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Atitikties deklaracija nr. 42/2010 

 
 

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

garantiją, kad mūsų gaminamas 230V, 50Hz EU-431N 

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. 

 EU-431N 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. 

 

 Paweł Jura, Janusz Master 
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I. Sauga 
Prieš pradedant naudoti įrenginį, reikia perskaityti žemiau pateiktus reikalavimus. Nesilaikant šių 

nurodymų gali kilti kūno sužalojimo ir įrangos sugadinimo pavojus. Šią instrukciją reikia 

saugoti.Siekiant išvengti nereikalingų klaidų ir avarijų, reikia užtikrinti, kad visi įrenginį naudojantys 

asmenys yra susipažinę su jo veikimo principu ir saugos funkcijomis. Prašome saugoti instrukciją ir 

perduoti ją kartu su įrenginiu jo perkėlimo arba pardavimo atveju, kad kiti naudotojai visu 

eksploatacijos laikotarpiu turėtų atitinkamą informaciją apie įrenginio naudojimą. Siekiant užtikrinti 

gyvybės ir turto apsaugą, privaloma laikyti naudotojo instrukcijos reikalavimų, kadangi gamintojas 

neprisiima jokios atsakomybės už žalą dėl aplaidumo. 

 

      PERSPĖJIMAS 

 

 Montavimo darbus turi atlikti atitinkamą elektriko kvalifikaciją turintis asmuo. 

 Reguliatoriaus nėra skirtas naudoti vaikams. 
 

 

 

 

      DĖMESIO 

 

 Tvarkyklė negali būti naudojama ne pagal paskirtį. 
 Prieš šildymo sezono pradžią ir jo metu reikia tikrinti techninę laidų būklę. Taip pat, 

reikia tikrinti tvarkyklės tvirtinimą, nuvalyti nuo jos dulkes ir kitus nešvarumus. 
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II.  Naudojimas 
   EU-431N modulis yra skirtas trieigių arba ketureigių maišymo vožtuvų valdymui su galimybe prijungti 

papildomą vožtuvo siurblį. Be to, ši tvarkyklė gali dirbti su dviems EU-61 moduliais, todėl yra galimybė 

valdyti iš viso tris maišymo vožtuvus. Ši tvarkyklė yra su oro sąlygų kontrolės funkcija ir savaitės 

programa, gali dirbti su patalpos reguliatoriumi. 

Papildomas įrenginio privalumas yra grįžimo temperatūros apsauga, sauganti nuo vandens užvirimo 

trumpojoje katilo grandinėje ir nuo per mažos į katilą grįžtančio vandens temperatūros. 

 

III.  Veikimo principas 
Valdymo pulto aprašymas 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tvarkyklės vožtuvo valdymas atliekamas maišant tiekiamą šiltą vandenį su grįžtančiu iš šildymo 

sistemos vandeniu, taip siekiant nustatyti pageidaujamą temperatūrą ir išlaikyti ją visą laiką tame 

pačiame lygyje. 

Prie kiekvieno vožtuvo prijungtas siurblys yra skirtas vandens paskirstymui sistemoje, kuri nėra 

paremta gravitacine cirkuliacija. Siurblį reikia montuoti už maišymo vožtuvo, o temperatūros jutiklį - ir 

už vožtuvo, ir už siurblio, taip siekiant užtikrinti kuo tikslesnę temperatūros kontrolę vožtuvo išvesties 

vietoje. 

DĖMESIO: Tokiu atveju, jeigu vožtuvo tvarkyklė bendroje grandinėje veikia tuo pačiu metu su katilo 

tvarkykle, siurblys turi būti prijungtas prie katilo tvarkyklės (siurblio išvestis iš reguliatoriaus EU-431N 

liks neprijungta). 

Valdymas atliekamas mygtukais. Įėjimas į meniu ir nustatymų patvirtinimas atliekamas meniu mygtuko 

paspaudimu. Naudodamas pliuso ir minuso ženklu pažymėtus mygtukus vartotojas gali pereiti į įvairias 

meniu funkcijas. Norint patvirtinti pasirinkimą, reikia paspausti meniu mygtuką. Norint pereiti prie 

pagrindinio ekrane (arba aukštesnio lygio meniu), reikia naudoti išėjimo mygtuką. Panašiu būdu 

atliekami ir kitų parametrų pakeitimai.  

 

 

 

 

 

 

 

NUSTATYTA 

TEMPERATŪRA 

TEMPERATŪRA 
UŽ VOŽTUVO 

PROCENTINIS 
ATSIDARYMO 

DYDIS 

IŠVESTIS 
MENIU 

MINUS 
PLUS 
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III.a)  Pagrindinis puslapis 
 Įprastinėmis reguliatoriaus darbo sąlygomis grafiniame ekrane matomas pagrindinis puslapis, 

kuriama rodoma tokia informacija: 

 

 

       

 

        

 

 Naudojant pliuso ir minuso ženklu pažymėtus mygtukus, galima paprastai keisti nustatytą 

temperatūrą. Spausdamas meniu mygtuką vartotojas pereina į pagrindinį meniu. Norint pakeisti 

pagrindinio puslapio vaizdą į jutiklių temperatūros arba vieno iš papildomų vožtuvų (jeigu aktyvus) 

rodmenų vaizdą, reikia paspausti mygtuką "EXIT". Tokiu atveju, pasirinkus kitą ekrano vaizdą, keičiasi 

pagrindinio puslapio vaizdas. 

 
 
 

IV.  Pagrindinis meniu 
IV.a)   Nustatyta temperatūra       
 Ši funkcija yra skirta temperatūros, kurią turi palaikyti 

vožtuvas, nustatymui. Tinkamo darbo metu vandens temperatūra už 

vožtuvo artės prie nustatytos vožtuvo temperatūros. 

 
 

 

 

 

 

 

IV.b)  Įjungtas 
 Ši funkcija yra skirta maišymo vožtuvo įjungimui. Jeigu 

vožtuvas yra išjungtas, siurblys taip pat neveikia. Nepaisant to, kad 

vožtuvas yra išjungtas, prijungus tvarkyklę prie tinklo visada 

atliekamas kalibravimas. Tai apsaugo nuo vožtuvo sustojimo 

cirkuliacijai pavojų keliančioje padėtyje. 

 

 

 

 

 

 

Vožtuvo tipas:: 

-centrinio 

šildymo 

-grindų 
šildymo 

DARBO 

REŽIMAS 

LAIKAS 

SIURBLIO 
DARBAS 

AKTYVUS 
VOŽTUVAS 

AKTYVŪS 
MODULIAI 

KATILO 
APSAUGA 
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IV.c)   Ekrano vaizdas 
 Naudojant šią funkciją galima keisti pagrindinio puslapio 

vaizdą renkantis tarp pagrindinio vožtuvo, jutiklių temperatūros arba 

vieno iš papildomų vožtuvų (tik jeigu vožtuvai yra aktyvūs) rodmenų 

vaizdo. Pasirinkus jutiklių temperatūros vaizdą, pagrindiniame 

puslapyje bus rodoma vožtuvo temperatūra 

(nustatyta ir faktinė), grįžimo temperatūra ir išorės 

temperatūra. Tuo tarpu pasirinkus 1 arba 2 vožtuvo 

vaizdą, pagrindiniame puslapyje bus rodomi 

pasirinkto vožtuvo parametrai: nustatyta ir faktinė 

temperatūra, išorės ir grįžimo temperatūra, o taip pat 

procentinis pasirinkto vožtuvo atsidarymo 

(pasvirimo) dydis. 

 

IV.d)  Vožtuvo kalibravimas 
 Ši funkcija yra skirta pradinių vožtuvo nustatymų 

pasirinkimui. Kalibruojant vožtuvas yra nustatomas į saugią padėtį, 

t.y. centrinio šildymo vožtuvas pilnai atidaromas, o grindų šildymo 

vožtuvas pilnai uždaromas. Atliekant 

kalibravimą, ekrano apačioje rodomas 

simbolis. 

 
 

 
 

IV.e)   Darbas rankiniu režimu 

 Pasirinkęs rankinio darbo režimą, vartotojas turi galimybę rankiniu būdu atidaryti ir uždaryti 

vožtuvą (taip pat ir papildomus vožtuvus, jeigu jie yra aktyvūs), o taip pat įjungti arba išjungti siurblį, 

taip siekiant užtikrinti tinkamą įrangos darbą. 

     

IV.f)  Įdiegimo meniu 
 Įdiegimo meniu funkcijos bus išsamiai aprašytos sekančiuose 

šios instrukcijos skyriuose. 

 

 

 

 

 

IV.g)   Aptarnavimo meniu 
 Aptarnavimo meniu funkcijos yra apsaugotos kodu ir nėra 

prieinamos vartotojui. 
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IV.h)   Kalbos pasirinkimas 
Naudodamas šią funkciją, vartotojas gali pasirinkti tvarkyklės kalbos 

versiją. 

 

 

 

 

 

 

 

IV.i)  Gamykliniai nustatymai 
 Reguliatorius yra iš anksto sukonfigūruotas darbui. Tačiau jį 

reikia pritaikyti Jūsų asmeniniams poreikiams. Gamyklinius 

nustatymus galima grąžinti bet kuriuo metu. Pasirinkus gamyklinių 

nustatymų funkciją, prarandami visi 

asmeniniai katilo ir atstatomi gamintojo 

įrašyti parametrai. Nuo šio momento 

asmeninius katilo parametrus galima rinktis 

iš naujo. 

 

 
 

IV.j)  Apie programinę įrangą 
 Pasirinkus šią funkciją, ekrane pasirodys katilo gamintojo 

logotipas ir reguliatoriaus programinės įrangos versijos numeris. 

 

 
 

 
 

 
 

V.  Įdiegimo meniu 
V.a)   Vasaros režimas 
 Pasirinkus šį režimą, centrinio šildymo vožtuvas yra 

uždaromas, kad namas nebūtų šildomas be reikalo, tačiau pasiekus 

per didelę katilo temperatūrą (turi būti įjungta grįžimo apsauga!) 

vožtuvas yra atidaromas avariniu būdu. Naudojant grindų šildymo 

vožtuvo valdymą, šis režimas yra neaktyvus. 

 
 
V.b)   Apsauga nuo siurblio šsijungimo 
 Pasirinkus šią funkciją, vožtuvo siurblys kas 10 dienų bus 

įjungiamas 2 minutėms. Tai apsaugo nuo vandens užsistovėjimo 

sistemoje ne šildymo sezono metu. 
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V.c)   "TECH" reguliatorius 
 Prie reguliatoriaus EU-431N galima prijungti patalpos reguliatorių 

su RS ryšiu. Pasirinkus "Prijungtas", ši funkcija suteikia galimybę 

konfigūruoti reguliatorių. 

DĖMESIO:  Norint, kad EU-431N reguliatorius 

dirbtų su patalpos reguliatoriumi, kuriame 

įrengtas RS ryšys, ryšio režimą būtina pasirinkti 

kaip pagrindinį režimą (žr. IV.w) skyrių). Taip pat 

būtina pažymėti atitinkamą funkcijos parinktį 

"Patalpos reguliatoriaus" punkte. 

 

V.d)  Patalpos reguliatorius 
 Prie reguliatoriaus EU-431N galima prijungti patalpos reguliatorių. Ši funkcija leidžia pasirinkti 

reguliatoriaus, kuris turi bendradarbiauti su tvarkykle, tipą: 
 • "TECH" reguliatorius – patalpos reguliatorius su RS ryšiu. Norint tinkamai 

sukonfigūruoti šį reguliatorių, ryšio režimą būtina pasirinkti kaip pagrindinį režimą skyrių) ir 

"TECH" reguliatoriaus punkte pažymėti "Prijungtas". Veikia tinkamai jeigu yra sukonfigūruota 

nustatytos vožtuvo temperatūros ir patalpos temperatūros skirtumo funkcija. 
 • Standartinis reguliatorius – dviejų padėčių patalpos reguliatorius. Veikia tinkamai 

jeigu yra sukonfigūruota patalpos temperatūros sumažinimo funkcija. 

 

V.e)   Katilo jutiklis 
 Šiame submeniu punkte vartotojas nustato pagrindinius 

katilo apsaugos ir siurblio įsijungimo 

parametrus. 

 
 

 

 

 

V.f)   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. Įjungus šią funkciją, vartotojas gali nustatyti 

mažiausią leistiną grįžimo temperatūrą. 

 

V.g)   Katilo apsauga 

 Apsauga nuo per didelės grįžimo temperatūros neleidžia padidėti katilo temperatūrai iki 

pavojingo lygio. Vartotojas pasirenka didžiausią leistiną grįžimo temperatūrą. Tokiu atveju, jeigu 

temperatūra pavojingai kyla, vožtuvas pradeda atidarinėti namų šildymo sistemą, taip siekiant atvėsinti 

katilą. Ši funkcija veikia nuolat (galimybė išjungti numatyta tik aptarnavimo meniu). 
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V.h)   Siurblio įjungimas 

 Ši funkcija suteikia galimybę pasirinkti siurblio darbo režimą. Siurblys bus įjungiamas: visada 

(siurblys veikia nuolat, nepriklausomai nuo temperatūrų), niekada (siurblys nuolat išjungtas, o 

reguliatorius valdo tik vožtuvo darbą), viršijus ribą (siurblys veikia viršijus nustatytą įsijungimo 

temperatūrą). Tokiu atveju, jeigu cirkuliacinis siurblys yra prijungtas prie katilo tvarkyklės, vožtuvo 

tvarkyklėje EU-431N jį rekomenduojama išjungti. 

 

V.i)   Temperatūros valdymas 
 Šis parametras nustato vandens temperatūros tikrinimo 

(valdymo) už centrinio šildymo sistemos arba šilto vandens 

sistemos vožtuvo dažnumą. Jeigu jutiklis rodo temperatūros 

pasikeitimą (nukrypimą nuo nurodytos), 

elektrinis vožtuvas atsidarys arba užsidarys 

nustatytu žingsniu, kad būtų grįžta iki 

nustatytos temperatūros. 

 

 

 

V.j)   Patalpos temperatūros sumažinimas 
 Ši funkcija veikia tik tokiu atveju, jeigu vožtuvas dirba su 

patalpos reguliatoriumi. Reikia pasirinkti temperatūros vertę, kuria 

vožtuvas sumažins savo nustatytą temperatūrą pasiekus nustatytą 

patalpos temperatūros reguliatoriaus vertę 

(patalpų pašildymas). 

Pastaba:  Jeigu patalpos reguliatoriaus 

funkcijoje skyrių) bus pasirinkta 

"Uždarymas", patalpos temperatūros 

sumažinimo funkcija bus neaktyvi. 

 
 

V.k)   Patalpos temperatūros funkcija 
 Naudojant šią funkciją, pasirenkama kokiu būdu vožtuvas 

reaguos į signalą, pranešantį apie patalpos sušildymą (iš "Patalpos 

reguliatoriaus" punkte pažymėto reguliatoriaus). Jeigu yra yra 

pažymėta patalpos temperatūros sumažinimo funkcija, gavęs signalą 

apie patalpos sušildymą (iš patalpos reguliatoriaus) vožtuvas mažins 

temperatūrą už vožtuvo pagal "Patalpos reguliatoriaus" punkto 

nustatymus (r. IV.g) skyrių). Tokiu atveju, jeigu yra pažymėta 

parinktis "Uždarymas", vožtuvas reaguos į signalą apie patalpos 

sušildymą didžiausiu užsidarymu skyrių) ir siurblio išjungimu.   
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V.l)   Proporcingumo koeficientas 
 Proporcingumo koeficientas yra naudojamas vožtuvo 

žingsnio nustatymui. Kuo arčiau nustatytos temperatūros, tuo 

žingsnis yra mažesnis. Jeigu šis koeficientas bus didelis, vožtuvas 

greičiau pasieks atitinkamą atsidarymą, tačiau 

nebus tikslus. Procentinis vienetinio 

atsidarymo dydis yra apskaičiuojamas pagal 

šią formulę: 

      (NUSTATYTA TEMP. - JUTIKLIO TEMP.) * 

(PROPORCINGUMO KOEF. / 10) 

 

 

V.m)  Didžiausia grindų šildymo temperatūra 
 Tai didžiausia temperatūra, kuri nepažeis grindų šildymo 

sistemos. Šios temperatūros parametras naudojamas tuomet, kai 

pasirinktas grindų šildymo vožtuvas. Pasiekus šią temperatūrą 

vožtuvas yra pilnai uždaromas, o vartotojas apie 

tai informuojamas atitinkamu signalu. Jeigu 

pasiekiama didžiausia grindų šildymo 

temperatūra, katilo apsaugos funkcija yra 

išjungiama. Šiuo atveju pirmenybę turės grindų 

šildymo sistemos apsauga. 

 

V.n)   Atsidarymo kryptis 
 Jeigu prijungus vožtuvą prie tvarkyklės paaiškės, kad jis 

turėjo būti prijungtas atvirkščiai, vietoje maitinimo laidų perjungimo 

reikės šiame parametre pakeisti atsidarymo kryptį. 

KAIRĖ * 

DEŠINĖ * 

 

 
 

 

V.o)  Darbo režimai 
Naudodamas šią funkciją vartotojas gali pasirinkti tokius darbo 

režimus: 

STANDARTINIS - tvarkyklė palaiko nustatytą vožtuvo išvesties 

temperatūrą.  

PATALPOS VALDYMAS - tvarkyklė išlaiko nustatytą vožtuvo 

temperatūrą tol, kol patalpos reguliatorius pateikia signalą apie 

patalpos sušildymą (kontakto atidarymas). Tada temperatūra bus 

sumažinta iki nustatytos patalpos temperatūros sumažinimo 

parametro reikšmės (žr. IV.e) skyrių). Sumažinta nustatyta 

temperatūra nebus rodoma pagrindiniame tvarkyklės ekrane. 

Informacija, kad patalpos reguliatorius pranešė apie patalpos 

sušildymą, pateikiama patalpos reguliatoriaus simboliu <p> 

(rodomas nuolat, nemirksi). 

VALDYMAS PAGAL ORO SĄLYGAS - nustatyta vožtuvo temperatūra 

priklauso nuo išorės temperatūros. Ji yra apskaičiuojama remiantis 

valdymo pagal oro sąlygas funkcijoje įrašytus parametrus (žr. IV.s) skyrių). 

VALDYMAS PAGAL PATALPOS IR ORO SĄLYGAS - šiame režime, kai patalpos reguliatorius nepasiekia 

nustatytos temperatūros, vožtuvas dirba taip, kaip valdymo pagal oro sąlygas režimu. Sušildžius 

patalpą iki nustatytos reguliatoriaus temperatūros, vožtuvas pradeda dirbti valdymo pagal patalpos 

sąlygas režimu. Jeigu šis režimas yra įjungtas, ekrane pakaitomis mirksi oro valdymo pagal oro sąlygas 

ir valdymo pagal patalpos sąlygas simboliai. Pasiekus nustatytą patalpos reguliatoriaus temperatūrą, 

nuolat rodomas simbolis <;p&gt; (pasiekta patalpos temperatūra). 

Be to, kiekviename darbo režime yra galimybė sudaryti savaitės valdymo programą skyrių). 
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V.p)   Atsidarymo laikas 
 Parametras apibrėžia laiką, reikalingą vožtuvo cilindrui 

atidaryti vožtuvą iš 0 % padėties į 100 % padėtį. Šį laiką reikia 

pasirinkti pagal įdiegtą vožtuvo cilindrą 

(nurodytą informacinėje lentelėje). 

 

 

 

 

 

 

V.q)   Vienetinis žingsnis 
 Tai yra didžiausias vienkartinis žingsnis (atidarymo arba 

uždarymo), kurį vožtuvas gali atlikti vieno temperatūros matavimo 

metu. Jeigu temperatūra yra artima nustatytai, šis žingsnis 

apskaičiuojamas pagal PROPORCINGUMO 

KOEFICIENTO parametrą. Kuo vienetinis 

žingsnis yra mažesnis, tuo tiksliau galima 

pasiekti nustatytą temperatūrą, tačiau tai 

užtrumnka ilgesnį laiką. 

 
 

 

V.r)  Mažiausias atsidarymas 
 Šis parametras apibrėžia mažiausią galimą vožtuvo 

atsidarymą. Naudojant šį parametrą, vožtuvą galima palikti šiek 

tiek pravertą, kad būtų užtikrintas minimalus srautas. 

 

 

 
 

 
 

V.s)  Typ zaworu 
 Naudodamas šį parametrą, vartotojas gali pasirinkti valdomo 

vožtuvo tipą:  

CENTRINIO ŠILDYMO - pasirenkamas norint reguliuoti centrinio 

šildymo grandinės temperatūrą. 

GRINDŲ ŠILDYMO - pasirenkamas norint reguliuoti grindų šildymo 

grandinės temperatūrą. Grindų šildymo atveju sistema yra 

apsaugoma nuo pavojingos temperatūros. Jeigu bus pasirinktas 

centrinio šildymo vožtuvas, kuris yra prijungtas prie grindų šildymo grandinės, gali būti sugadinta 

grindų šildymo sistema. 

 
V.t)  Nustatytos vožtuvo temperatūros keitimas 
Šiuo nustatymu pasirenkama kiek laipsnių bus padidinta arba 

sumažinta vožtuvo temperatūra pasireiškus vienetiniam kambario 

temperatūros pasikeitimui (žr. Patalpos temperatūrų skirtumas). Ši 

funkcija yra aktyvi tik naudojant "TECH" patalpos reguliatorių ir yra 

glaudžiai susijusi su patalpos temperatūrų skirtumo parametru.  Šiuo 

atveju vožtuvo temperatūros valdymas vyksta nuolat. 
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V.u)   Patalpos temperatūrų skirtumas 
Šis parametras nurodo vienetinį kambario temperatūros 

pasikeitimą (0,1 °C tikslumu), kurio atveju bus atliktas nustatytas 

nustatytos vožtuvo temperatūros pakeitimas (funkcija aktyvi tik 

naudojant "TECH" patalpos reguliatorių arba nuosavą patalpos 

jutiklį). 

Pavyzdys:  

 nustatymas:  Patalpos temperatūrų skirtumas 0,5 ºC 

       nustatymas:  Nustatytos vožtuvo temperatūros pakeitimas 1 ºC 

nustatymas:  Nustatyta vožtuvo temperatūra 40 ºC 

nustatymas:  Nustatyta patalpos reguliatoriaus temperatūra 23 ºC 

1 atvejis. Jeigu patalpos temperatūra pakyla iki 23,5 °C (t.y. 0,5 °C), vožtuvas užsidarys, kol bus 

pasiekta nustatyta 39 °C temperatūra (t.y. 1 °C). 

2 atvejis. Jeigu patalpos temperatūra nukrenta iki 22 °C (t.y. 1 °C), vožtuvas atsidarys, kol bus pasiekta 

nustatyta 42 °C temperatūra (t.y. 2 °C). 

 

V.v)  1 vožtuvas 

DĖMESIO  

Papildomo vožtuvo valdymas yra įmanomas tik įsigijus ir prie tvarkyklės prijungus 

papildomą valdymo modulį EU-61, kuris neįeina į standartinę tvarkyklės įrangą. Norint valdyti du 

vožtuvus, reikia prijungti du modulius EU-61. 

Ši funkcija yra skirta papildomo maišymo vožtuvo modulio darbo parametrų pasirinkimui. Norint 

užtikrinti tinkamą ir vartotojo pageidaujamą vožtuvo darbą, pirmiausia reikia atlikti užregistravimą, t.y. 

įrašyti modulio numerį (dokumentuose nurodytą vožtuvo numerį), o tada nustatyti keletą parametrų. 

 

1. Įjungtas 
Tam, kad pasirinktas vožtuvas dirbtų, reikia pasirinkti: > Įjungtas > Taip. Jeigu reikia laikinai išjungti 

vožtuvą, vartotojas turi pasirinkti: > Įjungtas > Ne. 

 

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 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. 
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7. Oro sąlygos 
 Naudojant šį parametrą, nustatytą 1 vožtuvo temperatūrą galima pasirinkti pagal atitinkamas išorės 

temperatūros vertes. Pagal nustatytus taškus yra apskaičiuojamos tarpinių taškų vertės. 

TEMPERATŪRA PRIE -20 

TEMPERATŪRA PRIE -10 

TEMPERATŪRA PRIE 0 

TEMPERATŪRA PRIE 10 

 

  

 

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 
 Pasirinkus šią funkciją, vartotojas gali pasirinkti jutiklius, iš kurių bus gaunami vožtuvo 

temperatūros duomenys. Temperatūros duomenys gali būti gaunami iš modulio jutiklių (nuosavų) arba 

iš pagrindinės tvarkyklės jutiklių. 

 

10. Vožtuvo pašalinimas 
 Ši funkcija yra skirta pilnam vožtuvo pašalinimui iš tvarkyklės atminties. Vožtuvo pašalinimas 

gali būti naudojamas, pavyzdžiui, išmontuojant vožtuvą arba keičiant modulį (privalomas naujo modulio 

registravimas).   

 

V.w)  2 vožtuvas 

 Jeigu vartotojas nori valdyti antrą papildomą vožtuvą, reikia, panašiai, kaip ir aukščiau aprašytu 

atveju, atlikti 2 vožtuvo (papildomo) registraciją ir tinkamai sukonfigūruoti visus jo parametrus, taip 

pat, kaip ir 1 vožtuvo atveju. 

 

V.x)   Ryšio režimas 
 Vartotojas gali nustatyti ryšio režimą kaip pagrindinį 

(savarankišką) arba kaip papildomą (pavaldų pagrindinei katilo 

tvarkyklei). Tokiu atveju, jeigu ryšio režimas yra pasirinktas kaip 

papildomas, vožtuvo tvarkyklė dirba kaip modulis, o visi nustatymai 

atliekami iš katilo tvarkyklės - šiuo atveju negalima 

naudoti tokių funkcijų: prijungti reguliatoriaus su RS 

ryšiu (pvz., EU-280, EU-298), prijungti interneto 

modulio (EU-65) ir papildomo vožtuvo modulio (EU-

61). 

 

 

V.y)  Interneto modulis 
DĖMESIO: Šio tipo valdymas yra įmanomas tik įsigijus ir prie tvarkyklės prijungus papildomą valdymo 

modulį EU-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. 
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 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, IP kaukę, 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. 

 
V.z)  Oro sąlygos (valdymas pagal oro sąlygas) 
 Naudojant šį parametrą, nustatytą vožtuvo temperatūrą 

galima pasirinkti pagal atitinkamas išorės temperatūros vertes. 

Pagal nustatytus taškus yra apskaičiuojamos tarpinių taškų vertės. 

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 tvarkyklėje ši kreivė yra sudaryta 

remiantis keturiais išorinėms temperatūroms 

nustatytais 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, 

XB = -10ºC, 

XC = 0ºC, 

XD = 10ºC, 

YA, YB, YC, YD - atitinkamoms išorės temperatūroms nustatytos vožtuvo temperatūros:  XA, XB, XC, 

XD 
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V.aa)  Savaitės programa (valdymas pagal savaitės programą) 

 Pirmas žingsnis: 

Vartotojas, visų pirma, turi nustatyti esamą laiką ir datą (Įdiegimo meniu > Laikrodis). 

Antras žingsnis: 

Vartotojas nustato temperatūras atskiroms savaitės dienoms (pasirinkite 1 režimą): 

Pirmadienis-Sekmadienis 

Reikia nustatyti konkretų laiką ir pageidaujamus nuokrypius nuo nustatytos temperatūros (t.y. 

kiek laipsnių duotą valandą temperatūra turi būti padidinta arba sumažinta) kiekvienai savaitės 

dienai. Be to, siekiant aptarnavimą padaryti paprastesniu, parametrus galima kopijuoti. 

Pavydžiui  

Pirmadienis 

nustatyta:  3:00 val. temperatūra -10 °C (temperatūros pokytis -10 °C) 

nustatyta:  4:00 val. temperatūra -10 °C (temperatūros pokytis -10 °C) 

nustatyta:  5:00 val. temperatūra -10 °C (temperatūros pokytis -10 °C) 

Šiuo atveju, jeigu nustatyta katilo temperatūra siekia 60 °C, tai pirmadienį nuo 3:00 val. iki 

6:00 val. nustatyta katilo temperatūra sumažės 10 °C, t.y. sieks 50 °C.  

 Vietoje temperatūros nustatymo atskiroms dienoms, antrajame režime galima nustatyti temperatūras 

bendrai darbo dienoms (nuo pirmadienio iki penktadienio) ir savaitgalio dienoms (šeštadieniui ir 

sekmadieniui) - pasirinkite 2 režimą. 

 

 Pirmadienis-Penktadienis; Šeštadienis-Sekmadienis 

  Šiame režime, panašiai kaip ir ankstesniame, reikia pasirinkti konkrečias valandas ir 

pageidaujamus nustatytos temperatūros skirtumus darbo dienoms (pirmadieniui-penktadieniui) 

ir savaitgalio dienoms (šeštadieniams ir sekmadieniams). 

Pavydžiui  

Pirmadienis-Penktadienis 

nustatyta:  3:00 val. temperatūra -10 °C (temperatūros pokytis -10 °C) 

nustatyta:  4:00 val. temperatūra -10 °C (temperatūros pokytis -10 °C) 

nustatyta:  5:00 val. temperatūra -10 °C (temperatūros pokytis -10 °C) 

Šeštadienis-Sekmadienis 

nustatyta:   16:00 val. temperatūra 5 °C (temperatūros pokytis +5 °C) 

nustatyta:   17:00 val. temperatūra 5 °C (temperatūros pokytis +5 °C) 

nustatyta:   18:00 val. temperatūra 5 °C (temperatūros pokytis +5 °C) 

Šiuo atveju, jeigu nustatyta katilo temperatūra siekia 60 °C, tai 

kiekvieną dieną nuo pirmadienio iki penktadienio nuo 3:00 val. iki 

6:00 val. nustatyta katilo temperatūra sumažės 10 °C, t.y. sieks 50 

°C. Tuo tarpu savaitgalio dienomis (šeštadienį ir sekmadienį) nuo 

16:00 val. iki 19:00 val. nustatyta katilo temperatūra bus padidinta 

5 °C, t.y. sieks 65 °C 
 

Trečias žingsnis (režimas): 

Vartotojas įjungia vieną iš dviejų anksčiau nustatytų režimų (1 režimą arba 2 režimą), arba visiškai 

išjungia savaitės programos nustatymų funkciją. 

Pasirinkus vieną iš nustatytų režimų, pagrindiniame tvarkyklės puslapyje, užrašo "nust." (nustatyta 

temperatūra) vietoje mirksės šiuo metu nustatytos pokyčio vertės skaičius (kuris tuo pačiu metu 

informuoja, kad yra įjungta savaitės valdymo programa). 
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V.bb)   Laikrodis 
   Nustatydamas laikrodžio parametrus vartotojas turi pasirinkti 

esamą laiką ir savaitės dieną. Be tinkamo laiko nustatymo tvarkyklės 

savaitės programos nustatymas nebus 

įmanomas. 

 
 
 
 
V.cc)  Išorės jutiklio kalibravimas 
Šis parametras yra skirtas išorės temperatūros jutiklio kalibravimui.  Kalibravimas atliekamas diegiant 

įrangą arba po ilgo naudojimo, taip siekiant kompensuoti galimus matavimų nukrypimus. Kalibravimo 

intervalas yra +/-10 °C, 0,1 °C tikslumu. 

 

V.dd)  Kontrastas 
Ši funkcija suteikia galimybę pakeisti ekrano kontrastą. 

 

VI.  Apsaugos priemonės 
 Siekiant užtikrinti didžiausią saugumą ir saugų darbą be sutrikimų, reguliatoriuje yra įdiegta eilė 

apsaugos priemonių. Įsijungus signalizacijai, pasigirsta garsinis signalas, o ekrane parodomas 

atitinkamas pranešimas. 

Norint grąžinti tvarkyklę į darbo režimą, reikia paspausti bet kurį mygtuką. 

 Signalizacijos būsenoje yra rankinio darbo galimybė, tačiau reikia įsitikinti, kad atliekami 

veiksmai nesukels sugadinimų 

 

Tvarkyklėje įdiegtos tokios apsauginės signalizacijos: 
1. Temperatūros signalizacija - sustabdo vožtuvo temperatūros reguliavimą ir nustato vožtuvą į saugiausią 

padėtį. Grindų šildymo vožtuvo atveju tai yra uždaryta padėtis, o centrinio šildymo vožtuvo atveju - atidaryta 

padėtis. 

2. VOŽTUVO JUTIKLIO signalizacija - informuoja, kad vožtuvo jutiklis prijungtas netinkamai, jo nėra arba 

jis yra sugedęs. Tai ypač svarbus vožtuvo veikimui jutiklis, todėl jį būtina nedelsiant pakeisti.    

3. GRĮŽIMO JUTIKLIO signalizacija - signalizacija įsijungia, jeigu yra įjungta grįžimo apsauga ir sugenda 

jos jutiklis. Tokiu atveju reikia pataisyti arba pakeisti grįžimo jutiklį. 

    Yra galimybė išjungti šią signalizaciją išjungiant grįžimo apsaugos funkciją, tačiau, jeigu grandinėje nėra 

apsaugos nuo vandens užvirimo katile, tai gali sukelti ilgalaikę žalą katilui arba grandinės dalims.     

4. ORO SĄLYGŲ JUTIKLIO signalizacija - įsijungia jeigu sugenda išorės oro temperatūros jutiklis. Ši 

signalizacija išjungiama tinkamai įdiegus nesugadintą jutiklį. Ši signalizacija veikia tik valdymo pagal oro 

sąlygas režime arba valdymo pagal patalpos ir oro sąlygas režime. 

 Reguliatorius yra su tinklą apsaugančiu lydžiuoju saugikliu WT 1,6 A. 
DĖMESIO: Nenaudokite didesnės vertės saugiklio. Naudojant didesnės vertės saugiklį, gali būti sugadinta tvarkyklė 

 

 

VII.  Priežiūra 
 Prieš šildymo sezono pradžią ir jo metu reikia tikrinti tvarkyklės EU-431N techninę įrangos ir 

laidų būklę. Taip pat, reikia tikrinti tvarkyklės tvirtinimą, nuvalyti nuo jos dulkes ir kitus nešvarumus. 
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VII.a)  Techniniai duomenys  
 
Temperatūros reguliavimo ribos   8oC :  90oC 

Maitinimo įtampa 230V/50Hz +/- 10% 

Energijos suvartojimas max. 4W 

Jutiklių atsparumas temperatūrai -25oC : 95oC 

Aplinkos temperatūra 5oC :  50oC 

Kiekvienos išvesties apkrova 0,5A 

Saugiklio įdėklas 1,6A 

 
DĖMESIO! 

Tokiu atveju, jeigu trumpojoje katilo grandinėje nėra srauto (netinkamai sumontuota sistema) 

grįžimo jutiklį reikia įdiegti karšto vandens išvestyje iš katilo, taip apsaugant nuo vandens užvirimo. 

 

 

VIII.  Montavimas 
DĖMESIO: Montavimo darbus turi atlikti atitinkamą kvalifikaciją turintis asmuo!  Įrenginys tuo metu 

negali būti prijungtas prie tinklo įtampos (reikia įsitikinti, kad kištukas yra išjungtas iš tinklo)! 

 

 Laidų jungimas 

 

 

Sistemos schema 
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Rūpestis aplinka yra pagrindinis mūsų uždavinys.  Suvokimas, kad gaminame 

elektroninę įrangą, įpareigoja mus saugiu aplinkai būdu pašalinti elektroninius 

įrenginius ir jų dalis. Atsižvelgiant į tai, Vyriausiasis aplinkos apsaugos inspektorius 

mūsų firmai suteikė registracijos numerį. Perbrauktos šiukšlių dėžės simbolis ant 

produkto reiškia, kad produkto negalima išmesti į įprastinius atliekų konteinerius. 

Rūšiuodami perdirbimui skirtas atliekas padedame saugoti aplinką. Vartotojas privalo 

perduoti panaudotą įrangą tam skirtiems atliekų surinkimo punktams, kad elektros ir 

elektroninės įrangos atliekos būtų perdirbtos. 
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