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1.1 Hidraulika 0403.2 (SDC 12-31) , funkcinė schema 

Funkcinė schema: 

 

 

Elektrinio prijungimo schema:  

 

Pastabos:  
- Reikalingi pakeitimai parametruose žr. 6psl.  
- Elektrinė pajungimo schema žr. 8psl. 
- Sistemos komponentų specifikacijos žr. 10psl. 
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1.1.1 Slaptažodis 

Įvedus techninio personalo slaptažodį arba OEM slaptažodį tam tikri valdiklio parametrai yra 
aktyvuojami arba neaktyvuojami PARAMETRŲ meniu. Taip užtikrinama valdiklio kritinių parametrų apsauga 
nuo nesankcionuoto keitimo. 
 
Slaptažodžio įvedimas: 

- Slaptažodžio užklausimas kartu paspaudus  ir  klavišus. 
- Pakeiskite mirksintį slaptažodžio numerį įvedimo pasukamo ir paspaudžiamo mygtuko pagalbą. 
- Patvirtinkite teisingą skaičių. 

- Grįžkite atgal su  mygtuko pagalbą. 
- Techninio personalo gamyklinis slaptažodis yra:   1234 
- OEM gamyklinis slaptažodis yra 9876 
 

1.1.2 Parametrų sąrašas valdiklyje 

Keičiasi priklausomai nuo turimos valdiklio versijos (įėjimų/išėjimų skaičius) ir pasirinktos valdiklio 
konfigūracijos (funkcionalumo). Parametrai sąraše parodomi ir slepiami dinamiškai pagal sukonfigūruotą 
sistemą ir priėjimo lygį (pagal įvestą slaptažodį). 
 

1.1.3 Navigacija per menių  

Parametrų įvedimas atliekamas paspaudžiamo ir pasukamo mygtuko pagalbą (toliau – 
programavimo mygtukas). Navigacija atgal arba pakeitimo atšaukimas – „Info“ mygtukas. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Skirtas navigacijai „atgal“, esant parametru meniu (pvz. išeiti iš meniu 
Hidraulic į pagrindinį menių). Esant pagrindiniame meniu, šio mygtuko 
pagalbą pateksite į informacinį menių (galima peržiūrėti visas valdiklio 
matuojamas temperatūrinės reikšmes, pavarų ir siurblių padėtys). 

Parametro įvedimo seka: 
1. Įvesti OEM slaptažodi pagal p.1.1.1 
2. Paspaudus 3s. programavimo mygtuką įeiti į programavimo 

menių 
3. Sukant programavimo mygtuką pasirinkti norimą menių (pvz. 

Hidraulic). 
4. Paspaudus programavimo mygtuką įeiti į menių. 
5. Pasukant programavimo mygtuką pasirinkti parametrą kuri yra 

norima pakeisti (pvz. 01). 
6. Paspaudus programavimo mygtuką pakeisti parametro reikšmę 

(reikšme mirksės). 
7. Dar karta paspaudus programavimo mygtuką patvirtinti 

nustatymą. 
8. Pakartoti veiksmus 5-7 kitu parametru pakeitimui. 
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1.1.4 Laiko ir datos keitimas valdiklyje 

Standartiškai valdiklis yra tiekiamas su jau užprogramuotais laiko ir datos parametrais. Laiko ir 
datos keitimas atliekamas įėjus į valdiklio programavimo menių pagal parametro įvedimo sekos aprašą 
(p.1.1.3.). Meniu pavadinimas – TIME-DATE (Eng.), ДАТА-ВРЕМЯ (Rus.). 

 
 

 
->              -> ->                  ->  
 
 
 

 Paspaudus programavimo mygtuką pasirinkite norimą parametrą, pasukat      - nustatykite 

norimą reikšmę, po to vėl paspauskite  reikšmės patvirtinimui. Baigus nustatymą, išeikite į pradinį 

menių su  mygtuko pagalba. 
 

1.1.5 Šildymo kreivė 

Šis parametras nurodo valdikliui pagal kokius kriterijus konkrečioje šildymo sistemoje yra 
apskaičiuojami šilumnėšio temperatūros parametrai.  

 
Gamyklinis nustatymas: 

- Tiesioginis kontūras (DKP): 1,5 
   - Sumaišymo kontūras 1 (MC1): 1,0 
   - Sumaišymo kontūras 2 (MC2): 1,0 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sekančiame puslapyje pateikiamas parametrų sąrašas, kurios reikia pakeisti, norint užtikrinti 

valdiklio veikimą su pasirinktą hidraulinę schemą. Visi kiti parametrai paliekami su „gamykliniais“ 
nustatymais. Norint atlikti tikslesnį sistemos derinimą skaitykite detalųjį parametrų sąrašą („Parametrų 
sąrašas v.3.0“). 
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1.1.6 Parametrų sąrašas Hidraulikai 0403.2 (SDC 12-31) 

„HYDRAULIC“(Eng.), "ГИДРАВЛИКА"(Rus.) meniu 

Parametras Nustatymas Išėjimas* Funkcijos aprašymas 
01 0000  Nėra nustatymo 

02 1 SLP, SF Karšto vandens užkrovimo siurblys 

03 3 MK1, P1, 
VF1 

Sumaišymo kontūras veikiantis pagal lauko oro 
temperatūrą 

04 3 MK2, P2, 
VF2 

Sumaišymo kontūras veikiantis pagal lauko oro 
temperatūrą 

05 4  ZKP Karšto vandens cirkuliacinis siurblys 

06 16  VA1, KSPF Buferinės talpos užkrovimo perjungimo vožtuvas 

07 17 VA2, VE2 Kieto kuro katilo siurblys 

10,11 OFF  Funkcijos nėra 

* Įtakuojamas valdiklio įėjimas/išėjimas 

„BUFER“(Eng.), "БУФЕР"(Rus.) meniu 

Parametras Nustatymas Išėjimas* Funkcijos aprašymas 
05 2  Buferinės talpos „iškrovimas“ į šildymo kontūrą 

(gedimo atvejų) 

10 3  Buferines talpos veikimo režimas – šilumos tiekimas 
šildymo ir karšto vandens kontūrams 

„DHW“(Eng.), "ГВС"(Rus.) meniu 

Parametras Nustatymas Išėjimas* Funkcijos aprašymas 
07 1  Karšto vandens ir šildymo sistemos lygiagretus veikimas  

 

„MIX. VALVE-1“(Eng.), "СМЕСИТ. КЛ.-1"(Rus.) meniu 

Parametras Nustatymas Išėjimas* Funkcijos aprašymas 
Heat.curve 
Кривая нагр. 

1  Šildymo kreivė kontūrui MC1 

Red. Heating 
Экон. Режим 

RED  Taupymo režimas (įjungiamas/išjungiamas laiko 
programoje) 

Heating system 
Экспонента 

UFH  /  ПОЛ 
RAD  /  РАД 
CONV  /  КОНВ 

Šildymo 
sistemos tipas 
 

UFH / ПОЛ – grindinio šildymo sistema 
RAD  /  РАД – radiatorinė sistema 
CONV  /  КОНВ – konvektorinė sistema 

13 45/75/80 ºC  Maksimali šilumnėšio temperatūra. Nustatoma 
pagal pasirinktą sistemą 

21 Xxx  Xxx – šildymo pavaros užsidarymo laikas. 10...600 sek. 
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„MIX. VALVE-2“(Eng.), "СМЕСИТ. КЛ.-2"(Rus.) meniu 

Parametras Nustatymas Išėjimas* Funkcijos aprašymas 
Heat.curve 
Кривая нагр. 

1  Šildymo kreivė kontūrui MC2 

Red. Heating 
Экон. Режим 

RED  Taupymo režimas (įjungiamas/išjungiamas laiko 
programoje) 

Heating system 
Экспонента 

UFH  /  ПОЛ 
RAD  /  РАД 
CONV  /  КОНВ 

Šildymo 
sistemos tipas 
 

UFH / ПОЛ – grindinio šildymo sistema 
RAD  /  РАД – radiatorinė sistema 
CONV  /  КОНВ – konvektorinė sistema 

13 45/75/80 ºC  Maksimali šilumnėšio temperatūra. Nustatoma 
pagal pasirinktą sistemą 

21 Xxx  Xxx – šildymo pavaros užsidarymo laikas. 10...600 sek. 

 

 „BOILER“(Eng.), "КОТЕЛ"(Rus.) meniu 

Parametras Nustatymas Išėjimas* Funkcijos aprašymas 
01 OFF,1, 2, 3, 4 ...*  Vienos, dvejų pakopų arba moduliacinis degiklis arba 2x 

1pakopiai degikliai. 

* nustatomas pagal turimo(ų) dujinio/elektrinio/skysto kuro... katilo(ų) degiklio parametrus (žr. parametrų 
sąrašą).  



 

1.1.7 Elektrinė prijungimo schema (Hidraulika 0403.2) 
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1.1.8 Montavimo schema 

Valdiklio galine panele (išvadų aprašymą žr. „Montavimo instrukcija“) : 
 

 
 
Valdiklio montavimas: 
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1.1.9 Įrangos specifikacija (Hidraulika 0403.2) 

Pagrindinė įranga: 

 
SDC 

 

AF20 

 

VF20A 

 

KTF20 

 
Papildoma įranga: 

*MK1, MK2 – parenkamas pagal šildymo sistemos galingumą, ** VA1 – parenkamas pagal bendrą sistemos galingumą 
 

RF20 

 

SDW10N 

 

SDW30N 

 

V5433A, M6063L1009 

  

VCZM..., VC4013ZZ00 

   

 
Automatizavimo ir valdymo sprendimai 
 
Honeywell 
Metalo str. 7 
LT-02190 Vilnius, Lithuania 
Tel.: +370-5-2 32 95 61, Fax : +370-5-2 13 62 88 
www.honeywell.com  

Kodas Pavadinimas Nuoroda E-Kataloge Kiekis 
vnt. 

Kaina 
Lt./vnt. 
be PVM 

SDC12-21N Reguliatorius SMILE 12-os relių. 1 1589,- 
TBS-

SMILE 
Jungčių komplektas valdikliui 
SDC 

http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_sdc.html 
 1 76,- 

AF20 Lauko oro temperatūros jutiklis, 
NTC20. http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_outdoorntc20.html 1 96,- 

VF20A Apjuosiamas ant vamzdžio 
temperatūros jutiklis, NTC20 http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_waterntc20.html 2 114,- 

KTF20 Panardinamas temperatūros 
jutiklis, NTC20. Be gilzes. http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_cablentc20.html 5 63,- 

Kodas Pavadinimas Nuoroda E-Kataloge Kiekis 
vnt. 

Kaina 
Lt./vnt.  
be PVM 

RF20 Patalpos temperatūros daviklis, 
NTC20. http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_mcr200acc.html 1 143,- 

SDW10EE 

Patalpos temperatūros daviklis, 
skaitmeninis. ON/OFF/AUTO 
funkcija. Temperatūros 
koregavimo funkcija. 

1 484,- 

SDW30N 

Patalpos temperatūros daviklis, 
skaitmeninis. LCD displėjus. 
Visiškai atstoja valdiklio valdymo 
panelę. 

http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_sdc.html 

1 934,- 

V5433A…* 
M6063L1009 

Rotacinis trijų eigų vožtuvas su 
pavara. 

http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_v5433a.html 
http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_m6063.html 

2 
kompl.  

VCZM…** 
VC4013ZZ00 

Trijų eigų linijinis vožtuvas srautu 
perjungimui su pavara. 

http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_vcseries_valve.html 
http://europe.hbc.honeywell.com/products/ecatdata/pg_vcseries_actuator.html 

1 
kompl.  


