
Šildymo valdiklis SDC 
Centrinio šildymo valdiklis DHC 43 
TRUMPA OPERACIJOS INSTRUKCIJA 

Valdiklis 

 
 

 
 1 "Rankinis režimas" / "Emisijos matavimas" klavišas 
  (nėra centrinio šildymo valdiklyje) 
 2 "Veikimo režimas" klavišas (bazinis displėjus) 
 3 "Šildymo charakteristika" klavišas 
 4 "Informacija" klavišas 
 5 Displėjus 
 6 Serviso kištuko dangtelis 
 7 "Dieninė patalpos temperatūra" klaviša 
 8 "Naktinė patalpos temperattūra" klaviša 
 9 "DHW temperatūra" klavišas (karštas vanduo) 
 10 Pasukamas/paspaudžiamas klavišas 
 11 Veikimo režimo simboliai 

Pasukamas/paspaudžiamas klavišas su pasirinkimo 
funkcija – Bendras 
Su šiuo klavišu Jūs galite keisti ir ivesti norimus parametrus ir 
užduotus taškus. 

Pasukant į dešinę (+):  padidina norima reikšmę 
Pasukant į kairę (–):  sumažina norima reikšmę  
Paspaudimas: priima pasirinktą ir vaizduojamą                                  
.                          reikšmę 
Paspaustyi ir laikyti :jpereina į programavimo režimą  
        (lygio pasirinkimas), 
          Grįžtą į prieš tai buvusi meniu lygi  
Bazinis displėjus 



Savaitės diena, data, laikas  
šildymo generatoriaus 

temperatūra 
Kursorius rodo aktualų veikimo 

režimą 

Specialus displėjai 



Snaigės simbolius: 
Apsauga nuo užšalymo veikia 

 



Skečio simbolius: 
Aktivus vasarinis išjungimas 
(Šildymas išjungtas, karštas 
vanduo kaip užprogramuotą) 

 



Klaidos indikacija (pvz. Šiltas 
vanduo) 
keičiasi su bazinių displėjumi – 
Informuokite serviso kompaniją! 

Emisijos matavimas 
(tik servisui ir tik šildymo valdikliui) 

Paspauskite  klavišą. 



Emisijos matavimas 
 
 
 
Aktuali katilo temperatūra 
Likes matavimo laikas 

 
Paspaudžius emisijos klavišą, šilumos generatorius kontrolios 
temperatūra atitinkamai pagal maksimalią užduotą temperatūra. 
Emisijos matavimo trukme yra aprybota 20 min. ir gali prireikti ją 
reaktivuoti. 
Stabdimas: 

Paspauskite  klavišą arba palaukite iki skaitliuko pabaigos. 

Rankinis režimas 
Spauskite  klavišą  5 sek.. 




Rankinis režimas 

Šilumos generatoriaus temp.: 
Aktuali šilumos generatorius temp. 
Nustatytas užduotas taškas (mirksi) 
 
Pakoreguokite šilumos generatoriaus 
nustatytą reikšmę iki norimos 

 

Grįžti į automatinį režimą: Spausti  klavišą. 

Nustatyti dienos patalpos temperatūra 

Spausti  klavišą. 
 



Keisti temperatūra: 

 
Nustatymo diapaz. 5.0 iki 30 °C 

Patvirtinti pakeitimus: 

Spausti   arba  , arba automatiškai po nustatyto 
intervalo. 

Nustatyti nakties patalpos temperatūra 

Spausti  klavišą. 



Keisti temperatūra: 

 
Nustatymo diapaz. 5.0 iki 30 °C 

Patvirtinti pakeitimus: 

Spausti   arba  , arba automatiškai po nustatyto 
intervalo. 
 
Pastaba: Jeigu kontrolinis režimas 2 yra aktivus, pasirinkite 

atitinkamą šildymo kontūrą ir patvirtinkite paspaudžiant 
pasukamą/paspaudžiamą klavišą prieš nustatant dienos 
ar nakties patalpos temperatūra. 

Nustatyti norima dienos karšto vandens temperatūra 

Spausti   klavišą. 



Keisti temperatūra: 

 
Nustatymo diapazonas 
 10 °C iki  WW-Max 

Patvirtinti pakeitimus: 10 °C iki  WW-Max 

Spausti   arba  , arba automatiškai po nustatyto 
intervalo. 
 

Šildymo charakteristika 
Su šildymo charakteristiką Jūs galite pakoreguoti šildymo galią 
apriklausomai nuo lauko temperatūros ir pastato tipo. 
Prašome pasirinkti sekančius pradinius nustatymus: 
Šildymo 
sistema 

Klimato 
zona I 

Klimato 
zona II 

Klimato 
zona III 

Grindinis 
šildymas 

1.10 1.00 0.90 

Radiatoriai 1.70 1.55 1.45 
Konvektoriai 2.20 2.00 1.85 

 
Šilumos poreikio kalkuliacijai, klimato zona priimama kaip 
žemiausia lauko oro temperatūra ir gali būti gauta iš serviso 
kompanijos. 
Detaliam šildymo kreives aprašymui, skaitykite "SDC/DHC 
veikimo instrukcija",. EN2H-0220 LT UAB ”S.K.S.”. 

Šildymo charakteristiku koregavimas 

Spausti  klavišą. 

 

Pasirinkite šildymo kontūrą: 
HC = nemaišytas šildymo kont. 
MC1 = maišytas kontūras 1 
MC2 = maišytas kontūras 2 

Patvirtinti:  

 

Charakteristikų koregavimas: 
Patalpos temperatūra per 
aukštą: Sumažinti reikšmę 
Patalpos temperatūra per maža: 
Padidinti reikšmę 

Patvirtinti pakeitimus:  arba   . 
 

Jeigu reikia pakartokite sekančiam šildymo kontūrui. 

 DEMESIO 
Koreguokite mažais žingsniais per pakankamai ilgus 
intervalus! 
Baigti (Grižkite į bazinį displėjų): 

Veikimo režimai ( ) 

Sekantis veikimo režimai gali būti pasirinkti su : 

1. Trumpas režimų aprašymas: 
IŠEIGINE 

  

Šildymas ir karštas vanduo (DHW) bus išjungti 
veikiant apsaugai nuo užšalimo visam išeiginių 
laikuotarpiui. 
 

TAUPYMAS
  

Šildimas bus laikinai išjungtas ryšium su lakinų 
nebuvimų. 
 

POBUVIS
  

Nurodytai datai komforto režimas bus prailgintas 
nurodytam laikui. 

2. Automatiniai režimai: 
AUTOMATINIS 

  

Automatinis režimas pagal laiko programą. 
 

VASARA 
  

Veikia tik karšto vandens ruošimas, šildymas yra 
išjungtas (apsauga nuo užšalymo veikia). 

3. Pastovus režimai: 
ŠILDYMAS 

  

Pastovus šildymas be laiko limito. 
 

EKONOMIJA 

  

Pastoviai ekonomijos režimas be laiko limito.  

IŠJUNGTAS 

  

Apsaugos nuo užšalymo režimas šildymui ir 
karštam vandeniui 
 

Veikimo režimo pasirinkimas: 

Po paspaudimo  klavišo paskutinis pasirinktas veikimo 
režimas mirksės. Visi kiti veikimo režimai gali būti pasirinkti su 
pasukamų/paspaudžiamų klavišų. Kursorius nustatomas į 
norimą režimą. 
Režimas aktivuojamas paspaudžiant pasukamą/paspaudžiamą 
klavišą. 
Pavizdys: Pasirinkti automatinį režimą ir patvirtintį. 

Spausti  klavišą ir pasirinkti Automatinis. 
 



Patvirtinti: 

 arba  

 
Jeigu pasirinkta trumpalaike programa, atitinkami grižimo 
perodai kaip grižimo data (IŠEIGINĖ), grižimo laikas  
(TAUPYMAS) arba išplestas šildymo režimas (POBUVIS) gali 
būti pasirinkti. 
 

Pavizdys: Išeigine 

Spausti   klavišą ir pasirinkite Išeigine. 
 



Patvirtinti: 

 or   

 



Keisti: 

 
Patvirtinti pakoreguotą 

reikšmę:   or  . 

Sisteminė informacija 

Po  klavišo paspaudimo, visos sistemos temperatūros 
operacines būsenos visu sisteminių komponentų gali būti 
užklausti viena po kitos su pasukamų/paspaudžiamų klavišų. 

Paspauskite: 
– Sistemos temperatūros (užduotos reikšmes) 

Sukant pagal laikrodžio rodykle: 
– Sistemos temperatūros (aktualios reikšmęs) 
– Funkcijos ir reikšmes kintamų įejimų 
– Skaitliukų ir suvartuojimo duomenys 

Sukant pieš laikrodžio rodykle: 
Šildymo kontūro informacija kaip: 
– veikimo režimas (Išeigine, Taupymas, Pobuvis, Automatinis ,ir t.t.) 
– aktuali laiko programa (P1 arba P1–P3 po aktivavimo) 
– kontrolinis režimas (diena, sumažinta, EKONOMIJOS) 
– šildymo kontūras (HC, MC1, MC2, DHW priklausomai nuo valdiklio 
tipo) 
– siurblių statusas (IJUNGTĄ/IŠJUNGTĄ) 
– status of valves (OPEN-STOP-CLOSE) 
– šilumos generatoriaus statusas (IJUNGTĄ/IŠJUNGTĄ) 
– kintamų išejimų statusas 

PASTABA: Ši informacija vaizduojama jeigu atitinkamos funkcijos 
yra pasiekiamos šiame valdiklio tipe. 

 

Perjungimo laikų programavimas 
Perjungimo programavimas yra išplestas pagal sekančią 
schemą. Detaliam aprašymui, skaitykite "SDC/DHC veikimo 
instrukcija",. 
Kiekviena mirksinti reikšmę gali būti pakoreguotą pasukant ir  
patvirtinta paspaudžiant pasukamą/paspaudžiamą klavišą. 

 klavišas darys vieną žingsnį atgal, veikimo režimo klavišas 
perves Jus atgal į bazinį displejų automatiškai nustačius 

laiką. 

Parametrų menių pasirinkimas:  apie 3 sekundės. 
 

 
 

Pradeti perjungimo programą:  
 

 
 

1. Pasirinkimas kontūro, užkrauti programas pagal 
nutilejimą, kopijoti programas 
Nustatymo diapazonas: nemaišytas kontūras (HC), maišytas 

kontūras 1 (MC1), maišytas kontūras 2 (MC2), 

karštas vanduo (DHWs), programos pagal 
nutilejimą, kopijoti šildymo kontūrus 

Daugiau: 
 

  

2. Pasirinkti laiko programą 
Atsiranda tik jeigu leista sisteminių parametru meniu 
Nustatymo diapazonas: P1, P2, P3 
 

Daugiau: 

  

3. Pasirinkti savaites dieną ir šildymo ciklą, kopijoti (block 
building) 
Sėka: Mo 1st coklas – Mo 2nd ciklas, Tu 1st ciklas, Tu 

2nd ciklas ... Su 2nd ciklas; Kopijoti pavienias 
dienas (Mo...Sudarbo dienų grupė (1...5) arba 
išeiginių grupė (6...7). 

NOTE: Jeigu panauduotas antras šildymo ciklas, yra 
pasiekiamas trečias ciklas. 

Daugiau: 
 

  

4. Šildymo paleidimas (įjungimo laikas) 
Nustatymo diapazonas: 0.00 iki 24.00 valandų 
PASTABA: Ijungimo laikas vaizduojamas kaip mirksintis 

segmentas po laiko liniją. 

Daugiau: 
 

  

5. Šildymo pabaiga (išjungimo laikas) 
Nustatymo diapazonas: 0.00 iki 24.00 valandų 
NOTE: Išjungimo laikas vaizduojamas kaip mirksintis 

segmentas po laiko liniją. 

Daugiau: 
 

  

6. Temperatūros ciklas pasirinkto kontūro ir pasirinkta diena 
Nustatymo diapazonas: For 

Šildymo kontūrai (HC, MC1, MC2): 
5.0 iki 30 °C 

  Karštam vandeniui: 
10.00 iki 80 °C (arba viršutinis katilo limitas) 

 ISPEJIMAS 
Jeigu dienos ir karšto vandens (DHW) temperatūros yra 

pakeisti įrankiais  ir  klavišais, tada tik 
giminingi pakeitimai yra pridedami arba atimaminuo 
atitinkamų temperatūrų ciklų! 

Daugiau: 
  

  

7. Pasirinkti savaites dieną ir šildymo ciklą, kopijoti 
(blokinis programavimas) 
Pasirinkti sekanti šildymo ciklą arba savaites dieną jeigu reikia 
kaip aprašyta punkte 3. ir atitinkamai pakoreguokite. 
 

 
 

 
Valdymo produktai 
Honeywell AG 
Böblinger Straße 17 
D-71101 Schönaich 
Tel: (49) 7031 63701 
Faks:     (49) 7031 637493 
http://europe.hbc.honeywell.com 
 
Gali būti keičiama be išankstinio ispejimo 
 

7157 591 
EN2H-0223 GE51 R1002 
 
Gamybos vieta  
sertifikuota pagal 
  

3 sec 

3s 

6 

7 

8 

9 

2 

3 

4 

1 

5 

11 10 

 


