apgadinti turtą. 

 

 šalia  šio simbolio esančiame tekste pateikiama patarimų. Jie bus išskirti tekstą 
iš  viršaus ir iš  apačios ribojančiomis horizontaliomis linijomis. 
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1.4. Patarimai montuotojui 

Įrengiant ir naudojant katilą būtina laikytis jo eksploatavimo  šalyje galiojančių reglamentų ir 
standartų: 
•  Šalies statybos reglamentų, nustatančių įrengimo, degimo oro tiekimo ir dūmų dujų sistemos tipo 
bei prijungimo prie kamino reikalavimus. 
• Reglamentų ir standartų, susijusių su techninės įrangos ir hidraulinių  šildymo sistemų sauga. 

 

Naudokite tik originalias UMEGA dalis. UMEGA neatsako už žalą, kilusią 
naudojant kito gamintojo dalis. 

 

 

PAVOJUS 
Pavojus apsinuodyti anglies monoksidu. 
Jei katilas naudoja orą iš patalpos, kurioje jis įrengtas, dėl nepakankamo srauto 
sutrikus dujų išmetimui gali kilti pavojus gyvybei. 

• Nemažinkite angų ploto ir neuždenkite nei jų, nei dūmtraukio. 
• Jei  šis trūkumas tuoj pat nepašalinamas, naudoti katilą draudžiama. 
• Būtina raštiškai įspėti naudotoją apie susidariusias aplinkybes. 

 

 

PAVOJUS 
Gali užsiliepsnoti degios medžiagos arba skysčiai. 

• Draudžiama  šalia katilo laikyti degias medžiagas ir skysčius. 
• Paisykite minimalaus atstumo nuo katilo iki degių arba lengvai 

užsiliepsnojančių medžiagų. 

 

1.5. Patarimai naudotojui 
 
 

 

PAVOJUS 
Pavojus apsinuodyti anglies monoksidu arba sukelti sprogimą. 
Deginant plastikus arba skysčius gali susidaryti nuodingų dūmų. 

• Naudokite tik rekomenduojamą kurą. 
• Jei kyla sprogimo, gaisro, degių dujų arba garų susidarymo pavojus, 

išjunkite katilą. 
 

 

DĖMESIO! 
 

• Naudoti katilą leidžiama tik suaugusiems asmenims, perskaičiusiems 
katilo instrukciją. 

• Leidžiama tik įjungti katilą, nustatyti temperatūros reguliatorių, išjungti 
degiklį ir išvalyti katilą. 

• Draudžiama palikti vaikus be priežiūros prie veikiančio katilo. 
 

• Katilo darbinė temperatūra neturi viršyti 95 °C, ją būtina nuolat stebėti. 
• Draudžiama skysčiais uždegti liepsną ir didinti katilo galią. 
• Pašalintus pelenus būtina pilti į nedegią talpyklą su dangčiu. 
• Įkaistančius katilo paviršius leidžiama valyti tik nedegiomis medžiagomis. 
• Draudžiama ant katilo arba  šalia jo laikyti degius daiktus (būtina paisyti saugaus atstumo). 
• Draudžiama laikyti ant katilo degias medžiagas (pavyzdžiui, medieną, popierių, alyvą). 
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1.6. Minimalus atstumas ir medžiagų degumas 
 

Rekomenduojamas minimalus atstumas įvairiose šalyse gali skirtis nuo toliau nurodyto atstumo. 
Jį galima sužinoti pasiteiravus montuotojo arba kaminkrėčio. 

 
•  Minimalus atstumas nuo katilo sienos ir dūmtraukio iki sunkiai arba vidutiniškai degių 

medžiagų turi būti bent 100 mm. 
• Mažiausias atstumas iki degių medžiagų turi būti bent 200 mm. Jei degumas nežinomas, 

būtina laikytis 200 mm atstumo. 
 

Medžiagų degumas  

A – nedegi 
Asbestas, akmenys, plytos, keraminės plytelės, degtas molis, statybinis 
skiedinys, tinkas (be organinių priedų) 

B – nelengvai degi 
Gipso kartoninės plokštės, bazaltinio veltinio dembliai, stiklaplastikis, 
plokštės AKUMIN, IZOMIN, RAJOLIT, „lignos“, VELOX ir „Heraclitus“ 

C1 – sunkiai degi 
Buko ir ąžuolo mediena padengti veltinio dembliai, plokštės HOBREX, 
VERZALIT, „Formica“ 

C2 – vidutiniškai degi Pušies, maumedžio ir eglės mediena, taip pat dengti jų gaminiai 

C3 – degi 
Asfaltas, kartonas, celiuliozės medžiagos, bitumuotasis popierius, 
kietosios plokštės, kamštis, poliuretanas, polistirenas, polipropilenas, 
polietilenas,  šienas 

 
 
Katilas įrengiamas laikantis iliustracijoje nurodytų atstumų iki sienų: 
 

 

 
A 

 
1 000 mm 

B 600 mm 
C 600 mm 

 
 
Nedegus pagrindas arba pamatas, ant kurio įrengiamas katilas, turi būti lygus ir horizontalus. Jei 
reikia, galima pakišti skiriamuosius tarpiklius iš  nedegios medžiagos. Jei pamatas nėra visi kai 
horizontalus, šonines (užpakalines) jungtis galima įrengti 5 mm aukščiau, kad pagerėtų oro tiekimas ir 
srautas. 
Pamatas turi būti didesnis už katilo padą: iš priekio bent 300 mm, o iš  kitų pusių – maždaug po 
100 mm. 

1.7. Valymo ir įrengimo įrankiai 
 
Įrengiant katilą reikia įprastinių įrankių, kuriuos naudoja šildymo, skystojo kuro ir vandens sistemų 
montuotojai. 
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Katilui prižiūrėti reikia namuose naudojamų įprastinių priemonių, pavyzdžiui, semtuvo, šluotos, 
kastuvėlio. Valant katilą reikia naudoti šepetį, žarsteklį ir grandiklį. 

2. GAMINIO APRAŠAS 
 

2.1. Bendroji informacija 
Katilas VIENYBĖ G skirtas kaitinti šildymo sistemos vandeniui. Didžiausia ištekančio vandens 
temperatūra yra 85 °C, o leidžiamasis darbinis slėgis žemiausiame šildymo sistemos taške – 1,9 bar. 
Techniniai duomenys pateikiami pridedamoje lentelėje, o nurodymus galima rasti vardinių duomenų 
plokštelėje. Perskaitykite juos prieš pradėdami katilo įrengimo darbus. 
 
Atkreipkite dėmesį į nurodymus, kaip prijungti katilą prie šildymo sistemos. Įrengiant katilą būtina 
laikytis jo montavimo šalyje galiojančių šildymo sistemų taisyklių ir standartų, o ypač: 

• EN 303-5 „Šildymo katilai“, 5 dalis. Kietojo kuro šildymo katilai, uždegami rankiniu arba 
automatiniu metodu, 300 kW vardinės galios. 

 
Sistemose, kuriose temperatūra gali viršyti 90 °C ir vandens stulpas yra didesnis kaip 15 m, reikia 
įrengti spiralinį aušintuvą, kurio pralaidumas būtų bent 1 500 l/val. Į apsauginį įtaisą tiekiamo šalto 
vandens slėgis turi būti ne mažesnis kaip 2 bar. Vandens srautą iš aušintuvo žemos temperatūros 
išvado reikia užtikrinti taip, kad būtų neįmanoma jo nutraukti. 
 
Katilą bus įmanoma valdyti, jei katilo termostatas ir avarinis termostatas veiks tinkamai ir trauka 
kamine neviršys 20 Pa. Jei ši vertė viršijama, reikia riboti kamino traukos srautą. Gamintojas katilą 
išbando 4 bar slėgiu. 
 
Katilą leidžiama įrengti technikui, kuris laikosi galiojančių įstatymų ir reikalavimų bei išmano, kaip turi 
tinkamai veikti šildymo sistema. Katilo įrengimo darbų kokybę montuotojas privalo patvirtinti 
išduodamas įrengimo darbų sertifikatą. 
 

2.2.  Katilas VIENYBĖ G 

Katilas skirtas kaitinti šildymo sistemos vandeniui. Didžiausia ištekančio vandens temperatūra yra 

95 °C, o leidžiamasis darbinis slėgis žemiausiame šildymo sistemos taške – 1,9 bar. 

Techniniai duomenys pateikiami pridedamoje lentelėje, o nurodymus galima rasti vardinių duomenų 

plokštelėje. VIENYBĖ G katilų sudedamosios dalys: 

• Korpusas – vandens katilas gaminamas lakštinio plieno ST3S taikant MAG suvirinimo 

technologiją. 

• Degimo kamera yra kubo pavidalo. Sienose įrengtos angos prijungti vandens vamzdžiams ir 

kuro dozavimo įrenginiui. Vienoje pusėje įrengtas degiklis, o kitoje – šamotinių plytų siena. 

Pelenų kamera yra už apatinių durelių. 

• Šiluma perduodama per vertikalias pertvaras, kurių viduje teka vanduo. 

• Plačiosios durys (viršutinės) – skirtos valyti plokštelinio šilumokaičio paviršių. 

• Pelenų kameros durelės (apatinės) – skirtos valyti pelenų kamerai. 

• Tiekiamasis ir grįžtamasis vamzdynas – užpakalinėje katilo dalyje įrengtos 1 1/4 col. 

skersmens tiekiamojo ir grįžtamojo vamzdyno jungtys. 
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• Dvi 1/2 col. skersmens movos – skirtos prijungti katilo apsaugos įtaisams, kai katilas 

įrengiamas uždarojoje šildymo sistemoje. 

• Aklinimo dangtis – juo užaklinama antroji kuro dozavimo įrenginio prijungimo anga. 

• Katilo apdaila su termoizoliacija – pagaminta iš milteliniais dažais nudažyto lakštinio metalo, 

pritvirtinto metaliniais varžtais. Termoizoliacijos sluoksnis sudarytas iš mineralinės vatos. 

2.3. Granulių degiklis 
• Degiklis – skirtas deginti tiekiamam kurui. 
• Uždegimas – granulių uždegimas degiklio uždegikliu. 
• Motoreduktorius – reduktorius su elektros varikliu. Išorinė reguliatoriaus dalis (korpusas) ir 

variklio korpusas pagamintas iš aliuminio. Reduktoriai gamykloje užpildomi sintetine alyva, 
kurios nereikia keisti per visą jų eksploatavimo laikotarpį. 

• Kuro bunkeris – statomas šalia katilo ir yra skirtas laikyti kurui. 
• Ventiliatorius – skirtas oro tiekimui. Tiekiamo oro srautas reguliuojamas temperatūros 

reguliatoriumi taip užtikrinant optimalias degimo sąlygas. 
• Temperatūros reguliatorius (programuojamasis loginis valdiklis) – įrengtas ant katilo viršaus. 

Galima užprogramuoti iš katilo ištekančio vandens temperatūrą, kurią reguliatorius palaikys ir 
optimizuos degimo procesą nepriklausomai nuo katilo apkrovos. 

2.4. Kuras 
 
Katilas pritaikytas granulių degikliui, kuris kūrenamas 6–8 mm medienos granulėmis. Kūrenti skirtos 
granulės turi būti pagamintos iš grynos medienos pagal DIN+.  

3. TECHNINIAI DUOMENYS 
 

Parametras Matavimo 

vienetas 

VIENYBĖ G 

Vardinė galia kW 18,5 25 37 50 60 

 Šildomas plotas1 m2 Iki 180 Iki 250 Iki 370 Iki 500 Iki 600 

Naudingumas % 82,68–83,92 

Plotis2 mm 1 080 1 080 1 080 1 180 1 180 

Ilgis mm 750 750 750 830 830 

Aukštis mm 940 1 040 1 240 1 240 1 410 

Hidraulinės sistemos 

jungčių matmenys 
col. 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 1 1/4 

Dūmtraukio jungtis mm Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 Ø 160 

                                                      
1  Didžiausias šildomas plotas apskaičiuojamas pagal konkrečius šildymo poreikius įvertinus nuostolių 
koeficientą q = 100–150 W/m

2
 

2 Su standartine talpykla 
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Dūmtraukio aukštis 

nuo grindų 
mm 790 790 990 990 1 160 

Standartinė kuro 

įkrova3 
dm3 Apie 300 Apie 300 Apie 300 Apie 300 Apie 300 

Svoris kg 280 310 340 400 470 

Kuro sąnaudos esant 

vardinei galiai 
kg/val. 3,7 5,5 7,7 11 13 

Reikalinga kamino 

trauka 
Pa 20–25 

Maitinimo įvadas - 230 V, 6 A. 

Maksimali šilumos 

pernešimo terpės 

temperatūra 
°C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 85 °C 

Minimali  šilumos 

pernešimo terpės 

temperatūra 

°C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 50 °C 

Maksimalus darbinis 

slėgis 
bar 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 

Vandens talpyklos 

tūris 
dm3 57 75 99 147 195 

Pagrindinis kuras - 6 mm granulės, DIN+ 

Katilo klasė - IV 

Galia / galia uždegimo 

metu 
W 100 / 900 100 / 900 100 / 900 100 / 900 100 / 900 

Talpyklos pakrovimo 

angos matmenys 
mm 650 / 650 650 / 650 650 / 650 650 / 650 650 / 650 

       

 
 
 

                                                      
3 Atskirai galima užsakyti 520 arba 970 litrų 
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4. KAMINAS 
Kad katilas veiktų tinkamai, labai svarbu įrengti tinkamo aukščio ir skersmens kaminą. Prieš 
prijungdami katilą prie kamino patikrinkite, ar tinkamas jo dūmtakis (dūmtakio skersmuo turi būti ne 
mažesnis už katilo dūmtraukį), ar prie kamino nėra prijungtų kitų šildymo sistemų. Kaminas turi būti 
įrengtas pagal galiojančius standartus ir reglamentus. Kamino trauka turi būti 10–15 Pa. Jei trauka per 
maža, katilas blogai veikia (susidaro daugiau dervų, kemšasi, rūksta) ir trumpėja jo eksploatavimo 
trukmė. 

 

PASTABA 
Kaminas turi būti sandarus ir izoliuotas, kad nesumažėtų jo veiksmingumas dėl 
kritulių vandens garų ir besikaupiančių dervų. 

 

Jei trauka kamine per didelė, padidėja kuro sąnaudos ir, ekstremaliomis sąlygomis, kyla pavojus 
perkaitinti įrenginį. Šį trūkumą galima pašalinti įrengiant traukos ribotuvą. Kamino, prie kurio 
jungiamas katilas, techninę būklę turi įvertinti kaminkrėtys. Siekiant apsaugoti sistemą nuo vėjo gūsių 
kaminas turi būti išlindęs virš stogo ne mažiau kaip vieną metrą. Patalpa, kurioje įrengiamas katilas, 
turi atitikti „Kietojo kuro šildymo krosnių pastatuose įrengimo taisykles ST 8860237.02:1998“ 

Kaminas turi atitikti tam tikrus reglamentus, galiojančius katilo eksploatavimo šalyje. 

Katilo gamintojo rekomenduojami mažiausi dūmtakio matmenys: 

• Apskritojo skerspjūvio – 150 mm 

• Kvadratinio skerspjūvio – 140 x 140 mm 

Katilo dūmtraukį reikia prijungti prie tinkamo dydžio ir formos kamino plieninės dalies. 

Jungtis turi būti sandari. 
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RP

CWU

RO

NW
RB

PCOPCWU

RB/RW

K

G

5. PRIJUNGIMAS PRIE HIDRAULINĖS SISTEMOS 

5.1. Įrengimas atvirojoje sistemoje 
 

Įrengiant katilą būtina laikytis STR 2.09.02:2005, ST 8860237.02:1998 bei vietinių taisyklių, įskaitant 
nuorodas į vietinius ir europinius standarus. Teisingai įrengus katilą jis ir šildymo sistema veiks 
tinkamai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠILDYMO SISTEMOS APSAUGOS SCHEMA 
NW – atvirosios sistemos plėtimosi rezervuaras 
K – katilas 
CWU – karšto vandens rezervuaras 
G – šildytuvai 
PCO – šildymo kontūro siurblys 
PCWU – karšto vandens apytakinis siurblys 
RW – plėtimosi vamzdis 
RB – apsauginis vamzdis 
RO – oro išleidimo vamzdis 
RP – pertekliaus išleidimo vamzdis 
H – plėtimosi rezervuaro aukštis nuo aukščiausio vandens kontūro taško 
 

Plėtimosi vamzdis jungia plėtimosi rezervuaro apačią su vandens katilo viršumi. Kylant temperatūrai 

šilumos pernešimo terpės tūris didėja ir jos perteklius suteka į plėtimosi rezervuarą. Vamzdis 

jungiamas tiesiogiai prie katilo, jame neturi būti jokių sklendžių. 

Apsauginis vamzdis jungia viršutinę vandens katilo dalį su viršutine plėtimosi rezervuaro dalimi, 

kurioje nebūna vandens (virš  pertekliaus išleidimo vamzdžio). Jei sistemoje staiga padidėja slėgis, 

vandens ir garo mišinys per apsauginį vamzdį i leidžiamas į plėtimosi rezervuarą. 
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Pertekliaus išleidimo vamzdis prijungiamas prie viršutinės plėtimosi rezervuaro dalies ir nuvedamas į 

katilinę. Per jį į nuotekų sistemą išleidžiamas vandens perteklius. Vamzdžio skersmuo turi būti ne 

mažesnis už plėtimosi ir apsauginio vamzdžio skersmenį. Draudžiama įtaisyti sklendes. 

Oro išleidimo vamzdžio vidaus skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 15 mm. Jį galima jungti tiesiogiai į 

plėtimosi rezervuarą arba į pertekliaus i leidimo vamzdį. 

Plėtimosi rezervuarą reikia įrengti tokiame aukštyje, kad veikiant sistemai jokiame jos taške 

nenutrūktų srautas per šildymo elementus. Jei įrengiama savitakė sistema, aukštis H turi būti ne 

mažesnis kaip 0,3 m. Sistemose su siurbliu aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,7 siurblio kėlimo 

aukščio. 

Kad nesusidarytų triukšminga kavitacija, siurblio įvade reikia užtikrinti minimalų slėgį (šis parametras 

nurodomas siurblio instrukcijoje). 

Atvirosios sistemos vamzdžių skersmuo pagal katilo galią: 

Galia, kW 

Apsauginis 

vamzdis 

Vardinis 

skersmuo, mm 

Plėtimosi 

vamzdis 

Vardinis 

skersmuo, mm 

Pertekliaus 

išleidimo vamzdis 

Vardinis 

skersmuo, mm 

1–40 25 25 25 

40–85 32 25 32 

140–280 40 25 40 

280–325 50 32 50 

325–510 65 40 65 

510–615 65 50 65 

615–1 000 80 50 80 
 

5.2. Įrengimas uždarojoje sistemoje 
Vadovaujantis šioje instrukcijoje pateiktais reikalavimais naudoti katilą uždarojoje sistemoje 

leidžiama tik įrengus joje atitinkamus apsauginius įtaisus. 

Mūsų gaminamame katile VIENYBĖ G (užpakalinėje jo dalyje, šalia dūmtraukio), įrengiamos dvi 1/2 

col. jungtys, skirtos apsauginei sistemai. 

Prie pirmosios jungties per kapiliarą galima prijungti apsauginį vožtuvą, 

atsidarantį temperatūrai pasiekus 95 °C. Antroji jungtis skirta apsauginiam 

slėgio vožtuvui (1,5–2,0 bar). 

Gamintojas neatsako už katilo apsaugos nuo aukštesnės kaip 95 °C 

temperatūros ir aukštesnio kaip 1,9 bar slėgio įtaisų kokybę, parinkimą ir 

tinkamą įrengimą. 

Šį darbą leidžiama atlikti turinčiam teisę kvalifikuotam montuotojui. 

 

 Šiluminio apsaugos įtaiso Laddomat 5067 pavyzdys. 
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Šiluminė apsaugos sistema su termostatiniais vožtuvais, skirta apsaugoti šildymo sistemų kietojo kuro 

katilams, įrengiama pagal standartą EN 303-5. Ypač rekomenduojama katilams, prie kurių 

neprijungtas aušintuvas. 

Laddomat šiluminio vožtuvo 5067 sudedamosios dalys: atgalinis vožtuvas, slėgio reguliatorius, 

reguliuojamas šilumos ir išleidimo-pildymo vožtuvas, temperatūros jutiklis su kapiliaru. 

 

Slėgio reduktorius prijungiamas prie vandentiekio, o pagal temperatūrą reguliuojamo pildymo 

vožtuvo išvadas – prie katilo grįžtamosios linijos, kaip parodyta iliustracijoje. Tiekimo linija 

sujungiama su iš leidimo vožtuvu. Per jį iš sistemos iš leidžiamas vanduo, kad katilas atvėstų. 
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6. ELEKTROS INSTALIACIJA 
Eksploatuojamą katilą VIENYBĖ G reikia prijungti prie efektyvios elektros sistemos, visiškai 

atitinkančios eksploatavimo šalyje galiojančius nuostatus. 

Netinkamai įrengus gali sugesti valdiklis, nukentėti žmonės ir aplinka. Valdiklis ir įrenginys 

maitinamas 230 V įtampa, todėl prijungimo darbus leidžiama atlikti tik tam asmeniui, kuris turi 

reikiamų žinių, įgūdžių ir atitinka katilo įrengimo šalyje galiojančius papildomus reikalavimus. 
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7. KATILO NAUDOJIMAS 

7.1. Bendroji informacija 

Operatorius privalo turėti veiksmingus katilo priedus, pavyzdžiui, semtuvėlį, valymo strypą, ir dėvėti 

asmenines apsaugines priemones, bent pirštines ir akinius. 

Draudžiama kaip nors keisti katilo konstrukciją arba jo veikimo principą, taip pat montuoti kitą – ne 

gamykloje įrengtą arba gamintojo rekomenduojamą – įrangą, nes katilas gali sugesti. 

Prieš bandydami katilą užpildykite visą šildymo sistemą šilumos pernešimo terpe. 

Šis darbas atliekamas laikantis įrengimo nurodymų arba galiojančių reglamentų. 

Prieš uždegdami degiklį patikrinkite, ar sistema tinkamai užpildyta ir tvarkinga. 

Taip pat reikia patikrinti, ar tinkama kamino būklė, ar gerai veikia katilo dūmtraukyje įtaisytos 

sklendės variklis. 

Bandyti katilą leidžiama jį įrengusiam asmeniui arba kvalifikuotam technikui. 

Naudokite tik sausą kurą.  Šlapias kuras gali pakibti talpykloje – degant susidarys daugiau dūmų ir 

katilas greičiau dėvėsis. 

7.2. Uždegimas 
Katile įrengtas automatinis uždegiklis. Valdiklis įjungia ir išjungia degiklį pagal valdiklyje nustatytus 

parametrus. Norėdami sužinoti, kaip naudoti valdiklį, perskaitykite jo instrukciją, kuri pridedama prie 

visų katilų naudojimo instrukcijos. 

Prieš užkuriant katilą reikia pripildyti kuro bunkerį tinkamu kietuoju kuru ir prijungti valdiklį prie 

elektros tinklo. Kaip paduoti kurą į degiklį, skaitykite valdiklio instrukcijoje. 

7.3. Degimas 
Valdiklyje nustatoma pageidaujama temperatūra, rekomenduojama 60–75 °C. Katilas veikia 

automatiškai pagal nuostatas, kurias naudotojas parenka vadovaudamasis valdiklio instrukcija. 

Kai katilas veikia automatiniu režimu, reikia rečiau pildyti kuro bunkerį ir valyti pelenus. Neleiskite, 

kad kuro sluoksnis bunkeryje taptų mažesnis už 30 cm ir žiūrėkite, kad įrenginiui veikiant talpyklos 

sklendė būtų iki galo uždaryta. 

Jei kuras atitiks gamintojo rekomendacijas ir standartus, pelenai kris į pelenų kamerą. Jei kuras 

neatitiks standartų, reikalavimų ir gamintojo nurodymų, gali sutrikti degimo procesas, pradės kauptis 

kondensatas, suodžiai ir dervos. 

7.4. Valdiklio nuostatos 
Katile įrengtas uždegimo elementas ir PID reguliatorius, todėl valdiklio programa užtikrina, kad katilas 
išlaikytų nustatytą temperatūrą. 
 

7.5. Katilo i    jungimas 
Kai valdiklis automatiškai užgesina degiklį, vadovaudamiesi nurodymais išjunkite valdiklį ir pašalinkite 

iš katilo pelenus bei suodžius. Jei planuojate nenaudoti katilo ilgesnį laiką (pavyzdžiui, pasibaigus 
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šldymo sezonui), taip pat pašalinkite kurą iš laikymo bunkerio ir degiklio talpyklos. Katilo prastovos 

metu nereikia iš centrinio šildymo sistemos išleisti  šilumos pernešimo terpės. 

 

7.6. Avarinis katilo išjungimas 
Katilo trikčių atvejais, pavyzdžiui, šilumos pernešimo terpės temperatūrai viršijus 100 °C (dalinai 

išgaravus  šildymo sistemos šilumos pernešimo terpei arba šildymo sistemoje pasigirdus katilo 

skleidžiamiems garsams), trūkus vamzdžiams, radiatoriams, sklendėms arba kilus kitam katilo 

nesaugaus veikimo pavojui, reikia: 

Užtikrinti maksimalų katilinės vėdinimą atidarant duris, langus, liukus, pakrovimo angas ir pan. 

Išjungti valdiklį ir ypač atsargiai surinkti kurą išdegimo kameros į skardinį indą. Kuo skubiau išnešti 

talpyklą su pelenais į lauką. Nepalikti jų karštų katilinėje. Užgesinti nedidelę liepsną talpykloje 

purškiant ant jos vandenį. 

Atidaryti dūmtraukio sklendę ir visas katilo duris. 

Pašalinti trikties priežastį. 

Patikrinti šilumos pernešimo terpės lygį sistemoje ir, jei reikia, papildyti, kai katilas atvės. 

Jei katilui veikiant prireikia į įkaitusią šilumos pernešimo terpę įpilti šaltos (susidarius dideliems jos 

nuostoliams), tuoj pat pašalinkite iš degiklio kurą, palaukite, kol katilas atvės, papildykite šilumos 

pernešimo terpės sistemą, atlikite parengiamuosius darbus ir iš naujo užkurkite katilą. Jei įpilta  šalta 

šilumos pernešimo terpė susilies su įkaitusia katilo siena, kils pavojus sugadinti katilą. 

7.7. Atsitiktinis suodžių užsiliepsnojimas kamine 
 Nešvariame kamine gali užsiliepsnoti suodžiai. Dėl to gali užsidegti visas pastatas arba kaimyniniai 

pastatai ir kamino sienose atsirasti įtrūkių. 

Jei kamine užsiliepsnoja suodžiai, labai svarbu: 

• Nutraukti oro srautą iš katilo į kaminą uždarant visas angas (išjungiant ventiliatorių). 

• Ugniagesių komandai pašalinti potencialius gaisro židinius pastato išorėje, galinčius susidaryti 

dėl iš kamino išmetamų degančių suodžių. 

Užgesinus gaisrą nenaudokite katilo, kad galėtumėte kruopščiai įvertinti kamino techninę būklę, 

sutaisyti visas pažeistas vietas ir pagal katilo eksploatavimo šalyje galiojančius nuostatus gauti 

kompetentingos administracinės įstaigos leidimą toliau naudoti kaminą. 

7.8. Valymas ir techninė priežiūra 
Katilo eksploatavimo trukmė labai priklauso nuo jo valymo periodiškumo ir tinkamos techninės 

priežiūros. Katilą būtina periodiškai valyti (bent kartą per savaitę). Nevalant susidaro dideli šilumos 

nuostoliai ir pablogėja dujų apytaka katilo viduje. Jei šie darbai neatliekami ilgesnį laiką, gali prasidėti 

korozija ir katilas bus sugadintas nepataisomai! Pasibaigus šildymo sezonui iš valykite katilą ir palikite 

jo duris iš dūmtraukio sklendę atidarytą. Atitraukite kuro bunkerį, kuro tiektuvą ir palikite atvirą 

degiklio talpyklos dangtį. Šilumokaitį ir laikymo bunkerį reikia apsaugoti metalui pritaikytomis 

priemonėmis.  
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7.9.  Saugaus naudojimo taisyklės 

Naudoti katilo įrangą bus saugu, jei laikysitės jo eksploatavimo šalyje galiojančių reikalavimų. 

Be to, naudodami katilą laikykitės šių nurodymų: 

1. Prieš  imantis techninės priežiūros darbų kas kartą atidarius duris reikia atlikti šiuos veiksmus: 

a) Išjunkite valdiklį arba perjunkite į rankinį režimą be oro srauto. 

b) Iki galo atidarykite dūmtraukio sklendę. 

c) Lėtai praverkite duris (5 mm) ir patikrinkite, ar susidaro tinkamas oro srautas. 

d) Dirbant draudžiama kišti veidą arti durų. 

2. Visi katilo eksploatavimo darbai atliekami mūvint pirštines, dėvint apsauginius akinius ir šalmą. 

a) Valydami katilą gerai vėdinkite katilinę. 

b) Valykite iki galo atidarę dūmtraukio sklendę. 

c) Nenaudokite katilo, jei šilumos pernešimo terpės lygis sistemoje yra žemesnis už nurodytąjį 

katilinės eksploatavimo instrukcijoje. 

d) Katilinėje laikykitės taisyklių ir tvarkos. 

e) Nedelsdami pašalinkite visas žinomas katilo triktis. 

 



  

Puslapis | 17  
 

8. APLINKOS APSAUGA 
 

8.1.  Pakuočių     šalinimas 

Katilas pristatomas supakuotas. 

Medinę ir popierinę pakuotę galima sudeginti kietojo kuro katile, jei naudotojas tokį turi, arba 

pašalinti vadovaujantis aplinkos apsaugos reikalavimais. 

Kitos pakavimo medžiagos yra plastikai. Nedeginkite jų. Išmeskite jas į atitinkamų atliekų surinkimo 

konteinerius. 

Pakeistas  šildymo sistemos sudedamąsias dalis reikia perduoti atitinkamai atliekų tvarkymo 

bendrovei.  

8.2.  Katilo atidavimas utilizuoti 

Pasibaigus katilo eksploatavimo laikotarpiui jis išmontuojamas ir atiduodamas perdirbti. 

9. GARANTIJA 

9.1. Garantijos sąlygos 
Šiuo dokumentu patvirtinama, kad katilas gamykloje išbandytas, patikrintas jo sandarumas ir 
pripažintas efektyviu bei tinkamu naudoti. 

1. 
Jei naudotojas laikosi naudojimo instrukcijoje pateiktų katilo įrengimo, naudojimo ir priežiūros 
nurodymų, platintojas suteikia katilui garantiją toliau nurodytomis sąlygomis: 
• Katilams VIENYBĖ G taikoma 24 mėnesių garantija nuo pirkimo datos, tačiau ne ilgesnė kaip 36 
mėnesiai nuo pagaminimo datos. 

2. 
Į garantijos apimtį neįeina eksploatacinės medžiagos, pavyzdžiui, kamšalai, sandarinimo tarpikliai, 
šamotinis įdėklas, kištukai, lizdai, saugikliai. Garantija netaikoma, jei įrenginio mechaniniai, šiluminiai 
arba cheminiai pažeidimai atsiranda dėl netinkamų veiksmų arba neveikimo.  
 

3. 
Katilo degimo parametrų reguliavimas, techninė priežiūra (valymas), nustatytos eksploatavimo 
trukmės dalių (saugiklių, elektros šildytuvų, sandarinimo tarpiklių) keitimas neįeina į garantinių darbų 
apimtį ir atsakomybė už juos tenka naudotojui.  

 
4. 

Platintojas yra atsakingas pagal garantijos sąlygas tik tuo atveju, jei defektą sukelia dėl parduoto 
gaminio atsiradę priežastys arba jei atsirado fizinio įtaiso defektas. Į garantijos apimtį neįeina jokie 
katilo veikimo pertrūkiai arba jo gedimai, kurių priežastis yra prastos kokybės kuras arba įrengimo 
nurodymų ar įstatyminių aktų nesilaikymas, netinkamai parinkta įranga, netinkamas kaminas arba 
prasta trauka kamine. 
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5. 
Savavališkai pakeitus katilo konstrukciją, nesilaikant instrukcijoje pateiktų įrengimo, naudojimo ir 
techninės priežiūros nurodymų, netvarkant katilo ar neatliekant jo privalomosios apžiūros arba 
neatsiskaičius su pardavėju garantija pristabdoma arba nutraukiama. 
Naudotojas padengia techninės priežiūros darbuotojų atvykimo išlaidas, jei: 
 
• Techninės priežiūros darbuotojai kviečiami atlikti negarantinių darbų. 
• Taisyti įrenginį reikia dėl naudotojo arba nepriklausomo platintojo kaltės. 
• Neįmanoma pašalinti gedimo dėl priežasčių, nepriklausančių nuo techninės priežiūros darbuotojų 
(pvz., nėra kuro, nėra traukos kamine, nesandari sistema, netinkamai įrengtas katilas). 

 
6. 

Biomasės katilams reikia, kad sistemos grįžtamajame kontūre pakiltų temperatūra. 
7. 

Garantija taikoma tik tuo atveju, jei platintojas praneša gamintojui arba naudotojas užpildo prašymą 
ir su juo pateikia visi kai užpildyto nusiskundimo ir įrenginio pirkimą įrodančių dokumentų kopiją. Jei 
prarandamas įrenginio pasas, visa atsakomybė už taisymą tenka naudotojui.  
 

8. 
Jei tris kartus ta pati įrenginio dalis buvo nesėkmingai taisyta, naudotojas įgyja teisę reikalauti 
pakeisti gaminį nauju. Visa sistema keičiama nauja tik gavus techninės priežiūros atstovo patvirtinimą 
apie tai, kad sutaisyti neįmanoma. 
 

10. 
AB UMEGA neprisiima jokios atsakomybės už netiesioginius nuostolius arba žalą, kylančią dėl 
papildomo nepatogumo negalint naudoti įrenginio arba jo sudedamųjų dalių, kurioms taikoma 
garantija. Klientų skundai dėl kitų pažeidimų, atsiradusių po prekių pristatymo dėl fizinių defektų, o 
ne dėl įrenginio broko, nepriimami. 
 

11. 
Tiesiogiai arba netiesiogiai iš sutarties kylančius ginčus nagrinėja kompetentingas teismas pagal 
teritorinio platintojo registracijos vietą. Vis dėlto, platintojas gali rinktis kompetentingą teismą pagal 
pirkėjo gyvenamąją vietą. 
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10. Paraiška garantiniam aptarnavimui 
 
AB “Umega“ generaliniam direktoriui 
 
A  ...........................................................……………………………............., esu įsigijęs jūsų įmonėje 
pagamintą 
(vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas) 

gaminį:...............................…..................., gamyklinis Nr. ..........……........, ............…………................... 
(gaminio pavadinimas) (pagaminimo data) 

…………………………………………………..……………………………………………………………………………………………........ 
(įsigijimo data, vieta, pirkimo dokumento pavadinimas ir numeris ) 
 
Susipažinęs su gaminio naudojimo techniniu pasu, deklaruoju, kad gaminys yra sumontuotas 
vadovaujantis gamintojo techniniame pase i dėstytais reikalavimais ir naudojamas pagal paskirtį, 
nepažeidžiant naudojimo instrukcijos reikalavimų. Įvertinant tai, turiu  iam gaminiui pretenziją: 
……………………………………………………………………..….…………………….………………………………………..…………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………….… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….………………….…….… 
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………..……………….………… 
…………………………………………………………………………………………….……………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..….………… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..… 
…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………..… 
Manydamas, kad pretenzijoje išsakytus trūkumus įtakojo jūsų gaminio defektai, prašau atsiųsti savo 
atstovus pajungto gaminio apžiūrėjimui, defektų nustatymui ir jų pašalinimui. Jei bus nustatyta, kad 
minėti trūkumai yra atsiradę dėl neteisingo gaminio pajungimo ar naudojimosi juo arba garantinių 
trūkumų visai nėra, įsipareigoju atlyginti jūsų atstovų atvykimo transporto išlaidas (0,8 Lt/km) bei 
sugaištą kelionėje ir apžiūros vietoje laiką (30 Lt/val), kiekvienam serviso brigados darbuotojui (ne 
daugiau kaip trims darbuotojams). 
 
Jei per 7 kalendorines dienas gera valia neatlyginčiau nurodytų išlaidų, sutinku, kad jos būtų 
išieškotos iš manęs LR įstatymais nustatyta tvarka. 
 
Mano adresas………………………………………………………………………………….………., telefonas ………...……………. 
 
…………………………………………………………………………………………………. ………………………….………………………….. 
Vardas, pavardė     Parašas 
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10.1. Katilo pasas 
Katilo pasas turi būti kruopščiai užpildytas. Jei pasas neužpildytas, garantija negalioja. Įrenginiui 
sugedus  šio paso kopija siunčiama pardavėjui arba platintojui. Paso originalas pateikiamas gedimą 
šalinančiam įgaliotam specialistui. 
Modelis 
 
 

 

Serijos Nr. 
 
 

 

Vardinė galia 
 
 

 

Pirkimo data 
 
 

 

Pardavėjo antspaudas ir parašas 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Įrengimo darbus atlikusio 
montuotojo antspaudas ir parašas 
 
 

 

Įrengimo data 
 

 

Pirmojo paleidimo data  
 
 

Techninės priežiūros darbai 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 





ST-717 

Atitikties deklaracija nr. 65/2012

Mes,  įmonė  TECH,  Wieprz  1047A,  34-122  Wieprz,  suteikiame 

garantiją,  kad  mūsų  gaminamas  230V,  50Hz  ST-717 

termoreguliatorius atitinka 2007 m. rugpjūčio 21 d. Ekonomikos, 

darbo ir  socialinės politikos ministro įsakymų reikalavimus (OL 

Nr. 155; p. 1089) įgyvendinantys 2007.01.16 Žemosios įtampos 

direktyvos (LVD) 2006/95/EB nuostatas.

ST-717 tvarkyklė  buvo  teigiamai  įvertinta  EMC 

suderinamumo bandymuose su optimalia apkrova. 

Vertinant suderinamumą buvo naudojami darnieji standartai

PN-EN 60730-2-9:2011, PN-EN 60730-1:2012.

- 2 -



ST-717 

DĖMESIO!
Elektros įranga prie įtampos!

Prieš atlikdami kokius nors veiksmus su 

elektros energija (laidų prijungimas, įrangos 

montavimas, ir t.t.) patikrinkite, ar 

reguliatorius prijungtas prie elektros tinklo!

Įrangą privalo sumontuoti asmuo turintis 

tinkamą elektros specialisto pažymėjimą

Prieš įjungdami tvarkyklę patikrinkite 

automatinio elektros variklių maitinimo 

išjungimo efektyvumą, ir elektros laidų 

izoliaciją.
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ST-717 
I. Aprašymas

Temperatūros reguliatorius ST-717 yra skirtas naudoti  kuro granulėmis 
kūrenamuose  centrinio  šildymo  katiluose  su  „LESTER“  tipo  degikliu.  Valdo 
cirkuliacinį  siurblį,  karšto  vandens  siurblį,  šildytuvą,  pagrindinį  ir  papildomą 
kuro  transporterį.  Įrengimas  gali  bendradarbiauti  su  dviem  trišakiais  arba 
keturšakiais  vožtuvais,  kambariniu  termostatu,  GSM  moduliu  ir  Ethernet 
moduliu.

Šio valdiklio  privalumas yra paprastas aptarnavimas. Vartotojas atlieka 
visus veiksmus sukant impulsatoriaus rankeną.

Dar  vienas  privalumas  yra  didelis  ir  aiškus  grafinis  ekranas,  kuriame 
vartotojas  gerai  mato  visus  katilo  darbo parametrus.

 Tvarkyklė ST-717 su PID yra reguliatorius su nuolatiniu išvesties signalu, 
naudojantis  modifikuotą  PID  reguliavimo  algoritmą.  Šio  tipo  tvarkyklėse 
ventiliatoriaus  galia  yra  apskaičiuojama  pagal  katilo  ir  išmetamųjų  dujų 
temperatūrą,  matuojamą  prie  išvesties  iš  katilo.  Ventiliatorius  veikia 
nepertraukiamai,  o  traukimo galia  tiesiogiai  priklauso  nuo  išmatuotos  katilo 
temperatūros, išmetamųjų dujų temperatūros ir šių parametrų nesutapimo su 
nustatytomis  vertėmis.  Stabilus  nustatytos  temperatūros  išlaikymas  be 
papildomo reguliavimo ir svyravimų - tai reguliatoriaus su PID pranašumai.
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Naudojant šio tipo tvarkyklę su išmetimo dujų jutikliu, sutaupoma nuo keleto iki 
keliolikos procentų kuro; išvesties vandens temperatūra yra labai stabili, todėl 
šilumokaitis (katilas) tarnauja ilgiau. Išmetamųjų dujų temperatūros kontrolė 
ties išvesties iš  katilo  anga sumažina kietųjų dalelių  ir  aplinkai  žalingų dujų 
emisiją.  Išmetamųjų  dujų  šiluminė  energija  nėra  švaistoma  ir  išleidžiama  į 
kaminą, bet panaudojama šildymui.
 Žemiau  pateikiami  bandymų,  atliktų  su  PID  valdoma  „Tech“  tvarkykle, 
rezultatai:
su PID valdymu:

ir tos pačios tvarkyklės be PID valdymo:

II.  Reguliatoriaus funkcijos
Šiame skirsnyje yra aprašytos reguliatoriaus funkcijos, nustatymo keitimo 

būdas, naudojimasis meniu ir kiti impulsatoriaus (rankenos) pagalba atliekami 
veiksmai.  Pagrindiniame  valdymo  prietaiso  ekrane  yra  rodomi  katilo  darbo 
parametrai.  Darbo  režimą  ir  daugumą  kitų  katilo  nustatymų  vartotojas  gali 
nustatyti pagal savo poreikius.

Įjungus valdymo prietaisą, ekrane pasirodo katilo gamintojo pavadinimas 
ir programos versijos numeris.

II.1.  Pagrindinės sąvokos
Įkūrenimas – šį ciklą įjungia vartotojas. Pirmame etape į pakurą yra tiekiamas 
kuras, po to prasideda įkūrenimo fazė. Degiklis yra įjungimas pilna galia, kol 
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neužsidegs ugnis.
Darbas – baigus įkūrenimo procesą reguliatorius pereina į darbo režimą, tuomet 
ekrane pasirodo informacija „PID:DARBAS“. Tai pagrindinis reguliatoriaus darbo 
režimas, kuriame ventiliatoriaus darbas ir kuro tiekimas vyksta automatiškai 
pagal  PID  algoritmą  ir  yra  palaikoma  vartotojo  nustatyta  temperatūra.  Jei 
temperatūra  netikėtai  padidėja  daugiau  kaip  5oC  virš  nurodytos,  tuomet 
įsijungia taip vadinamas kontrolės režimas.
Kontrolės režimas – šis režimas įsijungia automatiškai, jei darbo režimo metu 
temperatūra netikėtai padidėja daugiau kaip 5oC virš nurodytos. Tokiu atveju 
transporteris  nustoja  tiekti  kurą  ir  ekrane  pasirodo  informacija: 
„PID:KONTROLĖ”.
Gesinimas – šį ciklą įjungia vartotojas. Šio režimo metu transporteris nustoja 
tiekęs  kurą,  dūmų  ventiliatorius  yra  įjungtas  tol,  kol  užges  ugnis  plius 
nustatytas gesinimo laikas. Gamintojo nustatytas laikas yra 15 minučių.

II.2. Pagrindinis puslapis

Normalaus  reguliatoriaus  darbo  metu  ekrane  yra  rodomas  pagrindinis 
puslapis. Priklausomai nuo darbo režimo yra rodomas vienas iš šių ekranų:
Paspaudus impulsatorių, vartotojas yra perkeliamas į valdiklio meniu. Ekrane 
yra rodomos trys pirmos meniu pozicijos. Prie kitų meniu pozicijų galima pereiti 
pasukus  reguliatorių.  Norint  pasirinkti  kurią  nors  funkciją,  reikia  paspausti 
reguliatorių. Panašiai veikiama keičiant parametrus. Tam, kad pakeitimai būtų 
įvesti,  būtina  juos  patvirtinti  paspaudus  reguliatorių  prie  komunikato 
„PATVIRTINTI“.  Jei  vartotojas  nenori  įvesti  jokių  pakeitimų,  tai  užtenka 
paspausti reguliatorių ties komunikatu „ATŠAUKTI“ Norint išeiti iš meniu, reikia 
pasirinkti „IŠEITI“.

II.3. Vaizdas ekrane
Jei sistemoje yra maišymo vožtuvų, tai įmanoma pakeisti pagrindinio valdiklio 
ekrano vaizdą į pasirinkto vožtuvo parametrų ekraną.

➢ Centrinio šildymo ekranas (yra rodomas esamas katilo darbo režimas),
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➢ 1 vožtuvas (rodomi pirmo vožtuvo darbo parametrai),

➢ 2 vožtuvas (rodomi antro vožtuvo darbo parametrai).

DĖMESIO
Tam, kad vožtuvų parametrai būtų rodomi, vožtuvai turi būti atitinkamai įdiegti 
ir nustatyti, šiuos veiksmus turi atlikti kvalifikuotas darbuotojas.

II.4. Įkūrenimas

Įjungus šį režimą, pagrindinis transporteris be pertraukų veikia visą nustatytą 
laiką (kuro tiekimo fazė).  Pasibaigus kuro tiekimo fazei  prasideda įkūrenimo 
fazė. Šiame etape dūmų ventiliatorius veikia su greičiu,  nustatytu įkūrenimo 
fazėje. Degiklis veikia visa galia. Šis etapas trunka tol, kol nepasirodys ugnis 
(maždaug 1,5-2 min.). Šiame etape dūmų ventiliatorius veikia lygiai taip pat, 
kaip iš pradžių.  Po to katilas pereina į darbo režimą su zPID valdikliu, kuriame 
tiek dūmų ventiliatorius, tiek transporteris veikia automatiniame režime.
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II.5. Gesinimas

Šiame režime yra išjungiamas kuro tiekimas, dūmų ventiliatorius veikia 
pagal PID nustatymus ir taip yra tol, kol užges ugnis. Po to prasideda vėsinimo 
fazė t. y. nustatytas laikas, kai dar veikia dūmų ventiliatorius ir kartais siurbliai. 
Po to prasideda ventiliatoriaus ir siurblių išsijungimo ir valymo etapas.

II.6.Talpa pilna
Ši funkcija yra naudojama pildant kuro talpą. Jei kuro talpa yra užpildyta, 

reikia pažymėti ir patvirtinti >> Talpa pilna >>. Nuo šio momento ekrane yra 
rodomas kuro kiekis yra atnaujintas.

II.7. Nustatyta centrinio šildymo temperatūra

Šios funkcijos pagalba galima nustatyti norimą katilo temperatūrą. 
Vartotojas  gali  nustatyti  katilo  temperatūrą  nuo  50OC  iki  80OC.  Nustatyta 
centrinio  šildymo  temperatūrą  galima  keisti,  pasukant  reguliatorių, 
pagrindiniame valdiklio ekrane.

II.8.  Nustatyta karšto vandens temperatūra
Šios funkcijos pagalba galima nustatyti norimą karšto vandens temperatūrą.
 Vartotojas gali nustatyti šildomo geriamojo vandens temperatūrą nuo 40OC iki 
75OC.

II.9. Rankinis darbas

Reguliatorius turi Rankinio darbo modulį, kuris įsijungia tik tuomet, kai katilas 
yra  užgesintas.  Veikiant  šiai  funkcijai,  kiekvieną  vykdomąją  įrengimą 
(transporteris,  pūtimas,  centrinio  šildymo  siurblys,  karšto  vandens  siurblys, 
kaitintuvo  ventiliatorius,  grotelės,  papildomas  transporteris,  vožtuvas  1, 
vožtuvas 2) gali išjungti ir įjungti nepriklausomai nuo kitų.
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Reguliatoriaus paspaudimas įjungia pasirinkto įrenginio variklį. Įrengimas 
veikia, kol vėl ne bus dar kartą paspaustas reguliatorius.

Papildomai yra įdiegta funkcija pūtimo galia, kuria pasinaudojus, rankinio 
darbo modulyje vartotojas gali nustatyti norimą ventiliatoriaus sukimosi greitį.

II.10.  Siurblių darbo režimai

Šioje funkcijoje vartotojas gali pasirinkti vieną iš keturių katilo darbo 
variantų. 

II.10.a) Namų šildymas

Pasirinkus šią funkciją, reguliatorius persijungia į  centrinio šildymo grandinės 
šildymą.   Centrinio  šildymo  sistemos  siurblys  pradeda  dirbti  tik  pasiekus 
aukštesnę  temperatūrą,  nei  nustatyta  siurblių  įsijungimo  temperatūra 
(nustatyta gamykloje 38 °C) skyrių).Žemiau šios temperatūros (atėmus 2 °C - 
histerezės vertė) siurblys nustoja veikti.

II.10.b) Boilerio pirmenybė

Šiame režime pirmiausiai yra įjungiamas boilerio (karšto vandens sistemos)  
siurblys,  kol  pasiekiama  nustatyta  temperatūra  (žr.  II.  e)  skyrių),  o  tada  
siurblys yra išjungiamas ir įjungiamas centrinio šildymo sistemos cirkuliacinis  
siurblys.

Centrinio  šildymo  sistemos  siurblys  dirba  tol,  kol  boilerio  temperatūra  
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nenukrenta  žemiau  nustatytos  karšto  vandens  histerezės  vertės.  Tada,  
centrinio  šildymo  sistemos  siurblys  yra  išjungiamas  ir  įjungiamas  karšto  
vandens sistemos siurblys (abu siurbliai dirba pakaitomis).

Šiame režime ventiliatoriaus ir tiektuvo darbas yra ribojamas iki 62 °C katilo  
temperatūros ir taip apsaugo katilą nuo perkaitimo.

PASTABA: Katilas turi būti su sumontuotais ant centrinio šildymo ir karšto  
vandens  sistemų  grįžimo  vožtuvais.  Ant  karšto  vandens  sistemos  siurblio  
sumontuotas vožtuvas apsaugo nuo karšto vandens ištraukimo iš boilerio.

II.10.c)  Lygiagretūs siurbliai

Šiame režime abu siurbliai pradeda dirbti kartu (lygiagrečiai), viršijus siurblių  
įsijungimo temperatūrą. Tačiau, ši temperatūra gali būti skirtinga kiekvienam 
siurbliui,  priklausomai  nuo  vartotojo  pasirinktų  parametrų  (žr.  III.  g-h)  
skyrius).  Tokiu  atveju,  vienas  iš  siurblių  įsijungs  anksčiau  už  antrą,  tačiau  
viršijus abi ribas, siurbliai dirbs kartu. Centrinio šildymo sistemos siurblys dirba  
visą  laiką,  o  karšto  vandens  siurblys  išsijungia  boileryje  pasiekus  nustatytą  
temperatūrą; pakartotinai įjungiamas temperatūrai nukritus žemiau nustatytos  
karšto vandens histerezės temperatūros vertės.

II.10.d) Vasaros režimas

Pasirinkus  šią  funkciją,  viršijus  nustatytą  ribą  (žr.  III  h)  skyrių)  centrinio 
šildymo  siurblys  yra  išjungiamas  ,o  karšto  vandens  įjungiamas  ir  veikia 
nepertraukiamai tol, kol katilo temperatūra nukrenta žemiau nustatytos karšto 
vandens histerezės vertės arba bus įvykdytos tokios sąlygos:

(katilo temperatūra) + 2 °C ≤ (boilerio temperatūra)
Vasaros režime yra nustatoma tik katilo temperatūra, kuri tuo pačiu metu yra 

nustatyta boilerio temperatūra.

II.11. Kuro stambumas

Ši funkcija leidžia pasirinkti pagrindinę naudojamo kuro grupę (stambios 
kuro granulės, smulkios kuro granulės)
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II.12. Įdiegimo meniu

Įdiegimo meniu funkcijas turi nustatyti katilo montavimą atliekantis asmuo arba 
gamintojo techninio aptarnavimo tarnybos darbuotojai.

II.12.a) Ventiliatoriaus koeficientas
Ši funkcija yra skirta ventiliatoriaus galios reguliavimui. Šio reguliavimo veikimo 
principas yra pagrįstas ventiliatoriaus parametrų padidinimu arba sumažinimu. 
Jeigu  oro  srautas  reguliavimo  ribose  yra  per  mažas  arba  per  didelis,  reikia 
atitinkamai padidinti arba sumažinti šį rodiklį, kad ventiliatorius dirbtų tinkamu 
pajėgumu.
Netinkamo  ventiliatoriaus  veikimo  priežastimi  dažniausiai  yra  gana  didelis 
skirtumas tarp  skirtingiems naudotojams tiekiamos maitinimo įtampos,  kuris 
ženkliai įtakoja ventiliatoriaus darbą.

II.12.b) Tiekimo rodiklis
Ši funkcija yra skirta valdyti kuro tiekimą. Valdymo pagrindą sudaro kuro 

judėjimo aukštyn arba žemyn stebėjimas. Jei tiekiamo kuro aukštis visą laiką 
yra pernelyg didelis/mažas, reikia atitinkamai padidinti/sumažinti šį rodiklį, kad 
transporteris teisingai tiektų kurą.

II.12.c) Kambarinis termostatas

• Reguliatorius „TECH“ – naudojant valdiklį ST-717, galima pajungti kambarinį 
termostatą su įdiegta RS komunikacija (papildoma funkcija). Šis reguliatorius 
yra sudėtingas įrengimas, leidžiantis vienu metu kontroliuoti kelis parametrus. 
Vartotojas gali keisti nustatytą katilo, boilerio ir maišymo vožtuvų temperatūrą. 
Papildomas šio įrengimo privalumas yra savaitinė šildymo programa ir apsauga 
nuo vaikų, kuri neleidžia pakeisti nustatymų.
• Standartinis reguliatorius – prie valdiklio ST-717 galima pajungti standartinį 
kambarinį termostatą.

Įjungus funkciją „Reguliatorius“, viršutinėje pagrindinio valdymo prietaiso  
ekrano dalyje pasirodys raidė „P“. Mirksinti raidė „P“ reiškia, kad patalpoje yra  
pernelyg šalta, kai  patalpos temperatūra pasieks nustatytą,  raidė „P“ nustos  
mirksėjusi.
DĖMESIO: Prie kambario termostato negalima pajungti jokios išorinės įtampos.

II.12.d) Talpos kalibravimas ir Talpa tuščia
Šios funkcijos pagalba galima nustatyti  norimus parametrus, kurie 
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leis pagrindiniame ekrane matyti esamus kuro kiekio parametrus. Tam reikia 
užpildyti  kuro talpą ir po to įjungti  talpos kalibravimą. Kai  talpoje pasibaigs 
kuras,  reikia  pažymėti  ir  patvirtinti  „Talpa  tuščia“,  tai  automatiškai  užbaigs 
talpos kalibravimo procesą.

II.12.e)1 ir 2 vožtuvas

DĖMESIO: Vožtuvo valdymas yra galimas tik įsigijus ir pajungus prie valdymo 
prietaiso specialų valdymo modulį ST-430 arba ST-431, kuris nėra standartinis 
valdymo  prietaiso  komplekto  elementas.  Norint  valdyti  du  vožtuvus,  reikia 
pajungti du modulius ST-430 arba ST-431.

Ši funkcija leidžia nustatyti maišymo vožtuvo darbo parametrus. Tam, kad 
vožtuvas  veiktų  teisingai  ir  tenkintų  vartotojo  lūkesčius,  pirmiausia  prieš 
modulio numerio (modulio numeris yra nurodytas ant korpuse) įvedimą reikia ji 
užregistruoti, po to nustatyti kelis parametrus.

2. Temperatūros valdymas

Šis  parametras  nustato  vandens  temperatūros  tikrinimo  (valdymo)  už 
centrinio šildymo sistemos arba šilto vandens sistemos vožtuvų dažnumą. Jeigu 
jutiklis  rodo temperatūros  pasikeitimą (nukrypimą nuo nurodytos),  elektrinis 
vožtuvas  atsidarys  arba  užsidarys  nustatytu  žingsniu,  kad  būtų  grįžta  iki 
nustatytos temperatūros.

3. Atsidarymo laikas

Pasirinkus  šią  funkciją  galima nustatyti  pilno  vožtuvo  atsidarymo  laiką,  t.y. 
laiko tarpą kuriam vožtuvas yra atidaromas iki  100% vertės.  Šį  laiką reikia 
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pasirinkti pagal įdiegtą vožtuvo cilindrą (nurodytą informacinėje lentelėje).

4. Vienetinis žingsnis

Pasirinkus  šią  funkciją,  galima nustatyti  procentinę vožtuvo  atsidarymo 
vertę,  t.y.  didžiausią  procentinę  vienkartinio  vožtuvo  atsidarymo  arba 
užsidarymo vertę (didžiausias vožtuvo judėjimas vieno matavimo ciklo metu).
5. Mažiausias atsidarymas

Pasirinkus šią funkciją, galima nustatyti  mažiausią vožtuvo atsidarymo vertę. 
Žemiau šios vertės vožtuvas neužsidarys.

6. Vožtuvo tipas

Pasirinkus  šią  funkciją,  vartotojas  gali  nustatyti  vožtuvo  tipą:  centrinio 
šildymo arba grindų šildymo sistemos.
7.  Oro sąlygų programa (vožtuvo savaitės  programa)

Norint naudoti šią funkciją, išorėje, saulės neapšviečiamoje ir atmosferos  
sąlygų  neveikiamoje  vietoje,  reikia  patalpinti  atitinkamą  jutiklį.  Įdiegus  ir  
prijungus jutiklį, tvarkyklės meniu reikia įjungti oro sąlygų funkciją.
Norint užtikrinti tinkamą vožtuvo darbą, reikia pasirinkti nustatytą temperatūrą  
(už vožtuvo) keturių tarpinių išorinių temperatūrų atžvilgiu:
TEMPERATŪRA PRIE -20 
TEMPERATŪRA PRIE -10 
TEMPERATŪRA PRIE 0 
TEMPERATŪRA PRIE 10 
 Šildymo kreivė - tai kreivė, pagal kurią tvarkyklės temperatūra yra nustatoma 
priklausomai nuo išorės temperatūros. Mūsų tvarkyklėse ši kreivė yra sudaryta  
remiantis  keturiais  atitinkamoms  išorinėms  temperatūroms  nustatytais  
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temperatūros rodmenimis.

Nustatytos  temperatūros  turi  būti  priskirtos  atitinkamoms  išorės 
temperatūroms: -20 °C, -10 °C, 0 °C ir 10 °C.
Kuo daugiau taškų sudaro kreivę, tuo didesnis yra jos tikslumas, užtikrinantis 
sklandų  kreivės  formavimą.  Mūsų atveju,  keturi  taškai  yra  labai  geras  šios 
kreivės kompromisas tarp tikslumo ir jos formos nustatymo.

Mūsų tvarkyklės atveju: 
XA = -20ºC, XC = 0ºC, XB = -10ºC, XD = 10ºC,
YA,  YB,  YC,  YD  -  atitinkamoms  išorės  temperatūroms  nustatytos  vožtuvo 
temperatūros: XA, XB, XC, XD
Įjungus valdymą pagal oro sąlygas, vožtuvo parametras yra apskaičiuojamas 
pagal šildymo kreinę. Pakeitus šį parametrą, sumažėja arba padidėja visi oro 
sąlygų programos parametrai.
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8. Grįžimo apsauga

 Ši funkcija leidžia nustatyti katilo apsaugą nuo per šalto vandens 
grįžimo iš pagrindinės sistemos, kadangi tai gali būti katilo korozijos dėl 
žemos temperatūros priežastimi. Grįžimo apsauga veikia tokiu būdu, kad 
jeigu  temperatūra  yra  per  žema,  šis  vožtuvas  užsidaro  iki  tol,  kol 
trumpojoje katilo grandinėje bus pasiekia pageidaujama temperatūra. Ši 
funkcija  taip  pat  apsaugo  katilą  nuo  pavojingai  aukštos  grįžimo 
temperatūros ir vandens užvirimo.

Įjungus šią funkciją, vartotojas gali nustatyti didžiausią leistiną grįžimo 
temperatūrą.

9. Papildomi jutikliai
 Jeigu yra naudojami du maišymo vožtuvai, pasirinkus šią funkciją, vartotojas 
gali pasirinkti jutiklius, iš kurių bus gaunami vožtuvo temperatūros duomenys 
(išorės ir grįžimo temperatūros). Temperatūros duomenys gali būti gaunami iš 
pasirinkto  vožtuvo  jutiklių  (nuosavų)  arba  iš  tvarkyklės  jutiklių  (pagrindinės 
tvarkyklės).

10.  Vožtuvo nustatytos vertės keitimas
     Šis  nustatymas  nustato,  kiek  laipsnių  padidės  arba  sumažės  vožtuvo  
temperatūra,  jei  kambario  temperatūra  pasikeis  vienu  vienetu  (žiūr.  
Temperatūrų skirtumas patalpoje). Ši funkcija veikia tik su kambario termostatu 
„TECH“  ir  yra  glaudžiai  susijusi  su  parametru  „Temperatūrų  skirtumas  
patalpoje“.

11. Temperatūrų skirtumas patalpoje
Šis  parametras  nustato  vienetinį  esamos  kambario  temperatūros  pokytį  (su 
0,1oC tikslumu), kuriam esant pasikeis nustatyta vožtuvo temperatūra (funkcija 
veikia tik su kambario termostatu „TECH“).
Pavyzdys:

nustatymas: Temperatūrų skirtumas patalpoje 0,5ºC
       nustatymas: Nustatytos vožtuvo temperatūros pokytis 1ºC
       nustatymas: Nustatyta vožtuvo temperatūra 40ºC
       nustatymas: Nustatyta kambario termostato temperatūra 23ºC
1 atvejis. Jei kambario temperatūra padidės iki 23,5ºC (padidėjimas 0,5ºC), tai 
vožtuvas  užsidarys  iki  nustatytos  vožtuvo  temperatūros  39ºC  (sumažėjimas 
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1ºC).
2 atvejis. Jei kambario temperatūra sumažės iki 22ºC (sumažėjimas 1ºC), tai 
vožtuvas  atsidarys  iki  nustatytos  vožtuvo  temperatūros  42ºC  (padidėjimas 
2ºC).

12. Gamykliniai nustatymai
Šis  funkcija  sudaro  galimybę  atkurti  maišymo  vožtuvo  parametrus,  kuriuos 
nustatė  gamintojas.  Gamintojo  parametrų  atkūrimas  nepakeičia  nustatyto 
vožtuvo tipo (centrinio šildymo sistemos arba grindų šildymo sistemos).

13. Vožtuvo pašalinimas

Ši funkcija yra skirta pilnam vožtuvo pašalinimui iš tvarkyklės atminties. 
Vožtuvo  pašalinimas  gali  būti  naudojamas,  pvz.,  išmontuojant  vožtuvą  ar 
keičiant modulį (privalomas naujo modulio registravimas).

II.12.f) GSM modulis

DĖMESIO:  Šio  tipo  valdymas  yra  įmanomas  tik  įsigijus  ir  prie  tvarkyklės 
prijungus  papildomą  valdymo  modulį  ST-65,  kuris  neįeina  į  standartinę 
tvarkyklės įrangą.

GSM  modulis  yra  papildomas  įrenginys,  kuris  bendradarbiauja  su  katilo 
tvarkykle, suteikdamas nuotolinio valdymo katilo darbo valdymo per mobilųjį 
telefoną  galimybę.  Vartotojas  SMS  pranešimu  yra  informuojamas  apie 
kiekvieną katilo tvarkyklės signalizacijos įsijungimą, o išsiuntus atitinkamą SMS 
žinutę bet kuriuo metu, galima gauti atsakymą su informacija apie esamą visų 
jutiklių temperatūrą.  Įvedus prisijungimo kodą, nuotoliniu būdu taip pat galima 
keisti nustatytų temperatūrų parametrus.
GSM modulis gali veikti nepriklausomai nuo katilo tvarkyklės. Modulis yra su 
dviem  įvestimis  temperatūros  jutikliams,  vieną  laisvos  konfigūracijos  jungtį 
(nustatančią  kontaktų  sujungimą/atjungimą)  ir  vieną  valdomą  išvestį 
(pavyzdžiui, papildomos elektrinės grandinės valdymo jungties prijungimui).
 Tokiu atveju, jeigu bet kuris temperatūros jutiklis pasieks nustatytą didžiausią 
ar  mažiausią  temperatūrą,  modulis  automatiškai  išsiųs  SMS  pranešimą  su 
atitinkama informacija. Panašiai vyksta ir jungties įsijungimo arba išsijungimo 
atveju, 
todėl tai galima panaudoti, pavyzdžiui, paprastai turto apsaugai.
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Jeigu tvarkyklėje ST-45 yra įdiegtas papildomas GSM modulis, jį įjungti galima 
pasirinkus  įjungimo  funkciją  (MENIU  >  Įdiegimo  meniu  >  GSM  modulis 
įjungtas).

II.12.g) Interneto modulis
DĖMESIO:  Šio  tipo  valdymas  yra  įmanomas  tik  įsigijus  ir  prie  tvarkyklės 
prijungus  papildomą  valdymo  modulį  ST-500,  kuris  neįeina  į  standartinę 
tvarkyklės įrangą.
Interneto modulis yra papildomas įrenginys, suteikiantis nuotolinio katilo darbo 
valdymo  per  internetą  arba  vietinį  tinklą  galimybę.  Vartotojas  visų  katilo 
įrenginių būkles valdo iš savo namų kompiuterio, o kiekvieno įrenginio darbas 
yra pateikiamas animacijos forma.
Be kiekvieno jutiklio temperatūros peržiūrėjimo galimybės, vartotojas taip pat 
gali keisti nustatytą siurblių ir maišymo vožtuvų temperatūrą.
Prijungus interneto modulį ir pasirinkus DHCP funkciją, tvarkyklė automatiškai 
atsisiųs vietinio tinklo parametrus, pvz.: IP adresą, DNS adresą ir t.t. Iškilus 
problemoms  su  tinklo  parametrų  atsisiuntimu,  yra  galimybė  nustatyti  šiuos 
parametrus rankiniu būdu. Vietinio tinklo parametrų atsisiuntimas yra aprašytas 
interneto modulio instrukcijoje.
Pakartotinio modulio slaptažodžio nustatymo funkcija gali būti panaudota, jeigu 
vartotojas  pakeitė  gamykloje  nustatytą  prisijungimo slaptažodį  į  savo.  Tokiu 
atveju,  jeigu  naujasis  slaptažodis  prarandamas,  galima  atstatyti  gamykloje 
įrašytą modulio slaptažodį.

II.12.h) Centrinio šildymo siurblio įjungimo temperatūra

   Ši funkcija yra skirta centrinio šildymo siurblio temperatūros nustatymui (tai 
yra katile matuojama temperatūra). Aukščiau nustatytos temperatūros siurblys 
bus  įjungiamas.  Siurblys  bus  išjungtas  katilo  temperatūrai  nukritus  žemiau 
įsijungimo temperatūros (atėmus histerezės vertę 2 °C).

II.12.i)  Karšto vandens histerezė
Ši  funkcija  leidžia  nustatyti  boileryje  nustatytos  temperatūros  histerezę.  Tai 
maksimalus skirtumas tarp nustatytos temperatūros (t. y. boileryje, kai pompa 
išsijungia) ir grįžimo į darbo režimą temperatūros.

Pavyzdys: jei nustatyta temperatūra yra 55oC, o histerezė yra 5oC, Pasiekus 
nustatytą  temperatūrą  t.  y.  55oC,  centrinio  šildymo  siurblys  išsijungia  ir 
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įsijungia karšto vandens siurblys. Centrinio šildymo siurblys vėl  įsijungs, kai 
temperatūra sumažės iki 50oC.

II.12.j)Transporterio režimas „Auto“
Ši  funkcija  leidžia  įjungti  ir  išjungti  automatinį  transporterio  darbą. 
Transporteris  gali  būti  išjungtas,  norint  paduoti  kurą  rankiniu  būdu  arba 
užgesinti katilą.

II.12.k)  Laikrodis.

 Nustatydamas laikrodžio parametrus vartotojas turi pasirinkti esamą laiką ir 
savaitės dieną.

II.12.l)  Ustaw datę
Za pomocą ustawienia daty użytkownik definiuje aktualną datę.

II.12.m)  Kontrolės režimas
Šios funkcijos pagalba reikia parinkti pūtimo galią, kai temperatūra katile 

padidės  daugiau  kaip  5ºC  virš  nustatytos  ribos  ir  įsijungs  valdiklio  režimas 
„Kontrolės režimas“. Ši funkcija automatiškai išsijungs, kai katilo temperatūra 
sumažės ir bus 4ºC laipsniais didesnė negu nustatyta.

II.12.n)  Impulsatoriaus jautrumas

Šio nustatymo pagalba galima pakeisti reguliatoriaus jautrumą nuo 1 iki 3 (1 
reiškia didžiausią jautrumą).

II.12.o)  Kalbos pasirinkimas
Šios funkcijos pagalba vartotojas nustato valdymo prietaiso valdymo kalbą.

II.12.p)   Pasirinkimas PID

Įjungus  PID  reguliavimo  funkciją  valdiklis  dirbs  kaip  įprastas 
valdiklis, o meniu pasirodys papildomos funkcijos:
tiekimo laikas
Šio nustatymo pagalba galima nustatyti kuro transporterio darbo laiką. Darbo 
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laikas priklauso nuo naudojamo kuro ir katilo tipo.
tiekimo pertrauka
Pertraukos  laikas  yra  skirtas  nustatyti  transporterio  darbo  pertraukai, 
pertraukos parametrus reikia pritaikyti prie kuro tipo. Netinkamas šio parametro 
parinkimas gali būti netinkamo katilo veikimo priežastimi pvz. kuras gali nebūti 
sudeginamas arba katilas  gali  nepasiekti  nustatytos  temperatūros.  Tinkamos 
pertraukos parinkimas leidžia užtikrinti teisingą katilo darbą.
temperatūros aliarmas
Šios funkcijos pagalba galima nustatyti temperatūros aliarmo įsijungimo laiką. 
Jei  per  nustatytą  laiką  katilo  temperatūra  nepadidės  iki  Nustatytos 
temperatūros,  įsijungs  aliarmas.  Paspaudus  reguliatorių,  aliarmas  yra 
išjungiamas,  o reguliatorius grįžtą į paskutinį nustatytą režimą.
pūtimo galia
Ši  funkcija  valdo  ventiliatoriaus  darbo  greitį.  Ventiliatoriaus  greitį  galima 
reguliuoti nuo 1 iki 100% (galima pasakyti, kad tai yra ventiliatoriaus „bėgiai“). 
Kuo aukščiausias bėgis, tuo greičiau veikia ventiliatorius t. y. 1% tai minimalus 
ventiliatoriaus greitis, o 100% - maksimalus ventiliatoriaus darbas.
palaikymo darbas
Ši  funkcija yra skirta nustatyti  kuro tiekimo laiką,  katilui  veikiant palaikymo 
režime (darbas virš nustatytos temperatūros). Tai apsaugo nuo katilo užgesimo, 
jei temperatūra yra aukštesnė negu nustatyta temperatūra.
DĖMESIO: Neteisingas šio parametro nustatymas gali būti temperatūros augimo 
priežastimi!
palaikymo pertrauka
Ši funkcija yra skirta nustatyti transporterio darbo pertraukos laiką palaikymo 
režime.
DĖMESIO: Neteisingas šio parametro nustatymas gali būti temperatūros augimo 
priežastimi! Palaikymo pertrauka negali būti pernelyg trumpa.
ventiliatorius palaikymo režime
Šios  funkcijos  pagalba  vartotojas  nustato  ventiliatoriaus  darbo  ir  pertraukos 
laiką palaikymo režime.
katilo histerezė
Šios  funkcijos  pagalba  galima  nustatyti  norimą  temperatūros  histerezę.  Tai 
skirtumas  tarp  temperatūros,  esant  kuriai  įsijungia  palaikymo  režimas,  ir 
temperatūros,  esant  kuriai  katilas  grįžta  prie  darbo  (pvz.  jei  nustatyta 
temperatūra  yra  60ºC,  o  histerezė  lygi  3ºC,  tai  palaikymo  režimas  įsijungs 
pasiekus 60ºC, bet grįžimas į darbo režimą įvyks pasiekus 57ºC).

Pasirinkus valdiklio darbą be PID, iš pagrindinio valdiklio ir instaliatoriaus 
meniu dings šios funkcijos (jos yra tik dirbant režime su PID):
įkūrenimas,
gesinimas,
katilo galia,
oro koregavimas,
kuro tipas,
kontrolės režimas.
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II.13.  Serviso meniu

Norint pasinaudoti šia valdiklio serviso funkcija, reikia įvesti keturženklį kodą. 
Šį kodą turi tik katilo gamintojas ir kompanija „Tech“.

II.14. Gamintojo nustatymai

Reguliatorius yra sukonfigūruotas darbui. Bet vis dėl to reikia jį pritaikyti 
savo  poreikiams.  Bet  kurio  metu  galima  grįžti  prie  pradinių  gamintojo 
nustatymų.  Pasirinkus  funkciją  „Gamintojo  nustatymai“,  yra  ištrinami  visi 
vartotojo įvesti katilo nustatymai ir yra atstatomi pradiniai gamintojo pasirinkti 
katilo nustatymai (išskyrus serviso nustatymus ir vožtuvų parametrus). Nuo šio 
momento galima vėl iš naujo įvesti savo nustatymus.

III.  Apsauga
Siekiant  užtikrinti  maksimaliai  saugų  ir  ilgalaikį  darbą,  buvo  įdiegtos 

skirtingos reguliatoriaus apsaugos. Aliarmo atveju įsijungia garso signalas ir 
ekrane yra rodomas atitinkamas pranešimas.
Tam, kad valdymo prietaisas grįžtų į normalaus darbo režimą, reikia paspausti 
impulsatorių.

III.1.  Temperatūros aliarmas
Ši  funkcija  įsijungia  tik  darbo  režime  (t.  y.  tuomet,  kai  katilo 

temperatūra yra žemesnė negu Nustatyta temperatūra) ir yra įjungta funkcija 
PID. Jei šioje funkcijoje vartotojo nurodytu laiku katilo temperatūra neauga, tai 
įsijungia aliarmas: yra išjungiamas transporteris ir pūtimas (vandens siurblys 
yra  įjungiamas  ir  išjungiamas  nepriklausomai  nuo  katilo  temperatūros)  bei 
įsijungia garso signalas. Ekrane pasirodo atitinkamas pranešimas.

Paspaudus impulsatorių  aliarmas yra išjungiamas. Reguliatorius grįžta  į 
anksčiau nustatytą darbo režimą.

III.2. Šiluminė apsauga
Tai papildomas bimetalinis mini jutiklis, esantis prie katilo temperatūros 

jutiklio,  kuris  išjungia  transporterį,  jei  būtų  peržengta  aliarmo temperatūra: 
85OC. Jis apsaugo nuo vandens užvirimo sistemoje, jei katilas perkaistų arba 
sugestų valdymo prietaisas. Suveikus šiam aliarmui, jis išsijungia savaime, kai 
temperatūra sumažės iki saugaus lygio. Jei šis jutiklis perkaistų arba sugestų, 
ventiliatorius ir transporteris bus išjungti.
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III.3.  Automatinė jutiklio kontrolė

Jei sugestų centrinio šildymo, karšto vandens arba sraigtinio transporterio 
ar  kuro  talpos  temperatūros  jutiklis,  įsijungia  garso  aliarmas  ir  ekrane  yra 
rodomas  atitinkamas  pranešimas  pvz.:  „Sugedo  centrinio  šildymo  jutiklis“. 
Ventiliatorius ir transporteris yra išjungiami. Siurblys veikia nepriklausomai nuo 
esamos temperatūros.
Jei sugestų centrinio šildymo arba transporterio jutiklis, aliarmas veiks tol, kol 
jutiklis  nebus  pakeistas  nauju.  Jei  sugedo  karšto  vandens  jutiklis,  reikia 
paspausti mygtuką MENIU, aliarmas išsijungs, o valdymo prietaisas grįš į darbo 
režimą su vienu siurbliu (centrinio šildymo). Tam, kad katilas veiktų visuose 
režimuose, reikia pakeisti sugedusį jutiklį.

III.4.  Apsauga nuo vandens užvirimo katile
Ši apsauga veikia tik darbo režime „boilerio prioritetas“, veikiant funkcijai 

zPID.  Pvz.  jei  nustatyta  boilerio  temperatūra  yra  55OC,  o  esama  katilo 
temperatūra  padidės  iki  62OC  (tai  taip  vadinama  prioritetinė  temperatūra), 
tuomet  valdymo  prietaisas  išjungs  transporterį  ir  ventiliatorių.  Jei  katilo 
temperatūra  padidės  iki  80OC,  tai  įsijungs  centrinio  šildymo  siurblys.  Jei 
temperatūra ir toliau augs, tai pasiekus temperatūrą 85OC, įsijungs aliarmas. 
Dažniausiai taip galia atsitikti, kai sugedo boileris ar siurblys arba jutiklis buvo 
neteisingai  įmontuotas.  Bet  jei  temperatūra  mažės,  tai  pasiekus  60OC ribą, 
valdymo prietaisas įjungs transporterį ir ventiliatorių ir veiks darbo režime, kol 
nebus pasiekta 62OC temperatūra.

III.5.  Temperatūrinė apsauga
Reguliatorius turi papildomą apsaugą atvejui, jei sugestų bimetalinis 

jutiklis.  Peržengus  85ºC  temperatūros  ribą,  įsijungia  aliarmas  ir  ekrane  yra 
rodomas  pranešimas:  „Pernelyg  aukšta  temperatūra“.  Nežiūrint  į  bimetalinio 
jutiklio gedimą, valdiklis  gauna informaciją apie esamą katilo  temperatūrą iš 
skaitmeninio  jutiklio,  esančio  ant  katilo.  Jei  būtų  peržengta  aliarminės 
temperatūros  (80OC) riba,  yra  išjungiamas pagrindinis  transporteris  ir  kartu 
pradeda  aktyviai  veikti  siurbliai,  kurie  turi  kuo  greičiau  perpumpuoti  karštą 
vandenį į kitas namo sistemos vietas.

III.6.  Saugiklis
Reguliatorius turi lydųjį vamzdelinį saugiklį WT 6.3A. Didesnės vertės 

saugiklis gali sugadinti valdymo prietaisą.

IV.  Priežiūra
Prieš šildymo sezono pradžią ir sezono metu reikia patikrinti techninę ST-

717 valdymo prietaiso laidų būklę. Taip pat reikia patikrinti valdymo prietaiso 
pritvirtinimą,  nuvalyti  dulkes  ir  kitus  nešvarumus.  Reikia  patikrinti  variklių 
įžeminimo  efektyvumą  (centrinio  šildymo  siurblio,  karšto  vandens  siurblio, 
pūtimo, transporterio, grindų šildymo siurblio, cirkuliacinės siurblio).

TECHNINIAI DUOMENYS:
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Nr. Aprašymas Vnt.

1 Maitinimas V 230V/50Hz +/-10%
2 Galia W 11
3 Aplinkos temperatūra OC 10÷50
4 Centrinio šildymo, karšto vandens, grindų 

šildymo, cirkuliacinės siurblio apkrova
A 0,5

5 Max. ventiliatoriaus išėjimo apkrova A 0,6
6 Max. pagrindinio transporterio išėjimo apkrova A 0,5
7 Max. papildomo transporterio išėjimo apkrova A 0,5
8 Max. grotelių išėjimo apkrova A 0,5
9 Temperatūros matavimo ribos OC 0÷99
10 Temperatūros matavimo tikslumas OC 1
11 Saugiklis A 6,3

V.Montavimas
DĖMESIO:  valdiklis  turi  būti  montuojamas  kvalifikacijas  turinčio  asmens! 
Montavimo metu įrengimas negali būti pajungtas prie elektros tinklo (būtinai 
reikia patikrinti, ar kištukas buvo ištrauktas iš rozetės).
DĖMESIO: Dėl netinkamo laidų pajungimo reguliatorius gali būti pažeistas!
DĖMESIO: valdymo prietaisas ST-717 turi būti naudojamas įmontuojant katilą 
taip, kad nebūtų prieigos prie montažinių laidų.
     Reguliatorius negali veikti uždaroje centrinio šildymo sistemoje. Būtinai turi 
būti įmontuoti saugumo vožtuvai, slėgio vožtuvai, plėtimosi rezervuaras, kuris 
apsaugos katilą nuo vandens užvirimo centrinėje šildymo sistemoje.

V.1. Laidų prie valdymo prietaiso pajungimo schema
Prašome  atkreipti  dėmesį  į  teisingą  valdymo  prietaiso  įžeminimo  laidų 

pajungimą.
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      Natūralios aplinkos priežiūra yra mums pirmaeilis dalykas. Supratimas, kad gaminame  
elektros  prietaisus,  įpareigoja  mus  užtikrinti  aplinkai  nekenksmingą  ir  saugų  panaudotų  
elementų ir elektros prietaisų utilizavimą. Ryšium su tuo įmonei buvo suteiktas registracijos  
numeris  (išdavė  Aplinkos  apsaugos  Vyriausiasis  Inspektorius).  Perbrauktos  šiukšlių  dėžės  
simbolis,  esantis  ant  gaminio,  reiškia,  kad  gaminio  negalima  išmesti  į  paprastas  atliekų  
talpas. Rūšiuodami atliekas, kurias įmanoma perdirbti, prisidedame prie natūralios aplinkos  
apsaugos. Naudotojo pareiga yra perduoti panaudotą įrangą į nustatytą surinkimo punktą,  
kad atliekas, likusias iš elektros ir elektroninio įrenginio, galima būtų perdirbti.
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