
UNIVERSALUS KATILAS   VIADRUS U22/4 , U22/5 , U22/6
 SU GRANULIŲ DEGIKLIU EKOPAL 

MONTAVIMO IR NAUDOJIMOSI  INSTRUKCIJA   

ĮVADAS

       Universalūs ketiniai katilai ,,VIADRUS U22, tai efektyvus energetinių problemų sprendimas,kadangi kurui naudojamos
medienos ir anglies granulės, taip pat anglis, mediena,medienos briketai,medienos atliekos.Katilai skirti centrinio  šildymo
sistemoms  su  priverstine  cirkuliacija  ir  slėgiu iki  4  bar. Unikali  automatinė  kuro  padavimo  sistema  leidžia  pasiekti
maksimalių ekonominių rezultatų,bei komforto jūsų namuose. Degimo kameros forma ir matmenys tokie, kad leidžia pasiekti
labai gerą šilumos atidavimą bei sudaro galimybę  nesikaupti šlakui.
Komplektą sudaro:
− katilas Viadrus U22,
− automatinė kuro padavimo sistema,
− elektroninis valdiklis Tigra,
− katilo pajungimo flanšai  2vnt .,
− žarsteklių komplektas,
−  naudojimosi instrukcija su garantiniu talonu.
−

Katilo privalumai:
− ilgas ketinio šilumokaičio ir kitų dalių tarnavimo laikas dėl aukštos medžiagų kokybės,
− katilo universalumas ( galimybė kūrenti dviem būdais:viršutinėje dagimo kameroje malkomis,anglimi, briketais(kaip

paprastau katilu) ir automatiniu būdu iš talpyklos įvairiomis granulėmis,sijota anglimi frakcija iki 25 mm,grūdais),
− aukštas naudingumo koeficientas,
− automatizuotas degimo proceso valdymas,
− automatinis šildymo sistemos  siurblio valdymas,
− automatinis boilerio  siurblio valdymas.

TECHNINIAI DUOMENYS:                                                                     U22/4             U22/5              U22/6  

Katilo galia                                                                                                   10-22 kW        12-28 kW        12-34 kW
( kūrenant medienos granulėmis ir mediena)
Naudimgo veiksmo koeficientas kūrenant granulėmis ir smulk. anglim    86-89 proc.       86-89 proc.     86-89 proc.
Apšildomas plotas (priklauso nuo namo šiluminės varžos)                        iki  200 m²      iki  250 m²    iki  330 m²
Granulių talpyklos tūris                                                                                 260  l *            260  l *            260  l *
Vienos granulių talpyklos 260 l degimo trukmė                                         5 - 10 paros      5 - 8 paros       5- 7 paros 
Vienos degimo kameros darbo trukmė , kurenant malkomis                      2 – 4 val.         2 – 4 val       2 – 4 val.
Vienos deg. kameros darbo trukmė , kurenant anglimi(ne iš talpyklos)      4 – 7 val.        4 – 7 val.        4 – 7 val.
Vandens tūris katile                                                                                        36    l.             40    l.              45    l.
Sekcijų skaičius katile                                                                                    4                       5                       6
Didžiausias darbinis slėgis                                                                             4 bar.              4 bar.                4 bar.
Kamino skersmuo                                                                                        160 mm.          160 mm            160 mm.
Katilo aukštis                                                                                              1430 mm        1430 mm         1430 mm
Katilo gylis                                                                                                    760 mm         860 mm           960 mm 
Katilo plotis                                                                                                 1200 mm       1200 mm        1200 mm
Atstumas nuo grindų iki dūmtraukio centro                                                1090 mm       1090 mm        1090 mm
Pajungimo atvamzdžių skersmuo     mm                                                        40                    40                   40
Svoris                                                                                                          350 kg.            385 kg.             410 kg.

* - galima komplektacija su  talpa kurui  360 litrų už papildomą priemoką.

Kuro padavimo sistemos motoreduktorius su šneku  randasi katilo šone ir pasibaigia  universaliniu degikliu katilo pakuroje.
Kuro padavimo sistemos užduotimi yra kuro transportavimas iš talpyklos į degiklį. Padavimo sistemos speciali konstrukcija
leidžia ją greitai sumontuoti arba demontuoti. 

Kuro talpykla randasi virš kuro padavimo vamzdžio. Talpykla pagaminta iš plieno skardos ir yra tokios formos kuri padeda
kurui savaime kristi į šneką. Talpyklos viduje yra dvi atžymos – maksimalus kuro kiekis ir minimaliam kuro kiekiui. Talpykla
uždaroma sandariai dangteliu. Dangtelio kraštai suapvalinti. Dangtelis turi palaikymo sistema, kuri apsaugo talpyklą bei žmogų
prieš staigų savavališką dangčio kritimą. 



Skaitmeninis valdymo blokas randasi virš katilo iš priekio. Valdymo blokas valdo katilo, orapūtės, kuro padavimo sistemos
darbą naudojant katilo temperatūros jutiklį.
Papildomai  valdymo blokas turi  kitus avarinius jutiklius,  kurie  išjungią  katilą  jeigu vandens temperatūra  katile viršija 95
laipsnius arba jeigu žarijos atsitraukia į kuro padavimo vamzdį. 
Vartotojas privalo tiksliai susipažinti su valdymo bloko naudojimo instrukcija!!! 

Orapūtė  skirta cikliškam nustatyto kiekio oro padavimui į pakurą. Oro kiekis gali būti reguliuojamas orapūtės droseliu arba
skaitmeniniu valdymo bloku. 

Katilo apšiltinimo izoliacija pagaminta iš mineralinės vatos ir randasi  pilnai nudažytose katilo apdailos dalyse. 
Katilo užpakalinės dalies viršuje atvestas dūmtakis pajungimui prie kamino, o apačioje randasi vandens grįžimo pajungimas.
Katilo viršuje yra vandens išėjimo pajungimas, manometro pajungimas.

ĮRENGIMAS

     Katilinės patalpa turi atitikti  galiojančias normas. Patalpos vėdinimas turi atitikti  katilinių  patalpų vėdinimui keliamus
reikalavimus. Patalpos sienose turi buti ventiliacijos angos atitinkančios šiuos parametrus.
Kiekvienam 1,163 KW turi būti ne mažiau kaip 6 mm2 ventiliacinės angos ploto.
 Dūmtraukis turi atitikti šiuos reikalavimus:

1. turi būti pagamintas iš medžiagų, kurios būtų atsparios dūmų temperatūrai ir atitinkamų kondensatų poveikiui. 
2. turi atlaikyti mechanines apkrovas ir būti mažo šiluminio laidumo.
3. kad neperšaltų, dūmtraukis turi būti sandarus.
4. turi būti kaip galima labiau artimas vertikalei ir turėti gale ištraukimo įtaisą, garantuojantį nuolatinį efektyvų degimo

produktų šalinimą.
5. dūmtraukio aukštis turi būti ne mažiau kaip 6 m aukščio bei 0,4 m aukščiau už bet kokia greta esančią konstrukciją ar

stogo kraigą.
6. dūmtraukio skersmuo turi būti ne mažesnis kaip katilo dūmų išvados skersmuo t.y. 150 mm.

ĮRENGINIO PRIJUNGIMAS

     Prijungiant  rekomenduojama  naudoti  standžius  atvamzdžius,  lengvai  išardomus  su  išsukamomis  movomis.  Katilo
vamzdynuose  būtina  įrengti  atatinkamus  atjungimo  įtaisus.  Jungimo  schemoje  privaloma  įrengti,:apsauginį  slėgio
vožtuvą(apsauginis slėgio vožtuvas turi būti įrengtas iš kart už katilo prieš uždaromąjį ventilį), katilo uždaromuosius ventilius ,
bei  apsaugos nuo perkaitimo vožtuvą STS20.Šildymo sistemos papildymo vamzdis turi būti įrengtas toli nuo katilo,nes esant
įkaitusiam katilui,papildant šildymo sistemą šaltu vandeniu, gali trūkti katilo ketinės sekcijos.
   
Dėmesio: katilo pajungimas prie vandens šildymo sistemos turi būti atliekamas pagal visas normas bei reikalavimus
numatytus Lietuvos įstatymuose. 

    Rekomenduojama katilo jungimo shema



KATILO NAUDOJIMAS IR PRIEŽI ŪRA

Patikrinimas prieš paleidžiant

Prieš paleidžiant pirmą kartą katilą būtina patikrinti ar :
-katilas sumontuotas laikantis visų saugos reikalavimų,
-tarp katilo ir apsauginio vožtuvo nėra jokios uždaromosios armatūros,
-apsauginis vožtuvas įrengtas kuo arčiau katilo paduodamojo atvamzdžio,
-šildymo sistemos papildymo vamzdis įrengtas toli  nuo katilo,nes esant  įkaitusiam katilui  papildant šildymo sistemą  šaltu
vandeniu gali trūkti katilo ketinės sekcijos,
-katilo jungimo schemoje įrengtas tinkamas išsiplėtimo indas kurio tūris yra apie 10-15 proc nuo šildymo sistemos vandens
tūrio,
-veikia sistemoje sumontuoti cirkuliaciniai siurbliai,
-įrengtas   keturių eigų maišymo vožtuvas,

Eksploatuojant katilą vartotojas privalo sekti katilines įrangos būklę.
Reguliariai valyti dūmų kanalus bei peleninę,stebėti šildymo  sistemos vandens slėgį.

KATILO DEGIKLIO APRAŠYMAS
 Katiluose,priklausomai nuo jų galios, sumontuota automatinė padavimo sistema su universaliu „EKOPAL” degikliu 10-22kW,
12-28 kw arba 12- 35 kW galios.Tai universalus automatinis savaime išsivalantis degiklis.Automatinis degiklis tai  patentuota
automatinės kieto kuro padavimo sistemos konstrukcija, kuria galima kurenti  ne tik medžiošiaudų,saulėgrąžų granulėmis , bet
ir grūdais, anglies granulėmis bei sijota anglies frakcija iki 25 mm.. Jei granulių parametrai nėra labai  geros kokybės, tada
galima  kūrenti  ne tik  grynai  tokiu  kuru  bet  ir  maišyti  su  kitomis  granulėmis.  Pvz.grūdai  dažniausia  maišomi  su medžio
granulėmis.



1. Saugumo įkaišas
2. Motoreduktorius
3. Elektrovariklis
4. Kuro padavimo vamzdis
5. Kuro bako tvirtinimas
6. Oro vedimo kamera
7. Universalus degiklis
8. Dangtelis degiklio oro kameros valymui
9. Flanšas ventiliatoriaus montavimui
10. Deflektorius
11. Kuro talpykla
12. Kuro išėmimo angos dangtelis
13. Konvejeris (sraigtinis)                    
14. Degiklio ir padavimo sistemos sujungimo vamzdis

 Katilo užkūrimas  su automatiniu ciklu (su ir be grotelių)
Jeigu planuojate užkurti katilą su automatiniu ciklu rekomenduojame išimti ketaus groteles ir pakabinti deflektorių.. 
 
Kad užkurti katilą reikia. : 

1. Į kuro talpyklą sukrauti kurą. (granules, grudus,sijotą anglį ) 
2. Atidaryti pakuros durelės
3. Įjungti kuro padavimo sistemą ir palaukti kol degiklyje pasirodys kuras iki degiklio oro putimų skylučių lygio.
4. Ant kuro padėti popierių arba kitą degimo medžiagą, kuri padės uždegti kurą. Ant jų padėti mažų medžio gabaliukų ir

uždegti. Medžio granules galima užkurti ant jų truputi užpylus grilinio degaus skysčio.
5. Kai medis užsidegs po 3-5 minučių dar pridėti šiek tiek kuro, kad ugnis jį apimtų. 
6. Rankiniu būdu įjungti orapūtę ir uždaryti pelenvietes dureles bei po uždegimo pakuros dureles. 
7. Po to kai ugnis bus stabili perjungti valdymo bloką į  automatinį  darbą. Kuro padavimas ir ventiliatorius įsijunginės

automatiškai. 
8. Nustatyti norimą katilo temperatūrą (mažiausiai 70 laipsnių). 

Nuo  šito  momento  katilas  dirbs  automatiškai,  pagal  vartotojo  nustatymus,  nustatytus  vartotoju  po  susipažinimo  su
valdymo bloko naudojimo instrukcija . 
Periodiškai patikrinkite degimo procesą. Pelenai palaipsniui krenta į pelenvietę ir degiklis savaimė apsivalo. Jei tarp katilo
sienos ir degiklio įstrigs šlakas jį reikia pašalinti naudojant kablį. 
Valdymo blokas saugo katilą prieš leistinos temperatūros viršijimo, žarų į kuro transportavimo atsitraukimą, bei išjungią
visą įrenginį jei kuro pasibaigimo atveju. 
Ant kuro padavimo sistemos vamzdžio tarp kuro talpyklos ir degiklio yra jutiklis, kuris reaguoja jei žarai atsitraukia į
vamzdį. Tuo atvejų išjungiama orapūtę o padavimo sistemą išstumia žarus arba rusenti kurą į pelenvietę. Visos pavojaus
būklės signalizuojamos garsiniu signalu bei diodais ant valdymo bloko skydo. 
Katilo vartotojas privalo tiksliai susipažinti vald ymo bloko naudojimo instrukcija!!!
Pirmame katilo paleidime gali atsirasti rasa ant katilo sienų. Tai nereiškia, kad katilas ne sandarus. Tokiu atveju reikia
intensyviau kūrenti (80 laipsnių) katilą per 2-3 paras.  
 Katiluose pilnai sudega kuras ir dujos. Jei degimas yra teisingas nėra matomų dūmų.  
Tam,  kad katilas  veiktų  patikimai  ir  ilgai  rekomenduojame  dujų  temperatūrą  viduje  katilo  laikyti  apie  160 laipsnių
aukščiau negu aplinkos temperatūra, o vandens temperatūra turi būti ne žemesne nei 60 laipsnių. Žemesnės temperatūros
palaikymas (pvz. pavasaryje, rudenį) galima pasiekti tokiu būdu:
1. Teisingai parinkti katilo galią pagal šildomą plotą
2. Naudoti pamaišymo trijų arba keturių eigų vožtuvus tarp vandens padavimo ir grįžimo.   
Gera įtaka katilo darbui bei jo ilgaamžiškumui turi taip vadinamos trumpos sistemos t.y. tiesioginis prie katilo atskiros
karšto vandens sistemos (boilerio) pajungimas.
Kuro krovimas
Degimo procesas bus pastovus jeigu periodiškai krausime kurą į kuro talpyklą. Kaip dažnai tą reikia daryti priklauso nuo
degimo intensyvumo ir kiekvienas vartotojas apibrėžia tai pagal savo patirtį. Apytiksliai kas 3-7 dieną. Tas pats liečia
pelenų išėmimas. 
Kuro kiekis talpykloje turi būti tarp dviejų atžymų talpyklos viduje. Pernelyg mažas kuro kiekis (žemiau 30cm) gali kelti
dulkės, kai atidarome talpyklos dangtį katilui dirbant.  
Kuro pasibaigimas (stoka) reiškia degimo proceso pabaigą. Po to katilas užkuriams iš naujo. Katilo darbo metu talpyklos
dangtis turi būti sandariai uždarytas. 

 



KATILO DARBAS K ŪRENANT MALKOMIS,ANGLIMI AR BRIKETAIS

Norint kūrenti kuru ne iš talpyklos ,o viršutinėje degimo kameroje reikia sekančiai paruošti katilą:
− išimti iš viršutinės degimo kameros papildomą šilumos sulaikymo reflektorių ( metalinį lakštą),
− nuo valdymo bloko atjungti elektros padavimo laidą ,einantį į  automatinės kuro padavimo sistemos variklį,
− išimti peleninę iš apatinės kameros ir įdėti virš granulinio degiklio.
− Nukabinti ketinį liepsnos sklaidytuvą(deflektorių),kabantį virš degiklio.

Katilo degimo procesą  ir kūrenant kuru ne iš talpyklos atlieka valdiklis.
Norint vėl kūrenti kuru  iš talpyklos  visus aukščiau išvardintus veiksmus reikia atlikti atbuline tvarka.

Katilo valymas

    Periodiškai būtinai reikia atlikti generalinį katilo valymą.  Valymų  dažnumas priklauso nuo degimo proceso teisingumo,
katilo aptarnavimo pagal vartotojo instrukcija, kuro kokybės. Periodiškumą reikia apibrėžti pačiam vartotojui pagal patirtį. 

Teisingo katilo naudojimo atvejų, naudojant kokybišką kurą katilo valymas atliekamas kas 5 savaitę. 
Jeigu jūsų dūmtraukis jungiantis kaminą prie katilo ilgesnis nei įparastai, turi būti numatytą valymo angą su dangteliu.
Periodiškas valymas turi būti atliekamas kokybiškai, nes tai tiesiogiai įtakoja katilo darbo efektyvumą ir jo ilgaamžiškumą. 
Drėgmė katilinėje, o ypač katilo fundamente, kuro drėgmė (daugiau negu 20%), rekomenduojamų temperatūrų nesilaikymas
labai įtakuoja katilo darbo kokybę bei ilgaamžiškumą. 

Katilo valymą reikia atlikti kai katilas išjungtas ir nedirba. V aldymo bloko kištukas turi būti ištrauktas iš lizdo.

Katilo  užgesinimas ir  išjungimas

      Dėmesio, elektros įtampos atjungimas katilui -tai nėra katilo užgesinimas.Katilas užgesinamas tik pilnai atlikus
žemiau  aprašytus  nurodymus.Šis  katilas  pritaikytas  pastoviai  dirbti  ir  b ūti  budin čiam  režime,kasdien  katilas
neįjunginėjamas ir neišjunginėjamas.Katilas išjungiamas tik
šildymo sezono pabaigoje arba kitais planuoto katilo atjungimo atvejais, pvz.valymui.
Po šildymo sezono pabaigos arba kituose planuoto katilo atjungimo atvejuose reikia leisti katilui užgesti pasibaigiant kurui
talpykloje(jei planuojate išjungti katilą,kuro į talpyklą pildykite tiek,kad jis pasibaigtų prieš išjungimą).Jeigu talpykloje dar yra
kuro,tada   reikia išjungti orapūtę(ištraukti jos laidą iš valdiklio lizdo) ir rankiniu valdymu per valdymo bloką išstumti žarijas
per padavimo sistemą iki pelenvietės – tai užgesins katilą. o po katilo atvėsimo katilą išvalyti.Tik pilnai
Papildomai išvalyti kuro talpyklą bei kuro padavimo sistemą bei jos dalys nuo užteršimų. 
Nereikia nuleidinėti vandenį iš sistemos jei nebūtina atlikti kažkokių jos remonto darbų. Visos durys turi būti gerai uždarytos.
Katilo  viduje  rekomenduojame  padėti  drėgmę  absorbuojančią  medžiagą.  Visus  metus  katilinė  privalo  likti  švari,  gerai
ventiliuojama ir pirmiausia sausa. Per visą darbo periodą orapūtė, valdymo blokas, motoreduktorius turi likti  švarūs. Visos
sąlygos tiesiogiai įtakoja jų darbą bei pačios įrangos ilgaamžiškumą 

 Saugos eksploatacijos reikalavimai.  
Saugos eksploatacijos bazinė taisyklė yra centrinio šildymo sistemos teisingas projektas bei montavimas, saugos priemonių
šildymo sistemoje panaudojimas pagal naujausias technologijas bei reikalavimus.  Kad Jūsų  katilo bei šildymo sistemos
eksploatacija būtu saugi reikia laikytis sekančių nurodymų:
1) Katilo  eksploatacija  griežtai  draudžiama  jei  vandens  lygis  šildymo sistemoje nukrito  iki  lygio  aprašyto  šildymo
sistemos instrukcijoje. 
2) Dirbant su katilu dėvėkite pirštinius, apsauginius akinius bei galvos dengimus. 
3) Atidarant dureles stovėkite šalia o ne priešais katilą. Katilui dirbant draudžiamą atidarinėti kitas durelės negu pakuros.
4) Laikyti tvarką katilinėje, daiktai nesusiję su kūrenimu bei darbu su katilu neturi būti saugomi katilinėje. Darbo su
katilo metu naudokite pernešamas lempas ne daugiau kaip 24V. 
5) Vaikų buvimas katilinėje arba jų panaudojimas katilo aptarnavimui griežtai draudžiamas. 
6) Reguliariai tikrinti šildymo sistemos bei katilo techninę būklę. Vamzdžių sandarumą, durelių, dūmtraukio bei kamino
stovį. 
7) Visi nesklandumai turi būti šalinamos nedelsiant. 
8) Žemos laikotarpiu negalima daryti pertraukų  kūrenime, kai pertraukos metu egzistuoja vandens šildymo sistemoje
arba jos elementuose sušalimo rizika. Katilo užkūrimas su užšaldyta šildymo sistema gali pavojingai sugadinti katilą. 
Dėmesio: Esant bent minimaliam įtarimui, kad vanduo sistemoje užšalo, prieš užkūrimą  reikia patikrinti vandens
vamzdžių  pralaidumą  iki  pat  akumuliacin ės  talpos. Tam reikia  palesti  vandenį  ir  palaukti  kol  vanduo išbėgs iš
perkelių vamzdžio. Jeigu pralaidumo nėra – draudžiamą užkurti katil ą. 
9) Šildymo  sistemos  užpylimas  vandeniu  bei  jos paleidimas  žemos  laikotarpių  turi  būti  atliekamas  labai  atsargiai.
Vandens užpylimas daromas karštu vandeniu taip kad vanduo neužšaltu pylimo metu.
10) Draudžiama naudoti benziną arba kitą sprogstančią medžiagą katilo kuro uždegimui. 
11) Šildymo sistemos gedimo metu (vandens stokos katile  atveju)  nereikia  leisti  vandens į  katilą,  todėl  kad tai  gali
pažeisti katilą. Katilą reikia užgesinti kaip aukščiau aparašyta .
12) Didesnio  kiekio  vandens nutekėjimo  iš  šildymo  sistemos  atvejuose,  kai  sistema privalo  būti  dažnai  pildoma po
šildymo  sezono  pasibaigimo  patikrinkite  vamzdžių  sandarumą.  Patikrinkite  ar  nepasikeitė  vidinis  vamzdžių  pjūvis  dėl
akmens nuosėdų. Saugos vamzdžio pjūvio sumažėjimas dėl akmens nuosėdų gali sukelti pavojingą avariją. 



13) Darbo su katilo metu, kartu su įjungta orapūte ir padavimo sistema garso lygis turi būti ne didesnis nei 80dB. 

Nesklandumai darbo metu (pernelyg maža galia)
Katilo neefektyvumas darbe dažnai reiškia šildymo našumo (pajėgumo) sumažinimą. To priežastimi būna:     

1. Pernelyg maža trauka. Patikrinti ir pašalinti kamino, dūmtraukių, durelių nesandarumus. Išvalyti katilą bei kaminą.
Patikrinti kamino aukštį bei pjūvį. 

2. Blogos kokybės kuras. (pvz. didelis pelenų kiekis su žema degimo temperatūra) Pakeiskite kurą, kad jo parametrai
atitiktų rekomenduojamo kuro instrukcijoje parametrus.

3. Užteršti konkvekciniai kanalai. Išvalyti kanalus.  
4. Nėra oro padavimo į patalpą, kur stovi katilas. Reikia leisti orui patekti į patalpą (per langą arba ventiliacinės angas) 
5. Oras nepatenka į degiklį. Surasti priežastį: patikrinti orapūtę ir droselį. Nuimti degiklio oro kameros dangtelį ir gerai

išvalyti kamerą. 

 Avarinis katilo išjungimas
Pavojaus padėtyse [pvz. vandens temperatūros viršijimas 100 laipsnių,  vandens garinimas (barškinimas šildymo sistemoje)
vamzdžių,  radiatorių  trukimai  ir  kt]  reikia  išjungti  orapūtę  ir  rankiniu  valdymu  per  valdymo  bloką  išstumti  žarijas  per
padavimo sistemą iki pelenvietės – tai užgesins katilą. 
Nustatyti pavojaus (avarijos) priežastį, o po jos pašalinimo ir įsitikinimu, kad katilas ir šildymo sistema techniškai tvarkinga,
patikrinti šildymo sistemą užpilant ja vandeniu, užkurti katilą. 

KATILO VALDIKLIS
"TIGRA "  yra  valdiklis,  užtikrinantis  nustatytos  vandens  temperatūros  išlaikymą  katile,  kuriame  yra  sumontuotas
automatinis  kieto kuro padavimo tiektuvas (šnekas). Dėka savo pažangių  funkcijų  jis užtikrina ekonominį  ir  automatinį
katilo  darbą,  o  kartu  ir  pilną  cirkuliacinių,  b.k.v.,  grindinio  šildymo  ir  recirkuliacinio  siurblių  kontrolę.  Laiko  juostos,
ekonomiškumo funkcijos, dienos ir nakties režimai, o taip pat naujas ventiliatoriaus valdymo algoritmas leidžia iki 20 %
sutaupyti kuro, palyginus su tradiciniais valdikliais. Išvestis kambario termostatui suteikia valdiklio naudojimui patogumo ir
komforto. Šis valdiklis išsiskiria iš kitų rinkoje esančių modelių ir tuo, kad yra galimybė prie valdiklio prijungti papildomus
nuotolinio valdymo skydelius (galimybė kontroliuoti katilą iš bet kurios namų vietos).

Kiekvienas vartotojas gali prijungti prie valdiklio  iki trij ų papildomų nuotolinio valdymo skydelių, identiškų prie katilo
sumontuotam pagrindiniam skydeliui.

 Dėl galimybės nupirkti papildomus nuotolinio
valdymo skydelius susisiekite su jūsų pardavėju.

Kaip papildomas parinktis gamintojas suteikia galimybę prijungti prie valdiklio Wifi, GSM ir TV modulius. Prijungimui yra
naudojamos ant  galinės  valdiklio  korpuso  sienelės  esančios  jungtis.  Per  jungtis  gali  būti  prijungti  trys  prietaisai  (reikia
atkreipti  dėmesį,  kad trijų  nuotolinio  valdymo  skydelių  parinktys  jau yra!).  Kiekvienas prietaisas  yra  atpažįstamas kaip
savarankiškas  vienetas,  todėl    galima,  pvz.,   prijungti  du  nuotolinio  valdymo  skydelius   ir   vieną   Wifi   modulį,
leidžiantį  valdiklį ir katilo darbą  kontroliuoti  per  internetą.  Taip  pat  galima  prijungti,    pvz., vieną skydelį, vieną Wifi
modulį ir vieną GSM modulį.  Daugiau  informacijos  apie    papildomų   modulių  naujoves  Jūs  galite  gauti  pas savo pardavėją. 

2. TECHNINIAI DUOMENYS

Tiekimo įtampa 230 V/50 hz
Reguliatoriaus energijos suvartojimas 6W
Temperatūros jutiklių darbinės ribos 0 - 100°C
Darbo temperatūra 0 - 40 ° C

Išeičių apkrova (užtikrinti 6,3 A saugikliais)

Tiekiklis             - 1.5 A
Siurblys cirk.      - 0,8 A
Siurblys b.k.v      - 0,8A
Ventiliatorius     - 1.5 A
Grindų siurblys   - 0,8A 
Recirk. siurblys   - 0,8A

Cirkuliacinio siurblio Anti Stop 1 min kas 7 dienas

Automatinis siurblio įsijungimas 
(anti užšaldymas)

Žemiau 5°C

Išorinio avarinio termostato įsijungimas Aukščiau 85°C







4. KONFIGŪRAVIMO PARAMETRAI

FUNKCIJA Gamykliniai
nustatymai

Taikymo
sritis

Vienetas

Nustatyta temperatūra 60 35 - 90 °C

Naktinis režimas - 3 -10... +10 °C

Ekonominis režimas - 3 0... +10 °C

Cirkuliacinio  siurblio  įsijungimo
temperatūra

35 IŠJ. 25 - 70 °C

B.k.v. (buitinis karštas vanduo)
nustatyta temperatūra

Išj.
Detalus
aprašymas  yra
pateiktas
žemiau

°C

Kuro tiekimo laikas 15 IŠJ. 1-205 S

Laikas (pertrauka) tarp tiekimo 90 1-150 S

Tiekimo kartotinumas 2 IŠJ. 1-20

Prapūtimo laikas 10 IŠJ. 5-59 S

Laikas tarp prapūtimo 10 1-99 Min

Ventiliatoriaus greitis(apsukos) 50 10-100 %

Ventiliatoriaus  greitis(apsukos)
esant priežiūros režimui

50 10-100 %

Reguliatoriaus  išjungimo
temperatūra

30 25-35 °C

5.  Servisiniai parametrai

FUNKCIJA Gamykliniai
nustatymai

Taikymo sritis Vienetas

Mažiausia temperatūra 40 30-55 °C

Didžiausia temperatūra 80 60-90 °C

Histerezė 1 1-5 °C

Mažiausia ventiliatorius galia 25 20-70 %

Didžiausia ventiliatorius galia 55 20-70 %

Kuro trūkumo nustatymo laikas 90 Išj. 90 Min

Siurblio atjungimo laikas 3 1-250 Min

B.k.v. šildytuvo(boilerio) prioritetas NE TAIP / NE

Tiekiklio aliarmo temperatūra 70 Išj. 35-90 °C

Kuro perpylimo laikas 5 1-30 min



Cirkuliacinio  siurblio
išjungimo temperatūra

IŠJ. IŠJ. - 70 °C

Grindinio šildymo nustatyta temperatūra IŠJ. IŠJ. - 50 °C

Kalba LIETUVIŲ
ANGLŲ, RUSŲ
LENKŲ, *

*  galimos
kitos kalbos

Uždegimo laikas 2 val. 1 - 7 Val.

Užgesinimo laikas 2 val. 1 - 7 Val.

Serviso  parametrų  pakeitimas  dėl  ventiliatoriaus  MIN.  ir  MAKS.  galios  atliekamas  t ik  esant  labai  netipinėms
ventiliatoriams,  jeigu  apsukų  pakeitimai  su  VENTILIATORIAUS  APSUKOS  funkcija  tar p  10  ir  100%  yra
nepastebimi. Parametrų  pakeitimas  be  priežasties  gali  sąlygoti netinkamą prie katilo primontuoto  ventiliatoriaus
darbą.

6. Priekinio skydelio mygtukai

- mygtukas, kuriuo yra pakeičiamas darbo  režimas. Funkcija

RANKINIS VALDYMAS skirtas įjungti/išjungti cirkuliacinį siurblį.

Valdiklis "TIGRA" gali dirbti vienu iš penki ų žemiau nurodytų režimų.
- NOR - Normalus
- D/N   - Valdiklis automatiškai sumažina temperatūrą nakčiai nuo 23.00 val. iki 6.00 val. į meniu nustatytą  dydį

(nakties režimas)
- EKO  - Valdiklis automatiškai sumažina temperatūrą nepriklausomai nuo dienos laiko į temperatūrą, kuri yra nustatyta

meniu (ekonominis režimas)
- KAL - Darbas pagal kalendorių. Valdiklis tokiu režimu dirba pagal vartotojo nustatytą programą. Galima nustatyti

temperatūros režimą ir atskirų siurblių įsijungimą/išsijungimą pagal tam tikras valandas. Kalendoriaus nustatymai
aprašyti šioje naudojimosi instrukcijoje žemiau (14.2 p.)

- TER   -  Darbas su kambario  termostatu.  Tuo metu,  kai  valdiklis  kambaryje  pasiekia  nustatytą  temperatūrą,  jis
pereina  į  priverstinės  priežiūros  būseną,  ir  periodiškai  įjungia/išjungia  cirkuliacinį  siurblį.  Veikimo  kartu  su
termostatu sąlygos ir tinkamo modelio parinkimas yra aprašyti šioje instrukcijoje žemiau (17 p.) 

- Mygtukas "į viršų". Naudojantis meniu šis mygtukas yra skirtas pereiti laipteliu aukštyn, o taip pat yra skirtas
grįžti iš meniu į pagrindinį ekraną. Dirbant rankiniu režimu yra naudojamas įjungti/išjungti ventiliatori ų.

- Mygtukas turi tris paskirtis:
1. Įėjimo į menių ir konkrečių ekranų persukimas
2. Funkcijos į viršų parametro padidinimas
3. Rankinio valdymo režime, kai yra įjungtas ventiliatorius yra skirtas padidinti jo apsukas

- Mygtukas turi tris paskirtis:
1. Įėjimo į menių ir konkrečių ekranų persukimas
2. Funkcijos žemyn parametro sumažinimas
3. Rankinio valdymo režime, kai yra įjungtas ventiliatorius yra skirtas sumažinti jo apsukas.

ENTER mygtukas yra skirtas patvirtinti 
- perėjimą prie keitimo funkcijos, kurią norime pakeisti 

  - atliktų pakeitimų priėmimo pokyčius

Šiuo  mygtuku  yra  išjungiamas  katilą  kai  jis  dirba.  Ventiliatorius  ir  tiekiklis  (šnekas)  yra  išjungiami
nepriklausomai nuo temperatūros.  Cirkuliaciniai siurbliai dirba toliau atsižvelgiant į jų perjungimo/išjungimo
temperatūrą.  Paspaudus  ant  pagrindinio  ekrano  pasirodo  užrašas IŠJUNGTAS.  Pakartotinai  paspaudus  šį
mygtuką pereinama į ventiliatoriaus 

būseną  PRIEŽIŪRA, jeigu katilo temperatūra yra didesnė negu nustatyta, arba į būsena UŽDEGIMAS, jeigu
katilo temperatūra yra mažesnė negu nustatyta.



Mygtukas ir režimas IŠJUNGTAS dažnai naudojama atidarant duris tam, kad būtų užtikrinta, jog neišsijungs katilo tiekiklis
arba ventiliatorius.  Režimas IŠJUNGTAS dažnai yra naudojama kūrenant ant papildomų grotelių, kai norime, kad dirbtų
cirkuliaciniai siurbliai, o ne tiekiklis arba ventiliatorius.  Esant rankinio valdymo funkcijai, mygtukas yra naudojamas
įjungti/išjungti kuro tiekikl į.

Kalendoriaus funkcijų ir valandų pakeitimų mygtukų paaiškinimai yra pateikiami šioje instrukcijoje žemiau esančiose
dalyse (6 p.) 

6.1 IŠORINIŲ PRIETAISŲ DARBĄ VAIZDUOJAN ČIOS LEMPUTĖS

TIEKIKLIS VENTILIATORIUS

 ŠILDYMO SISTEMOS PAGRINDINIS CIRK. SIURBLYS 

BUITINIO KARŠTO VANDENS (BKV) SIURBLYS 

GRINDINIO ŠILDYMO SIURBLYS 

(RE)CIRKULIACINIS SIURBLYS 

Papildomai ant skydelio yra:

 - lemputė,  nurodanti režime TER  (darbas su kambariniu termostatu)  pasiektą  temperatūrą  nustatyta  ant kambarinio
termostato.

  - ALIARMAS . Lemputė nurodanti prietaiso aliarmo būseną.

7. REGULIATORIAUS APTARNAVIMAS

Po susipažinimo su šia instrukcija, jeigu atsiranda kažkokių nesklandumų  dėl reguliatoriaus aptarnavimo arba dėl kūrimo
proceso, tai prašome susisiekti su mumis. Techninės pagalbos teikimo numeris yra nurodomas šios naudojimosi instrukcijos
tituliniame puslapyje. Mūsų techninė pagalba padės Jums, jeigu iškils klausimų dėl prietaiso aptarnavimo ar nustatymo.

7.1. Pirmas paleidimas

Reguliatorių  įjungiame  paleidimo  mygtuku  esančiu  iš  kairės  pagrindinio  valdiklio  korpuso  pusės.  Raudoname  ekrane
atsiranda esama katilo vandens temperatūra.  LCD ekrane matysime nustatytą  temperatūrą  (Tnus) ir  reguliatoriaus darbo
režimas IŠJUNGTAS. Taip pat bus matyti dabartinis laikas ir darbo režimas (gamykliniai nustatymai NOR, plačiau apie
darbo režimus yra aprašyta 11 punkte).
Esant režimui IŠJUNGTAS galime atlikti bet kokius pakeitimus meniu, valdiklis tuo metu yra budėjimo būsenoje ir neveikia
ventiliatorius ir kuro tiekiklis.
Prie darbo režimo UŽDEGIMAS pereiname  naudojant mygtuką -  ant  ekrano  bus  matyti  užrašas
UŽDEGIMAS. Pakartotinai paspaudus mygtuką vėl sugrįšime į režimą IŠJUNGTAS.

7. 2. Valdiklio meniu parametrų funkcij ų pakeitimas

Visus parametrų funkcij ų pakeitimus atliekame tokiu būdu: 
Reikia mygtukais  arba pereiti į menių ir surasti mus dominančią funkciją, kurios reikšmę norime pakeisti.
Pasirenkame tą funkciją, o tada mygtuku  pereiname į redagavimo ekraną (ekrane bus matyti žalia spalva).

Pakartotinai naudojant mygtukus  arba  atliekame pakeitimus, kuriuos patvirtiname mygtuku . Ekrane bus matyti
mėlyna spalva. Pakeitimas atliktas. Į pagrindinį langą pereiname mygtuku 

Vasaros   sezone   kai   katilas  yra  nenaudojamas   reguliatorių      geriausiai   yra   nustatyti   į  režimą  "IŠJUNGTAS".
Tik  tada   veikia cirkuliacinio siurblio ANTI STOP funkcija. Ši funkcija periodiškai kartą per savaitę įjungia cirkuliacinį





TEMPERATŪRA. Pvz., kai valdiklio išsijungimo temperatūra yra nustatyta ant 35°C, o esama katilo temperatūra nukrenta
iki 34°C, tai po 5 minučių  prasideda užgesimas, kuris trunka 2 valandas (gamyklinis nustatymas, tačiau ji galima pakeisti).
Po 2 valandų valdiklis pereina į režimą BUDĖJIMAS. Išsijungia tiekiklis ir ventiliatorius.

Apie UŽGESIMO pradžią (trukmė 5 minutės) vartotojas yra informuojamas trumpu garsiniu signalu tuo momentu, kai esama
katilo temperatūra nukrenta žemiau nustatytos funkcijoje VALDIKLIO IŠSIJUNGIMO TEMPERATŪRA. Po 5 minučių
besąlygiškai prasideda užgesimo procesas.
Jeigu norima vėl pereiti į UŽDEGIMO režimą, tai reikia paspausti mygtuką  ir sulaukti  kol ekrane pasirodo pranešimas
UŽDEGIMAS.

9. ALIARMAI PRIKLAUSOMAI NUO TEMPERAT ŪROS

Valdiklis "TIGRA " turi tam tikrą skaičių apsaugų ir informuoja vartotoją apie tokius pavojus:

 9.1 Katilo vandens temperatūra aukštesnė kaip 90°C 

Tai labai svarbus aliarmas, kuris informuoja apie pavojingai aukštą vandens temperatūrą katile, dėl kurios šildymo sistemoje
gali  užvirti  vanduo.  Aliarmas automatiškai  įsijungia,  kai  yra viršijama 90°C temperatūra.  Valdiklio  ekranas pasikeičia  į
RAUDONĄ  spalvą.   Užsidega  raudona  lemputė  ALIARMAS  ir  įsijungia  garsinė  signalizacija.  Tuo  metu,  kai  veikia
signalizacija  (temperatūra  aukštesnė  kaip  90°C)  tiekiklis  ir  ventiliatorius  besąlygiškai  išsijungia.  Cirkuliaciniai  siurbliai
įsijungia avariniu būdu tam, kad aušinti šildymo sistemą. Šis aliarmas veikia iki kol temperatūra nenukrenta iki 89°C arba
žemiau.

Veikiant aukščiau nurodytam aliarmui ekrane atsiranda užrašas KRITINE TEMP (kritin ė temperatūra)
9.2 Katilo vandens temperatūra 80-90°C ribose

Kai vandens temperatūra katile viršija 80 °C ribą, bet nėra aukštesnė  negu 90°C, tai įsijungia informacinis aliarmas apie
artėjantį  pavojų   KRITINĖS  TEMPERATŪROS  ALIARMAS,  kuris  įsijungia  kaip  yra  viršijama  90°C  temperatūra.
Temperatūrai esant 80 - 90°C ribose valdiklio ekranas pradeda mirksėti raudona spalva, atsiranda periodiškas garso signalas,
tačiau katilas veikia įprastai. Tai yra tik informacinis signalas, kuris neturi jok ios reikšmės katilo darbui. 

Veikiant aukščiau nurodytam aliarmui ekrane atsiranda užrašas PERKAITIMAS

9.3 ALIARMAS DĖL TIEKIKLIO ŠNEKO ARBA VAMZDŽIO PERKAITIMO

Tiekiklio (šneko) jutiklis (tinkamai sumontuotas specialiai tam skirtoje rankovėje) kontroliuoja šneko temperatūrą vamzdyje.
Jei dėl kažkokios priežasties žarijos traukiasi link talpos kaitindamos šneką iki pavojingai aukštos temperatūros (gamyklinis
nustatymas  yra 70°C,  tačiau jį  galima pakeisti),  tai  valdiklis  įjungia aliarmą.  Ekrane pradeda mirksėti  raudona spalva.
Įsijungia garsinis signalas. Reguliatorius kaip apsaugą valdiklio meniu nustatytam laikui (KURO PERPYLIMO LAIKAS)
besąlygiškai  įjungia  tiekiklį  (šneką).  Gamyklinis  nustatymas yra  5 minutės,  tačiau jį  galima pakeisti.  Avarinis  tiekiklio
įsijungimas įvyksta tam, kad išstumti iš šneko vamzdžio žarijas ir ataušinti sistemą, kad neužsidegtų kuras bake. Kai tiekiklis
po avarinio paleidimo įsijungia, o vamzdžio temperatūra tampa mažesnė  už nustatytą  funkcijos TIEKIKLIO ALIARMO
TEMPERATŪRA vertę, tai viskas sugrįžta į normalią padėtį. Dėl saugumo priežasčių aliarmo negalima nutraukti, tačiau bet
kuriuo mygtuku galima išjungti garsinį signalą. 

9.4 ALIARMAS DĖL TEMPERAT ŪROS KRITIMO 

Valdiklis  "TIGRA "  kontroliuoja  esamos  ir  nustatytos  temperatūros  santykį.  Naudojant  funkciją  KURO  TRŪKUMO
NUSTATYMO  LAIKAS  galima  pasirinkti  temperatūros  kritimo  žemiau  nustatytos  ribos  matavimo  laiką.  Gamyklinis
nustatymas yra 90 minučių. Jei per 90 minučių temperatūra visą laiką krenta, tai valdiklis apie tai informuoja garso signalu ir
besikeičiančia ekrano spalva. Be to, atsiranda užrašas TEMPERATŪROS KRITIMAS. Galime savo nuožiūra nustatyti laiką,
po kurio valdiklis turi apie šį kritimą pranešti. Tai gali būti bet koks laikas priklausomai nuo vartotojo poreikių.
Kad valdiklis vartotojo neinformuot ų apie temperatūros kritim ą, reikia funkcij ą KURO TRŪKUMO NUSTATYMO
LAIKAS nustatyti į „IŠJ“ (išjungtas) padėtį. 

9.5 ALIARMAS DĖL ANTI - UŽŠALDYMO

Valdiklis automatiškai įjungia cirkuliacinius siurblius, kai temperatūra nukrenta žemiau +5°C ribos su tikslu išmaišyti vandenį
sistemoje tam, kad nesukrešėtų skystis. Aliarmo metu ekrano spalva pasikeičia į tamsiai mėlyną. Papildomai įsijungia garsinis
signalas.



9.6 PERKAITIMO ALIARMAS (SIEKIANT APSAUGOTI IŠORINI US PRIETAISUS)

Valdiklyje  yra  sumontuotas  nepriklausomas  apsaugą  nuo  šilumos  užtikrinantis  prietaisas  -  avarinis  termostatas.  Tai
papildomas jutiklis, veikiantis nepriklausomai nuo katilo jutiklio. Jis besąlygiškai atjungia tiekiklį (šneką)   ir   ventiliatorių,
kai   yra   pastovi   85 - 90°C  temperatūra (priklausomai nuo termostato modelio). Kai valdiklis yra atjungiamas avariniu būdu,
tai ekrano spalva pasikeičia į raudoną. Papildomai atsiranda užrašas Avar.Termostat  (TERMIKAS). Apsauga nuo perkaitimo
temperatūros veikia nepriklausomai nuo kitų apsaugų ir jos gali veikti tuo pat metu. Tam, kad viskas sugrįžtų į normalią padėtį
AVARINIS TERMOSTATAS turi atvėsti iki 50°C temperatūros. Pasiekus šią temperatūrą automatiškai atsiblokuoja ventiliatorius
ir tiekiklis(šnekas) ir katile toliau vyksta degimas.
Papildomas avarinis termostatas naudojamas su tikslu apsaugoti  instaliaciją  nuo perkaitimo,  kai, pvz., yra pažeistas katilo
jutiklis arba jis yra netyčia išimtas iš katilo rankovės. Jeigu jutiklis yra išimtas, tai jis nematuoja temperatūros, todėl negali
automatiškai įsijungti per didelės temperatūros aliarmas, kuris atjungia tiekiklį ir ventiliatorių.  Papildomas, nepriklausomas
termostatas apsaugo sistemą tuo atveju, kai dėl kokių nors priežasčių paveda pagrindinis katilo vandens temperatūros jutiklis. 

10. PAŽEISTŲ TEMPERATŪROS JUTIKLI Ų ALIARMAI

Visi temperatūros jutikliai, kurie yra įrengti kartu su valdikliu "TIGRA", matuoja temperatūrą toje šildymo sistemos vietoje,
kurioje jie yra  sumontuoti. Temperatūros matavimo skaičių nebuvimas (nerodymas) reiškia, kad jutiklis yra pažeistas. Jeigu
yra  sugadintas  pagrindinis  katilo  temperatūros  jutiklis,  tai  jį  būtinai  reikia  pakeistas  į  naują(veikiantį).  Degimas  katile
draudžiamas. Jeigu yra pažeisti kiti jutikliai (siurblių arba tiekiklio(šneko)) degimas katile yra galimas avariniu būdu – šis
siurblys veikia visą laiką (nėra įjungimo/išjungimo priklausomai nuo temperatūros). Tuo atveju,  kai yra sugadintas tiekiklio
(šneko) jutiklis, tai nėra matuojama temperatūra ir įsijungia aliarmas dėl jutiklio sugadinimo. Katilo kūrimas be jutiklio yra
galimas, taip pat galima išjungti aliarmą (su funkcija TIEKIKLIO ALIARMO TEMPERATŪRA reikia sumažinti vertę iki
kol atsiras užrašas „IŠJ“). Tuo metu, kai žarijos nustumiamos link talpos, tai valdiklis neįjungs tiekiklio avariniu būdu su
tikslu išstumti žarijas.  Kuo greičiau reikia  jutikl į pakeisti į naują ir dar kartą nustatyti  funkcijos  parametrą  į maždaug
70°C  temperatūrą  tam,  kad  valdiklis  įjungtų  perpylimo  procedūrą  esant  staigiam,  pavojingam  temperatūros  pakilimui
sistemoje. Su pažeistu temperatūros jutikliu degimą  katile avariniu būdu galima vykdyti 7 dienas. Praėjus šiam terminui
valdiklis besąlygiškai įjungs aliarmą ir užblokuos galimybę naudoti reguliatorių.

Žemiau pateikiame konkrečius aliarmus priklausomai nuo jutiklių  pažeidimo ir galimybes išjungti  aliarmus (išskyrus
katilo temperatūros jutiklio pažeidimą) su tikslu kūrenti katile iki to momento kol atitinkamas jutiklis bus pakeistas į
naują. 

 UŽRAŠAS ANT EKRANO: 

Sugedo katilo t. jutiklis! – PAKEISTI !

Šis užrašas, kartu veikiantis garsinis signalas ir deganti aliarmo lemputė   reiškia, kad yra pažeistas pagrindinis katilo
temperatūros jutiklis.   Raudoname  ekrane  vietoj  temperatūros  skaičių  pasirodo  skaičiai  000.  Toliau  naudoti  valdiklį
nepakeitus jutiklio negalima. Prašome kreiptis į serviso tarnybą arba pardavėją dėl naujo jutiklio įsigijimo. Kartu su nauju
jutikliu gausite jo pakeitimo instrukciją.  Procedūra trunka apie 2 minutes.  Prieiga prie greitų  sujungimų  nėra apsaugota
garantine  plomba  ir  jų  pakeitimas  nesukelia  garantijos  praradimo.  Tuo  atveju,  jeigu  katilo  jutiklis  yra  pažeistas,  tai
ventiliatorius ir kuro tiekiklis neįsijungia.  Cirkuliacinis siurblys įsijungia avariniu būdu nepriklausomai nuo nustatymų.

Sugedo katilo Tgri

Šis užrašas ekrane, kartu skambantis garsinis signalas ir deganti  aliarmo lemputė   reiškia,  kad yra pažeistas grindinio
šildymo siurblio jutiklis.  Jeigu jutiklis yra pažeistas,  tai aliarmą  galima išjungti  ir  toliau naudoti įjungus siurblio  avarinį
režimą.   Tiesiog   reikia    su    funkcija   GRIN. 

ŠILDYMO NUSTATYTA TEMPERATŪRA nustatyti didžiausią vertę kokią tik galima. Siurblys toliau veiks nenutrūkstamu
režimu, o aliarmas bus išjungtas automatiškai. Tokiu atveju nebus matuojama temperatūra, o siurblys dirbs neatsižvelgus į

pažeisto jutiklio matavimus. Taip bus užtikrintas katilo darbas be prastovų. Tačiau patalpas bus galima šildyti tol, kol sugedęs
jutiklis bus pakeistas į naują (darbas avariniu režimu ne ilgiau kaip 7 dienos). Antras būdas išjungti aliarmą yra funkcijos
GRINDINIO  ŠILDYMO  NUSTATYTA TEMPERATŪRA (servisiniai  nustatymai)  režimo  nustatymas  į  „IŠJ“  (išjungti)
padėtį. Katilui dirbant tokiu režimu siurblys neveiks, valdiklis taip pat nepranešinės apie pažeistą jutiklį. 
Norėdami įsigyti naują jutiklis, prašome susisiekti su servisu ar pardavėju.



Sugedo katilo Tcir

Šis  užrašas  ekrane,  kartu  skambantis  garsinis  signalas  ir  deganti  aliarmo  lemputė   reiškia,  kad  yra  pažeistas
recirkuliacinio  siurblio jutiklis. Jeigu jutiklis  yra  pažeistas,  tai  aliarmą  galima išjungti  ir  toliau naudoti  įjungus siurblio
avarinį režimą. Tiesiog reikia su funkcija REC.SIURBLIO IŠJUNGIMO TEMPERATŪRA (servisiniai nustatymai) nustatyti
didžiausią  vertę  kokią  tik  galima. Tokiu atveju nebus matuojama temperatūra,  o siurblys  dirbs neatsižvelgus  į  pažeisto
jutiklio matavimus. Taip bus užtikrintas katilo darbas be prastovų.  Tačiau karšto vandens siurbimas bus galimas tol, kol
sugedęs jutiklis bus pakeistas į naują (darbas avariniu režimu ne ilgiau kaip 7 dienos).  Antras būdas išjungti aliarmą yra
funkcijos REC.SIURBLIO IŠJUNGIMO TEMPERATŪRA režimo nustatymas į „IŠJ“ (išjungti) padėtį.   Katilui dirbant
tokiu režimu siurblys neveiks, valdiklis taip pat nepranešinės apie pažeistą jutiklį. 

Norėdami įsigyti naują jutiklis, prašome susisiekti su servisu ar pardavėju.

Sugedo katilo Tbkv

Šis užrašas ekrane, kartu skambantis garsinis signalas ir deganti aliarmo lemputė   reiškia,  kad yra pažeistas siurblio
B.K.V (buitinio karšto vandens) šildytuvo (boilerio) jutiklis. Jeigu jutiklis yra pažeistas, tai aliarmą galima išjungti ir toliau
naudoti  įjungus  siurblio  avarinį  režimą.  Tiesiog  reikia  su  funkcija  B.K.VANDENS  NUSTATYTA  TEMPERATŪRA
nustatyti  didžiausią  vertę  kokią  tik  galima. Siurblys  toliau  veiks  nenutrūkstamu  režimu,  o  aliarmas  bus  išjungtas
automatiškai.  Tokiu  atveju nebus matuojama temperatūra,  o siurblys  dirbs neatsižvelgus  į  pažeisto  jutiklio  matavimus.
Tačiau talpos su vandeniu pašildymas bus galimas iki tol, kol bus pakeistas jutiklis (darbas avariniu režimu ne ilgiau kaip 7
dienos). Antras būdas išjungti aliarmą yra funkcijos B.K.VANDENS NUSTATYTA TEMPERATŪRA režimo nustatymas į
„IŠJ“ (išjungtas) padėtį.   Katilui dirbant tokiu režimu siurblys neveiks, valdiklis taip pat nepranešinės apie pažeistą jutiklį.

Norėdami įsigyti naują jutiklis, prašome susisiekti su servisu ar pardavėju.

Sugedo katilo Ttie – PAKEISTI!

Šis užrašas ekrane reiškia  tiekimo jutiklio pažeidimą.  Kaip išjungti  aliarmą  ir  informacija dėl  tolesnių  veiksmų  detaliai
aprašyti įžangos 10 p. 

11. DARBO REŽIMAI

NOR: Valdiklis dirba pagal pagrindinius, normalius meniu nustatytus parametrus.
D/N:  Valdiklis  pats  sumažina  temperatūrą  nakčiai  tarp  23.00  -  6.00  val.  į  meniu  nustatytą  temperatūrą  -  NAKTIES
REŽIMAS. 
KAL:  Darbas  pagal  kalendorių  (temperatūros  reguliavimas  tam  tikrai  valandai,  galimybė  įjungti/išjungti  atskirus
cirkuliacinius siurblius priklausomai nuo konkrečios valandos). 
EKO: Paprastas temperatūros sumažinimas vienu mygtuko paspaudimu. Valdiklis iš karto sumažina temperatūrą į meniu
nustatytą vertę - EKONOMINIS REŽIMAS. Papildomai yra išjungiami siurblys b.k.v. ir recirkuliacinis siurblys. Grindinio
šildymo nustatyta temperatūra automatiniu būdu yra proporcingai koreguojama nustatytai temperatūros sumažinimo vertei. 
TER:  Darbas  su  kambario  termostatu.  Valdiklis,  po  to  kai kambaryje  pasiekiama  nustatyta  temperatūra,  pereina  į
priverstinės  priežiūros  būseną  ir  periodiškai  įjungia/išjungia  pagrindinį  cirkuliacinį  siurblį.  Veikimo  sąlygos  kartu  su
termostatu ir tinkamo modelio parinkimas yra aprašyti šioje instrukcijos dalyje žemiau.

Režime EKO b.k.v. ir recirkuliacinis siurbliai - atjungiami.
 Darbo režimą pakeičiame paspaudus mygtuką 

12. CIRKULIACINI Ų SIURBLIŲ APTARNAVIMAS

Valdiklis „TIGRA “ turi  išplėstines pagrindinio cirkuliacinio, b.k.v.  siurblio, grindinio šildymo siurblio ir recirkuliacinio
siurblio  valdymo  funkcijas.   Be  priklausomo  nuo  temperatūros  darbo,  reguliatorius  KAL  režime  (priklausomai  nuo
valandos) gali prioritetiškai išjungti reikiamą siurblį arba įjungti jį nustatytu laiku, kad jis dirbtų priklausomai nuo atitinkamo
jutiklio temperatūros.



12.1. PAGRINDINIS CIRKULIACINIS SIURBLYS

Vienintelis  veikiantis  (aktyvuotas)  siurblys  esant  gamykliniams  nustatymams.  Gamyklinė  siurblio  įsijungimo
temperatūra yra nustatyta ant 35˚C (galima pakeisti)

Lemputė rodanti apie šio siurblio darbą - 

Siurblys įjungiamas priklausomai nuo funkcijoje CRK.SIURBLIO  ĮJUNGIMO TEMPERATŪRA nustatytos jo įsijungimo
temperatūros. Žemiau nustatytos temperatūros cirkuliacinis siurblys nedirba. Histerezė yra 4°C. Pvz., jei CRK.SIURBLIO
ĮJUNGIMO TEMPERATŪRA yra nustatyta 35°C, tai  siurblys esant  katile 35°C temperatūrai įsijungs, tačiau išsijungs kai
temperatūra nukris žemiau 31°C.

Katilui dirbant TER (su kambariniu termostatu) režimu siurblys išsijungia, kai patalpoje pasiekiama nustatyta temperatūra.
Kai patalpoje yra pasiekta nustatyta  temperatūra,  prasideda ciklinis  siurblio darbas. Reguliatorius įjungia siurblį  kas 30
sekundžių,  o siurblio neveikimo laikas trunka tiek, kiek yra nustatyta naudojant funkciją  CRK.SIURBLIO IŠJUNGIMO
LAIKAS (servisiniai nustatymai)

12.2 B.K.V. (buitinio karšto vandens) SIURBLYS

Gamykliniai nustatymai - IŠJUNGTAS 

Lemputė rodanti apie šio siurblio darbą -

Tam,  kad  įjungti  b.k.v  šildytuvo  (boilerio)  siurblį  reikia  funkcijoje  B.K.VANDENS  NUSTATYTA TEMPERATŪRA
nustatyti  norimą  temperatūrą.  Po  to,  kai  ji  yra  pasiekiama  siurblys  atsijungia, nes  laikoma  kad  temperatūra  šildytuve
(boileryje)  yra  pasiekta.  Kada  temperatūra  talpoje  (boileryje)  nukrenta  (b.k.v.  siurblio  histerezė  yra  3°C),    siurblys
automatiškai   įsijungia -  talpyklą (boilerį) pašildyti iki 

nustatytos   temperatūros   (B.K.VANDENS NUSTATYTA  TEMPERATŪRA)
B.k.v.  siurblio  automatinis  paleidimas  gamykliniuose  nustatymuose  yra  nustatytas  į  35°C. Tai  reiškia,  kad  siurblys
automatiškai įsijungs, jei katilo vandens temperatūra bus aukštesnė kaip 35°C.

7. EKO režime b.k.v. siurblys yra besąlygiškai atjungtas. 
8. Didžiausiai temperatūra, kurią galima pasiekti talpykloje niekada nebus didesnė už nustatytą katilo temperatūrą.  Pvz.,

jei katilo Tnus yra nustatyta ties 50°C temperatūra, tai b.k.v. temperatūrą negalima nustatyti į didesnę kaip 50°C.
9. tam,  kad  b.k.v.  temperatūrą  būtų  galima  nustatyti  į  aukštesnę  už  nustatytą  katile,  tai  reikia  pasinaudoti  funkcija

B.K.VANDENS  ŠILDYTUVO  PRIORITETAS,  kurio  vandens  temperatūra  talpykloje  vartotojui  yra  svarbiausia,
svarbesnė nei katilo vandens temperatūra.

          12.3 B.K.VANDENS PRIORITETAS  

Jeigu mes naudojamės b.k.v. šildytuvo prioritetu, tai per tą laikotarpį, kai yra šildomas b.k.v. šildytuvas (boileris),
besąlygiškai  atjungiamas  pagrindinis  cirkuliacinis  siurblys.  Tokiu  atveju  funkciją  B.K.VANDENS  ŠILDYTUVO
PRIORITETAS reikia nustatyti į reikšmę "Taip" (įjungtas). Gamyklinis nustatymas yra  "NE"  (išjungtas).

Dėka aktyvaus prioriteto talpyklos temperatūrą galima nustatyti į didesnę vertę negu katilo vandens temperatūra! Didžiausia
b.k.v. temperatūros viršijanti vertė palyginus su Tnus. yra 8°C. Pvz., jeigu katilo vandens temperatūra yra nustatytą į 50°C, tai
b.k.v.  VANDENS NUSTATYTA TEMPERATŪRĄ  galima nustatyti,  pvz.,  į  52°C,  53°C iki  58°C  (maksimaliai  galima
nustatyti  iki  8°C aukštesnę  temperatūrą).  Taip  katilo  nustatyta  temperatūra  siekiant  pašildyti  šildytuve  (boileryje)  esantį
vandenį bus automatiškai padidinta iki b.k.v. nustatytos temperatūros. Vietoj užrašo PRIEŽIŪRA atsiras REGULIAVIMAS.
Kai temperatūra pasieks šildytuvui (boileriui) nustatytą temperatūrą, tai ekrane vėl atsiras užrašas PRIEŽIŪRA ir katilas įjungs
priežiūros režimą, kurio ribinė temperatūra yra katilo nustatyta temperatūra.

Apie  automatinį  katilo  nustatytos  temperatūros  padidėjimą  ir  jos  pasikeitimą  į  nustatytą  šildytuvo  (boilerio)
temperatūrą vartotojas bus informuojamas pranešimu ekrane. Atsiras papildomas užrašas PRIOR. Tbkv =...kur ... .. reiškia
vartotojo nustatytą  vertę. Šią temperatūrą katilas sieks pasiekti tam, kad pašildyti šildytuvą (boilerį), o po siurblio b.k.v.
išjungimo ir šildytuvo (boilerio) pašildymo ji pradės kristi iki nustatytos katilo temperatūros.

12.4 GRINDINIO ŠILDYMO SIURBLYS

Lemputė rodanti apie šio siurblio darbą -

Gamyklinis nustatymas - IŠJUNGTAS

Grindinio šildymo vandens temperatūra yra nustatoma naudojant funkciją GRIND. ŠILDYMO NUSTATYTA
TEMPERATŪRA (servisiniai nustatymai), bet ji negali būti didesnė negu nustatyta katilo vandens temperatūra ir ne daugiau
(jeigu katilo nustatyta temperatūra yra aukštesnė kaip 50°C) kaip 50°C - saugumo pagrindais. Grindinio šildymo temperatūra



laikoma pasiekta, kai grindinio šildymo jutiklis nustato, kad (jo sumontuotoje vietoje) nustatyta temperatūra  yra  pasiekta. 
Siurblio  įsijungimo  temperatūra  (automatinis  paleidimas)  yra  priklausoma  nuo  VALDIKLIO  IŠSIJUNGIMO
TEMPERATŪROS. Pvz., jei reguliatoriaus išjungimo temperatūrą  nustatysime ties 35°C temperatūros riba,  tai  grindinis
siurblys automatiškai įsijungs, kai temperatūra pasieks 40°C. Skirtumas visada yra 5°C.

12.5 RECIRKULIACINIS SIURBLYS 

Lemputė rodanti apie šio siurblio darbą -  Gamyklinis nustatymas - IŠJUNGTAS

Valdiklyje „TIGRA “ skirtingai negu kituose reguliatoriuose yra sumontuotas nepriklausomas jutiklis, todėl šio valdiklio
vartotojas gali pasirinkti tokią temperatūrą, kurią pasiekus siurblys įsijungia ir nedirba visą laiką panašiai kaip pagrindinis
cirkuliacinis siurblys. 
Tai siurblys kuris gali atlikti įvairius uždavinius.  Pirma  užtikrinti buitinį karštą  vandenį iškarto po maišytuvo (namuose)
atsukimo. Tuomet siurblys turi būti  prijungtas tiesiogiai  prie papildomo buitines karšto vandens vamzdžio). Ši funkcija
leidžia naudojamam karštajam  vandeniui   cirkuliuoti   tik  iki  tam tikros temperatūros,  pvz.  60°C.    Antra ,  valdiklio
elektrinis išėjimas į cirkuliacinį  siurblį  dėl papildomo išjungimo jutiklio gali būti naudojamas tiekti energiją, pvz., kitam
grindinio  šildymo  siurbliui.  Nustatant  "ribinė"  temperatūrą,  pvz.,  ties  70°C  arba  montuojant  daviklį  katile,  o  ne
nepriklausomoje matavimo vietoje, galima nustatyti recirkuliacinio siurblio nuolatinio darbo režimą, kaip reguliatoriuose,
neturinčiuose papildomo jutiklio, kurie įjungia/išjungia recirkuliacinį  siurblį  TIK pagal katilo vandens temperatūrą,  kaip
pagrindą vykdyti recirkuliacinio siurblio įjungimo/išjungimo ciklus.
1. Recirkuliacinio  siurblio išjungimo temperatūra  nustatoma funkcijoje REC.SIURBLIO IŠJUNGIMO TEMPERATŪRA

(gamykliniai nustatymai). Didžiausia galima temperatūra - 70°C.
2. Siurblio įjungimo temperatūra (automatinis paleidimas) priklauso nuo VALDIKLIO IŠSIJUNGIMO TEMPERATŪROS.

Pvz.,  jei  reguliatoriaus  išjungimo  temperatūrą  nustatysime  į  35°C,  tai  grindinio  siurblys  automatiškai  įsijungs,  kai
temperatūra pasieks 40°C. Skirtumas visada yra 5°C.

Trečia svarbi  užduotis  tai  paties  kieto  kuro  katilo  rekomenduojamos  temperatūros  (pvz.  60°C)  užtikrinimas.  Papildoma
informacija 41 puslapyje.
Priminame, kad EKO režime b.k.v. ir recirkuliacinis siurbliai neveikia.

13. VALANDOS IR DATOS NUSTATYMAS

Valdiklyje "TIGRA " yra sumontuotas laikrodis. Su juo mes galime tiksliai nustatyti automatinį temperatūros pasikeitimą
naktį ir naudoti savaitinę programą nustatytai temperatūrai ir cirkuliaciniams siurbliams.

Išjungus valdiklio maitinimą  maitinimo  jungikliu,  ištraukus  valdiklio kištuką  iš  elektros  lizdo  arba nesant elektros  tinkle,  laikrodis
tiksliai  skaičiuos  laiką  ne  daugiau  kaip  48  valandas.  Po  to  reikia  iš  naujo nustatyti  valandą    ir   savaitės   dieną.  Kol  valdiklis  yra
įjungtas,  tol   laikrodis nenusimuš. 

AKTUALIOS SAVAIT ĖS DIENOS IR VALANDOS NUSTATYMAS

Siekiant  nustatyti  dabartinį  laiką  reikia  meniu  rasti  funkciją  LAIKRODŽIO  NUSTATYMAS.  Norėdami  pakeisti  laiką
patvirtiname mygtuku . Ekrane atsiras užrašas LAIKRODŽIO NUSTATYMAS.
Norėdami pakeisti vėl patvirtiname mygtuku . Ekrano spalva pasikeis į žalią. Dabar galima pakeisti valandas.
Mygtukais  ir  nustatome atitinkamus skaičius. Pakeitimus patvirtiname mygtuku .  Ekranas  dabar pasikeis  į
mėlyną spalvą. Tada mygtukais   ir         pasirenkame   minučių    arba  savaitės  dienos pakeitimą priklausomai nuo savo
poreikių. Minučių ir savaitės dienos pakeitimai atliekamas pagal tokias pačias procedūras, kaip ir valandų pakeitimas.
Į  pagrindinį/pradinį  ekraną  grįžtame paspaudus mygtuką   arba sulaukus momento,  kai  valdiklis  pats paliks valandos
pakeitimo ekraną grįžtant į pagrindinį ekraną.

14. LAIKO JUOSTŲ APTARNAVIMAS (KALENDORIUS ARBA DIENOS/NAKTIES REŽI MAS)

Valdiklis "TIGRA " užtikrina pažangią ir tikslią nustatytos temperatūros kontrolę su kalendoriaus pagalba, leidžiantis užprogramuoti
kiekvieną  savaitės  dieną  ir  jos  kiekvieną  valandą,  jeigu  kalba  eina  apie  nustatytos  temperatūros  redagavimą  ir  ciklinių  siurblių
įjungimas/išjungimas tam tikru dienos ir nakties metu. Vietoj labai sudėtingos ir daug laiko užimančios kalendoriaus programavimo
procedūros valdiklis turi labai paprastą laiko juostą  DIENA/NAKTIS ,  kuri leidžia vieno mygtuko paspaudimu reguliariai sumažinti
temperatūrą nakčiai nuo 23.00 val. iki 6.00 val. Toliau yra aprašoma kaip reikia naudotis išplėstiniu kalendoriumi ir paprasta
laiko juosta DIENA/NAKTIS.

14.1 DIENOS/NAKTIES REŽIMAS

Dienos/nakties režimas (valdiklio ekrane režimas rodomas kaip D/N) yra paprasta laiko juosta, kuri lengvai leidžia reguliuoti
temperatūrą naktį nuo 23.00 val. iki 6.00 val.  Reguliavimas gali turėti teigiamą ir neigiamą vertę.



Gamyklinis nustatymas yra (-3°C). Jeigu norime, kad valdiklis automatiškai nakčiai sumažintų arba padidintų temperatūrą,
tai  funkcijoje  NAKTIES  REŽIMAS  reikia  įvesti  atitinkamą  vertę,  nebent   vartotojui  tinka  gamyklinis  nustatymas.
Temperatūra automatiškai sumažinama, jeigu valdiklio darbo režimas yra nustatytas į D/N.

Valdiklis į tokį darbo režimą nustatomas su mygtuku  ir dešiniajame viršutiniame ekrano kampe atsiranda užrašas D/N.
Nuo to momento nuo 23.00 val. iki 6.00 val. valdiklis automatiškai sumažina arba padidina temperatūrą atitinkamai pagal
valdiklio meniu nustatytą  vertę DIENA/NAKTIS (Primename, kad gamyklinis nustatymas yra -3°C). Nerekomenduojama
nustatyti didesnes vertes kaip +/- 3°C. 

14.2 KALENDORIUS

Kalendoriaus režimas (KAL ) naudojamas siekiant tiksliai nustatyti  nustatytos temperatūrą  reguliavimą  priklausomai nuo
savaitės dienos ir valandos. Galima užprogramuoti kiekvienos savaitės dieną ir jos  kiekvieną valandą. Konkrečiai valandai
galima programuoti  ne  tik  nustatoma  katilo  temperatūrą,  bet  ir  cirkuliacinių  (b.k.v.,  grindinio  šildymo,  recirkuliacinio)
siurblių  aktyvavimą/deaktyvavimą,  programuojant  juos  taip,  kad nustatytą  valandą  bet kuris  siurblys  išsijunginėtų  arba
išsijunginėtų,  tai yra dirbtų  pagal temperatūrų  nustatymus.  Tam, kad valdiklis dirbtų  pagal kalendorių  ir pagal vartotojo
nustatytą programą,  turi būti nustatytas KAL  režimas. 

Meniu  reikia  surasti  funkciją  KALENDORIUS.  Norint  redaguoti  kalendorių,  reikia  paspausti  mygtuką   kol  ekrano
spalva pasikeis į  žalią leidžiantis atlikti pakeitimus. 

Tada mygtukais  ir  pasirenkame (datą, laiką, korekcijos (režimo) tipą NOR,EKO, D/N ir b.k.v., recirkuliacinio (R)
ir grindinio (G) siurblių įsijungimą arba išsijungimą).
Pasirinkus aukščiau išvardintų mygtukais, pvz., dieną, paspaudžiame mygtuką   , o tada mygtukais  ar  nustatome
atitinkamą dieną.
Pakeitimus  patvirtiname  mygtuku  .  Nustatant valandas laikomės tokių pačių procedūrų. Jeigu kalbame apie parametrą

REŽ (režimas) galime pasirinkti  režimą  NOR (normalus) EKO (ekonominis režimas) arba D/N  (nakties režimas).  Pvz.,
jeigu  nustatysime  penktadienį  17.00 

val.  REŽ:  EKO  ir  b.k.v.  siurblį  ant „IŠJ“  (išjungtas), tai  temperatūra  šią  valandą  automatiškai  sumažės  iki  vertės
EKONOMINIS  REŽIMAS  (kaip  nustatyta  meniu),  o  b.k.v. siurblys  išsijungs  nepriklausomai  nuo  to,  kad  meniu  yra
nustatytas į įjungtas (kalendorius turi prioritetą). Jeigu 18.00 val. tą pačią dieną yra nustatytas NOR režimas ir b.k.v. siurblys
ant „ĮJ.“, tai nebus jokių temperatūros pakeitimų, tačiau įsijungs b.k.v. siurblys.

Dėl kitų siurblių (grindinis ir recirkuliacinis) galime pasirinkti, ar išjungti juos (0) tam tikrą valandą arba įjungti (1) taip kad
dirbtų pagal nustatytą temperatūrą, panašiai kaip ir normaliajame režime.
Žymėjimas meniu (1) reiškia siurblio darbą (įjungimą), o (0) reiškia besąlyginį siurblio išjungimą atitinkamą valandą.

Tokiu   būdu   galima   nustatyti   savaitės  kiekvieną  dieną  ir  kiekvieną valandą. Tai  ką  nustatysime, pvz., 15 valandai
bus  vykdoma iki 16.00 valandos. Norint pavyzdžiui turėti pakeistą (padidintą arba sumažintą) temperatūrą laiko tarpe
nuo 16 iki 20 valandos reikia užprogramuoti atskiras valandas t.y. 16, 17, 18 ir 19.

15. TEMPERATŪROS JUTIKLIAI  

Valdiklyje "TIGRA" yra įrengti 6 temperatūros jutikliai (penki skaitmeniniai ir vienas bimetalinis)

1. Katilo vandens temperatūros jutiklis  

Šis jutiklis matuoja esamą  katilo  vandens  temperatūrą.  Ji  yra  rodoma  raudoname  ekrane. Šio jutiklio pagrindu  veikia
valdiklio valdymo  programa. Jutiklį  montuojame taip, kad būtų  užtikrintas kaip galima geriausias jutiklio kontaktas su
įvore, montuojamą ant viršutinio katilo gaubto. Jeigu jutiklis yra montuojamas ant vandens tiekimo į sistemą vamzdžio, tai jį
reikia pritvirtinti tvirtinimo elementu taip, kad jutiklio metalinė dalis liestųsi visu savo ilgiu su vamzdžiu.  Reikia stebėti, kad
jutiklio laidas neliestų jokiu katilo ar šildymo sistemos kaistančių dalių!!!

Tam,  kad  užtikrinti  tikslų  temperatūros  matavimą,  rekomenduojame naudoti  šilumą  praleidžiančią  pastą.  Negalima
naudoti alyvos! Ji gali pažeisti jutiklį!

2. Tiekiklio (šneko) temperatūros jutiklis 

Šis  jutiklis  matuoja  tiekiklio  (šneko)  vamzdžio  temperatūrą,  per  kurį  su  šneku  pagalba  yra  tiekiamas  kuras.  Šios



temperatūros matavimo pagrindu veikia aliarmo programa. Tuo atveju, kai ji pakyla virš funkcijoje TIEKIKLIO ALIARMO
TEMPERATŪRA nustatytos temperatūros, įvyksta kuro perpylimas (perpylimo laikas yra nustatomas funkcijoje KURO
PERPYLIMO LAIKAS). Tokiu būdu žarijos yra išstumiamos iš tiekiklio vamzdžio link degiklio. Šis jutiklis yra tiesiogiai
montuojamas įdedant į specialiai tam paruoštą vietą - prie šneko vamzdžio esančią rankovę (tulėję).

3. B.k.v, recirkuliacinio ir grindinio šildymo siurb lių temperatūros jutikliai
Tai  yra  jutikliai,  matuojantys  jų  sumontavimo  vietose  esančią  temperatūrą,  remiantis  kuriais  veikia  šio  siurblio
įjungimo/išjungimo programa.

4. Avarinis termostatas. 

Tai  yra  nepriklausomas,  bimetalinis  jutiklis.  Jis  apsaugo  šildumo  sistemą  nuo  perkaitimo  ir  dirba  nepriklausomai  nuo
reguliatoriaus. Tuo atveju, kai jutiklis nustato esant aukštesnę negu  85 - 90 °C temperatūrą (priklausomai nuo jutiklio), jis
besąlygiškai išjungia ventiliatorių ir tiekiklį (šneką) išjungdamas katilo uždegimą. Kada jo matuojama temperatūra nukrenta
žemiau 50°C, tai ventiliatorius ir tiekiklis (šnekas) vėl bus aktyvuoti darbui. 

Šis jutiklis yra  įrengiamas tvirtinant jį  metaline apkaba prie vandens išeinančio  vamzdžio taip, kad laidas tiesiogiai
neliestų šildymo sistemos kaistančių dalių.

- negalima  jutiklių  nardinti  į  vandenį,  alyvą  ir  t.t.
-  atliekant  montavimo darbus  ir  paskui  eksploatuojant  ypatingai  reikia  atkreipti  dėmesį  į  tai,  kad jutiklių  laidai
neliestų kaistančių šildymo sistemos dalių.

Aliarmai d ėl sugadintų jutikliai yra aprašyti šios instrukcijos  10 p.

Bet kurio valdiklio darbo metu galima pažiūrėti kiekvieno jutiklio rodomą temperatūrą. Vienas meniu ekranas leidžia iš eilės
peržiūrėti tokias temperatūras iš viršaus:

- naudojamo karšto vandens temperatūra (Tbkv) 
- tiekiklio temperatūra (Ttie)
- recirkuliacinio siurblio jutiklio temperatūra (Tcir)  
- grindinio šildymo siurblio temperatūra (Tgri)

16. KONFIGŪRACINI Ų PARAMETRŲ PAAIŠKINIMAI

Pagrindinio cirkuliacinio siurblio įsijungimo temperatūra
Kai  temperatūra  pakyla  virš  šios  temperatūros,  tai  įsijungia  pagrindinis  cirkuliacinis  siurblys  (išimtis  yra  tada,  kai
naudojamas patalpų  termostatas,  arba nustatytas prioritetas B.K.V.).  Žemiau šios temperatūros siurblys  yra  išjungiamas
(histerezė yra 4°C).

B.K.VANDENS NUSTATYTA TEMPERAT ŪRA
Šiuo parametru nustatome temperatūrą, kuri turi būti b.k.v. šildytuve (boileryje). Jeigu yra viršijama nustatyta temperatūra,
tai b.k.v. nedirba. Žemiau šios temperatūros vėl įsijungia. Histerezė yra 3°C. b.k.v. siurblį galima taip pat visiškai išjungti
(B.K.VANDENS. NUSTATYTA TEMPERATŪRA turi būti nustatyta į padėtį „IŠJ“ (išjungtas).

KURO TIEKIMO LAIKAS (funkcija aktyvi užk ūrimo ir reguliavimo režime) 
Tai yra laikas, kuriam įsijungia tiekiklis (šnekas) tam, kad reguliavimo arba uždegimo stadijoje tiektų kurą.
LAIKAS TARP TIEKIMO (funkcija aktyvi užk ūrimo ir reguliavimo režime)
Tai yra laikas tarp tiekimų esant reguliavimo arba užkūrimo režime, kitaip kalbant, tai yra pauzė tarp vieno ir sekančio kuro
tiekimų, nustatytų funkcijoje KURO TIEKIMO LAIKAS. .
KURO TIEKIM Ų KARTOJIMAS (funkcija aktyvi PRIEŽI ŪROS režime)
Reiškia  vertę  po  kiek  perpūtimų  turi  įsijungti  tiekiklis  (šnekas)  patiekti  kurą.  Tiekimo  skaičius  yra  aktyvus  stadijoje
PRIEŽIŪRA. Priklausomai nuo nustatytos vertės, pvz., ant 2 tai tiekiklis įsijungs kas 2 perpūtimą ir tieks kurą atitinkamai
pagal nustatytą vertę PERPŪTIMO LAIKAS. Jeigu PERPŪTIMO LAIKAS yra nustatytas, pvz., ant 10, o kartų skaičius ant
2, tai tiekiklis įsijungs kas antrą perpūtimą 10 sekundžių laikui.
PERPŪTIMO LAIKAS (funkcija aktyvi PRIEŽI ŪROS režime)
Reiškia laiką, kuriam turi įsijungti ventiliatorius perpūtimo metu. Perpūtimą galima apskritai išjungti. Norėdami tai padaryti,
nustatykite perpūtimo laiką ant reikšmės „IŠJ“ (išjungtas).
LAIKAS TARP PERP ŪTIM Ų (funkcija aktyvi PRIEŽI ŪROS režime)
Kitaip tai yra ventiliatoriaus darbo laiko pertrauka tarp kitų įsijungimo ciklų perpūtimų metu.

VENTILIATORIAUS APSUKOS (funkcija aktyvi reguliavim o ir užkūrimo metu)

Maksimali ventiliatorius galia yra nurodyta %. Ventiliatorius galią reikia parinkti priklausomai nuo kuro rūšies.  Kuo kuras
yra kaloringesnis, tuo žemesnę ventiliatoriaus galią rekomenduojama nustatyti.



VENTILIATORIAUS APSUKOS PERP ŪTIMAMS
Apsukos, kuriomis dirba orapūtė PRIEŽIŪROS režime.
VALDIKLIO IŠJUNGIMO TEMPERAT ŪRA
Reiškia temperatūrą, žemiau kurios reguliatoriaus pereina į užgesimo režimą.

 GAMYKLINI Ų NUSTATYM Ų ATK ŪRIMAS 

Bet kuriuo metu galima atkurti gamyklinius nustatymus. Norėdami tai padaryti meniu pasirinkite funkciją GAMYKLINI Ų
NUSTATYMŲ ATKŪRIMAS. Įėjus į redagavimo režimą (žalia spalva ekrane) atsiras užrašas NE. Pakeitus jį į TAIP ir
patvirtinus, atkursime gamyklinius nustatymus. 

 SERVISINIAI NUSTATYMAI (pažengusiems vartotojams) 

Žemiausia temperatūra 
Minimali valdiklio temperatūra, kurią galima nustatyti.
Aukščiausia temperatūra 
Maksimali valdiklio temperatūra, kurią galima nustatyti.
Histerezė
Katilo temperatūros histerezė. Reiškia vertę, iki  kurios turi nukristi  nustatyta temperatūra tam, kad įsijungtų  orapūtė
kartu su tiekikliu (šneku) ir valdiklis pereitų į režimą REGULIAVIMAS. 
Mažiausia orapūtės galia 
Mažiausios orapūtės apsukos, žemiau kurių ji negali dirbti.
Didžiausia orapūtės galia 
Didžiausios orapūtės apsukos, kuriomis gali dirbti įsijungimo metu.

Orapūtės MIN. ir MAKS. apsukų nustatymas į 70 % reikš, kad ventiliatorius visada dirbs visu pajėgumu nepriklausomai nuo  jo nustatymų.

 Tuo metu galima prijungti ventiliatori ų, pvz. per jungtis. Nerekomenduojama  keisti   orapūtės   MIN.   ir   MAKS.   apsukas,   jeigu   norime

naudotis   funkcija  keisti  apsukas  (daugiau  apie  tai  šios  instrukcijos 7  psl.  5 p.).

KURO TRŪKUMO NUSTATYMO LAIKAS
Jeigu per funkcijoje nustatytą laikotarpį katilo temperatūra nepakyla vienu laipsniu, arba visą laiką krenta, tai įsijungia aliarmas. Tai reiškia,
kad trūksta kuro arba yra nustatytos neteisingos kuro tiekimo dozės. Daugiau apie tai šios instrukcijos 9.4 p. 
CRK.SIURBLIO IŠJUNGIMO LAIKAS
Funkcija naudojama kai katilas veikia kartu su kambariniu termostatu. Aktyvi režime TER, kai įvyksta kontaktų trumpasis
jungimasis - pasiekta patalpos temperatūra. Nustatytas parametras, pvz., ant 4 reiškia, kad siurblys išsijungia 4 minutėms
tam, kad po šio laiko įsijungtų  30 sekundžių  intervalui  (30sekundžių  intervalas - yra nuolatinė  reikšmė  ir  ji  visada yra
siurblio įsijungimo laikas (negalima to pakeisti). Nustatydami parametrą CRK.SIURBLIO IŠJUNGIMO LAIKAS iš esmės
nustatome siurblio tik darbo pertrauką.  Po to, kai nustatyta  pertrauka baigiasi,  siurblys įsijungia 30 sekundžių  tam, kad
paskui vėl nutrauktų darbą nustatytam laikui pagal aukščiau išvardintą parametrą. 
B.K.VANDENS ŠILDYTUVO PRIORITETAS
Ši funkcija yra plačiai aprašyta cirkuliacinių siurblių naudojimo instrukcijos dalyje (12.3 p.). 
TIEKIKLIO ALIARMO TEMPERAT ŪRA
Jei tiekiklis (šnekas) pasiekia šioje funkcijoje nustatytą  temperatūrą,  tai automatiškai įsijungia aliarmas ir prasideda kuro
perpylimo procedūra ataušinti tiekiklį (šneką). Perpylimo laikas nustatomas funkcijoje KURO PERPYLIMO LAIKAS.
KURO PERPYLIMO LAIKAS
Nurodo  laiką,  kuriam  įsijungia  tiekiklis  (šnekas),  jeigu  temperatūros  jutiklis  nustato  aukštesnę  temperatūrą  negu  yra
nustatyta funkcijoje TIEKIKLIO ALIARMO TEMPERATŪRA.

UŽKŪRIMO LAIKAS
Gamyklinis nustatymas yra 2 val. (yra galimybė  pakeisti).  Tai yra ilgiausias laikas pasiekti nustatytą  katilo temperatūrą.
Jeigu per šį laikotarpį ji nėra pasiekiama, tai valdiklis pereina į BUDĖJIMO režimą.
UŽGESINIMO LAIKAS 
Gamyklinis  yra nustatymas 2 val.  (yra galimybė  pakeisti).  Tai laikas,  po kurio  valdiklis  pereina į  BUDĖJIMO režimą
(išsijungia),  jeigu  temperatūra  nukrenta  žemiau  nustatytos  temperatūros  funkcijoje  VALDIKLIO  IŠSIJUNGIMO
TEMPERATŪRA.

17. Darbas su kambariniu termostatu

Prie  valdiklio  „TIGRA “  galima  prijungti  kambario  termostatą,  matuojantį  kambario  temperatūrą.  Jo  pagalba  yra
reguliuojama  katilo  temperatūra  ir  įjungiamas  arba  išjungiamas  cirkuliacinis  siurblys.  Po  šio  termostato  prijungimo
kambario  termostatas  įgyja  prioritetą.  Kambario  termostatą  prijungiame  naudojant  2  gyslų  laidą.  Naudojami  tipiniai
kambario termostatai, naudojantys relę, bei nenaudojantys elektro tinklo (230V) įtampos.  



Iš valdiklio TIGRA  pusės naudojame kištuką „cinch“, su kuriuo pagalba prie lizdo „cinch“ (  ) prijungiame laidus. Laidus į

termostato pusę  jungiame į atitinkamas jungtis taip, kad po nustatytos temperatūros pasiekimo gautųsi kontaktų  (pajungtų  laidų)
sujungimas.
Komunikacija tarp įrenginių vyksta pagal kontaktų trumpojo jungimosi arba kontaktų atsidarymo principą. Atidaroma - jeigu
nustatyta temperatūra termostate yra aukštesnė už kambario temperatūrą. Sujungiama - jeigu temperatūra yra pasiekta.
Veikimo principas
Tam, kad tarp termostato ir valdiklio būtų ryšys, reikia reguliatorių perjungti iš režimo TIGRA į TER režimą.

Jeigu nustatyta  ant termostato temperatūra  yra aukštesnė  negu kambario temperatūra,  tai  katilas veikia  normaliai  (dirba
UŽKŪRIMO režime). Orapūtė ir tiekiklis (šnekas) dirba pagal atitinkamus parametrus, cirkuliaciniai siurbliai taip pat.
Jeigu  kambario  temperatūra  pasiekia  termostato  nustatytą  temperatūrą,  -  įvyksta  kontaktų  sujungimasis.  Ant  valdiklio
TIGRA  užsidega raudona lemputė TERMOSTATAS. Cirkuliacinis siurblys dar dirbs per 25 sekundes nuo kontaktų trumpo
jungimosi.  Po  to  periodiškai  bus  įjungiamas  30  sekundžių  su  nustatyta  pertrauka  (laiko  intervala)  funkcijoje  CRK.
SIURBLIO IŠJUNGIMO LAIKAS. 
Jeigu katilo temperatūra pasiekia 80°C, valdiklis  įjungia siurblį nepriklausomai nuo kambario termostato darbo režimo.
Jeigu įvyksta  kontaktų  trumpasis  jungimasis,  o katilo  temperatūra  yra  mažesnė  negu 40°C,  tai  reguliatorius  neišjungia
pūtimo ir nenutraukia tiekiklio (šneko) (režimas REGULIAVIMAS). Ventiliatoriaus ir tiekiklis (šnekas) dirba iki kol katilas
pasiekia 40°C temperatūrą. Jeigu temperatūra yra aukštesnė, tai reguliatoriaus pereina į PRIEŽIŪRA režimą, ir paprastai
vykdo perpūtimo ciklus  taip kaip PRIEŽIŪROS režime. Jei kambario temperatūra yra didesnė negu termostato nustatyta
temperatūra, tai valdiklis „TIGRA “ išlaiko katilo temperatūrą  tokią, kokia yra nustatyta PRIEŽIŪROS režimo, tačiau ne
mažesnę kaip 40°C, kad nebūtų pavojaus, kad katilas užges. 
Jei  kambario  temperatūra  nukrenta  žemiau  termostato  nustatytos  temperatūros,  tai  reguliatorius  pereina  į  reguliavimo
režimą.  Reguliatorius sieks pasiekti būseną PRIEŽIŪRA, priklausomą nuo nustatytos katilo temperatūros, o ne nustatytos
kambario  termostato  temperatūros.  Atidaryti  termostato  kontaktai  (patalpos  temperatūra  yra  žemesnė  nei  nustatyta
termostate) reiškia, kad katilas pradeda dirbti normaliai siekiant pasiekti nustatytą  katilo temperatūrą  kaip ir bet kuriame
kitame režime, pvz., NOR.

     Pageidaujant,  kad recirkuliacinis  siurblys  užtikrintu  katilo  temperat ūrą  ne mažesnę  nei  60°C (rekomenduojama
temperatūra visiems kieto kuro katilams) siurblys turi būti pajungtas į prieš tai atitinkamai parengtą šildymo schemą su
termostaciniu vožtuvu.

Reguliatoriaus
TIGRA  saugus
naudojimas

1. Negalima  reguliatoriaus  užpilti
vandeniu,  arba  leisti  kad  dirbtų
drėgnoje  patalpoje  ir  aplinkoje
kur  yra  didesnė  kaip  40°C
temperatūra.

2. Tuo metu, kai prie reguliatoriaus
yra  prijungiami  arba  atjungiami
išoriniai  įrenginiai,  išardomas  jo
korpusas arba keičiami saugikliai,
elektros kištukas turi būti būtinai
ištrauktas iš elektros lizdo.

3. Esant žaibams ar elektros įtampos
šuoliams  reguliatoriaus  kištuką
taip pat reikia ištraukti iš elektros
lizdo. 

4. Kai  yra  neaiškumų  arba
problemų  dėl  reguliatoriaus
montavimo,  prašau  susisiekti  su
pardavėju ar servisų. Numeris yra
nurodytas  šios  naudojimosi
instrukcijos tituliniame puslapyje.

5. Reguliatoriaus montavimo darbus
turi  atlikti  tam leidimus  turintis,
įgaliotas  asmuo.  Netinkamai
sumontuoti  arba  prijungti
išoriniai  įrenginiai  gali  pažeisti
reguliatorių.



GARANTINIAI ĮSIPAREIGOJIMAI

 Katilui ir visai jo įrangai suteikiama 24 mėnesių garantiją
 -24 mėnesių  garantija  skaičiuojama  nuo  katilo  pirmojo  paleidimo ir  derinimo dienos ,bet  ne  daugiau  kaip  30 mėn.nuo
pardavimo datos.
Garantija suteikiama tik kai katilin ės montavimo darbus patikrina bei priima, paleidžia bei suderina katilą,užpildo
katilo garantin į lapą  įgaliotas serviso organizacijos asmuo.Dėl montavimo ir paleidimo skambinti tel.: 8 615 43540.
Katilo montavimo ir paleidimo darbai į katilo kainą neįskaičiuoti.

   Nesilaikant nurodytų taisyklių garantija nebus taikoma.

    Garantija nesuteikiama šiais atvejais:
-nebuvo atliktas katilo paleidimas ir suderinimas,
-gedimas  atsirado  neteisingai  sumontavus  ar  neteisingai  eksploatuojant  gaminį,  bei  nesilaikant  šios  instrukcijos
reikalavimų,
-kai gaminys sugadintas mechaniškai,
-kai tarp katilo  ir apsauginio vožtuvo yra  uždaromoji armatūra, 
-jei katilas nebuvo saugomas nuo staigių temperatūros smūgių, 
-buvo užviręs arba užšaldytas, ko pasekoje įvyko šilumokaičio sekcijos trūkimas,
-šildymo sistemos papildymo vamzdis įrengtas arti  katilo.

 Gamintojas turi teisę daryti gaminio pakeitimus kurie gali būti nepažymėti šioje instrukcijoje.

Garantinis lapas

Katilo tipas : 

Katilo galia:

Pardavimo data:

Pardavėjas:

Paleidimo ir suderinimo darbus atliko:............................................................................................................
                                                                                Vardas,pavardė,parašas

Paleidimo data :.................................................................................................................................................

Pirkėjas :
su garantijos sąlygomis susipažinau:................................................................................................................
                                                                                Vardas,pavardė,parašas

  

Dėl montavimo ir paleidimo skambinti tel.: 8 615 43540.
Montavimo ir paleidimo darbai į katilo kainą neįskaičiuoti.
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