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1 Informācija par šo pamācību 

 

1 Informācija par šo pamācību 
 

Šī pamācība iekļauj nepieciešamo informāciju par sistēmas 
lietošanu. Tajā ir iekļauti arī precīzi norādījumi par to, kā 
pielāgot sistēmu jūsu specifiskajām vajadzībām 

Ja jums rodas jautājumi par sistēmas darbību, sazinieties 
ar tās uzstādītāju. 

  

Lūdzu, saglabājiet šo sistēmas lietošanas pamācību, lai 
izmantotu to, ja radīsies šāda vajadzība.  
  

Tā kā mēs cenšamies nepārtraukti uzlabot šo l ietošanas 

pamācību, priecāsimies saņemt no jums jebkādas 
atsauksmes.  

Autortiesības  
Visas šī dokumenta daļas aizsargā autortiesības.  
Jebkura to neatļauta izmantošana, kas neatbilst l ikuma par 
autortiesībām noteikumiem, ir aizliegta un sodāma saskaņā ar 
l ikumu. Jo īpaši tas attiecas uz kopēšanu, tulkošanu, 
fotografēšanu un uzglabāšanu mikrofilmā, kā arī rediģēšanu  
elektroniskā formātā. © SOLVIS GmbH &Co KG, Braunschweig  
 
 
 

 

Pamācības izmantošana 
 
Menu ievades  
Visas citējamas izvēlnes  ievades SolvisControl sistēmas 
kontrolierim ir izceltas ar pustrekniem burtiem un 
pēdiņām. 
 

Sistēmas versijas  
SolvisMax solārā apkures sistēma ir pieejama vairākās 
versijās. Pievienotās atsauces norāda, vai sistēmas 
dažādām versijām ir atšķirīgas vai specifiskas aprīkojuma 
iezīmes vai l ietošanas informācija. 

 

SolvisMax Gas un Öl 

 

Šajā piemēra informācija attiecas uz visām SolvisMax 
versijām ar gāzes un šķidrā kurināmā degļiem. 
 
 

 

Izmantotie simboli 
 

BĪSTAMĪBA  
Tiešā bīstamība , ar nopietno risku veselībai 
vai pat ar nāves risku. 

 

BRĪDĪNĀJUMS 
 

Bīstamība, ar potenciāli  nopietnu risku 
veselībai  

 

UZMANĪBU!  
Iespējams mērenā vai neliela kaitējuma risks. 

 
 
 
 
 

 

UZMANĪBU!  
Sistēmas vai tās daļas bojājumā risks . 
 

Noderīga informācija , piezīmes un padomi 
attiecībā uz darbu ar sistēmu. 

 

Atsevišķs dokuments, atsauce uz citu 
dokumentu. 
 

Padoms attiecībā uz enerģijas taupīšanu, izmaksu 
samazināšanai un apkārtējas vides aizsardzībai. 
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2 Piezīmes 

 

2 Piezīmes 
 

2.1 Drošības piezīmes 
 

UZMANĪBU!  
Sekojiet instrukcijām  
Solvis nav atbildīgs par jebkuriem bojājumiem, 
kas ir radušies  šo instrukciju neievērošanas 
rezultātā.  
• Pirms apkures sistēmas darbināšanas, lūdzu, 

rūpīgi izlasiet šo pamācību


• Sekojiet piezīmēm par darba drošību.
 

BĪSTAMĪBA  
Rīcības ugunsgrēka riska gadījumā  
• Nekavējoties izslēdziet apkures avārijs lēdzi .


• Izslēdziet degvielas padevi .


• Turiet tuvumā gatavu piemērotu ugunsdzēs i .

 
UZMANĪU!  
Nodrošiniet pareizus apstākļus  
Iespējama nepareiza sistēmas darbība vai darbības 
pārtraukšana  nelabvēlīgo apstākļu dēļ .  
• Nelietojiet sistēmu pie telpas temperatūras 

ārpus atļautām robežām no 0°C l īdz +50°C.


• Nepieļaujiet kondensāta veidošanas un gada vidējo 
relatīvo mitrumu > 75% (un īslaicīgu > 95%).

 
UZMANĪBU!  
Pārbaudiet bojājumus  
Kontroliera, kabeļu, pieslēgto sūkņu vai vārstu 
bojājumi var izraisīt nopietnus bojājumus visai 
sistēmai .  
• Nelietojiet sistēmu vai tās daļas ja ir redzams, ka 

sistēmas komponentes ir bojātas .
 

UZMANĪBU!  
Sargieties no piesārņojumiem  
• Sistēmai un tās daļām ir jābūt pasargātiem no 

ūdens, smērvielām, šķīdinātājiem, putekļiem, 
svešķermeņiem, agresīviem tvaikiem un ci tiem 
piesārņotājiem.

• Aizsargājiet sistēmu un tās daļas veicot blakus 
būvniecības darbus (vai citus darbus), lai 
pasargātu sistēmu no netīrumiem un sārņiem.

• Nenoņemiet aizsargplēvi l īdz brīdim pirms 
sistēmas palaišanas.

 
UZMANĪBU!  
Neveiciet nekādas neautorizētas modifikācijas  
Citādi nepastāv garantija, ka sistēma funkcionēs 
pareizi .  
• Neveiciet nekādas izmaiņas sistēmas 

komponentiem.


• Izmantojiet tikai oriģinālas rezerves daļas .

 
 
 

 

2.2 Lietošana 
 
Paredzēta lietošana  
SolvisMax sistēmas daļas un komponentes ir paredzētas 

vienīgi apkurei un siltā ūdens sagatavošanai, kā opcija 
izmantojot saules enerģiju atbilstoši šai l ietošanas 
pamācībai. 
Šo sistēmu izmantošana jebkuriem citiem mērķiem ir 
aizliegta. Visos izņēmuma gadījumos ir nepieciešama 
Solvis iepriekšēja skaidra rakstveida piekrišana vai 
paziņojums. 
  
Saistību atteikums  
Solvis neuzņemas atbildību par iekārtas bojājumiem vai 
izrietošiem bojājumiem, ja: 
• uzstādīšanu un palaidi nav veicis specializēts uzņēmums , 
ko apstiprinājis Solvis,  

• sistēma tiek l ietota vai darbināta nepareizi, 
• nav veikta apkope, 
• apkures sistēmas apkopi, pārveidošanu vai remontu i r  
veicis nespeciālists. 
 

Garantija  
Mēs nodrošinām garantiju atbilstoši mūsu vispārīgajiem 
noteikumiem. Turklāt atsevišķām komponentēm mēs 

nodrošinām garantiju uz vairākiem gadiem. 
 

Vārdnīca  
Pamācībā ir l ietoti noteikti termini, kuriem, ja nav norādīts 
citādi, ir šāda nozīme: 
 
• Standarta vērtība: rūpnīcas vērtības, kas ir saglabātas 

kontrolierīcē. Tās ir atkarīgas no attiecīgās sistēmas 
konfigurācijas. Šīs pamācības izvēlnēs parasti attēlo 
SolvisMax Gas standarta vērtības; citu sistēmu vērtības 
ir norādītas atsevišķi.

• Iekšējais siltuma ģenerators: centrālā apkure, gāzes vai 
šķidrā kurināmā deglis SolvisMax siltummaiņa ieliktnī.

• Ārējais siltuma ģenerators:

• Ārējie siltuma ģeneratori: gāzes vai šķidrās 

degvielas deglis, cietā kurināmā katls vai 
si ltumsūknis.


• Cietā kurināmā katls: katli, kas tiek kurināti ar cieto 

kurināmu, tādu kā malka, briketes vai granulas. Tie 
var būt izmantoti arī kā papildus siltuma ģenerators.
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3 Produkta apraksts 

 

3 Produkta apraksts 
 

Pēc detalizētām sistēmu diagrammām lūdzam 
vērsties pie  dokumenta (ALS-MAX-7). 

 

3.1 Sistēmu versiju atšķirības 
 
 

Nosaukums 

 

Siltuma 
 

Akumulācijas tvertne kombinētā ar 
... * 

 

    
 

 ģenerators      

 SolvisMax Gas  a  
iebūvētu gāzes kondensēšanas staciju 
un opcionālu saules staciju 

      

 SolvisMax Öl  b  

iebūvētu šķidrā kurināmā 
kondensēšanas staciju un opcionālu 

saules staciju  
       

 SolvisMax Fernwärme    Iebūvētu sistēmu centrālās apkures 
pieslēgšanai un opcionālo saules 
staciju 

 (ar centrālo apkuri)**  c  

 

 
   

      

 SolvisMax Solo  d  
ārējo katlu un opcionālo saules 
staciju  

        
* Jūs varat pārbūvēt visas sistēmas bez iebūvēta siltuma ģ enerat ora . 
Turklāt jūs varat mainīt siltuma ģeneratora veidu.   
** Pieejams tikai Vācijā. 
 

 
Att. 1: Siltuma ģeneratora ieliktnis   

a 

 
Kondensācijas gāzes siltuma 
ģeneratora ieliktnis c 

Centrālās apkures 
pieslēgums 

 
b 

 
Kondensācijas šķidrā kurināmā 
siltuma ģeneratora ieliktnis Oil  d Atloks ar vāku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Att. 2: SolvisMax saules apkures sistēma 
 

 

3.2 SolvisControl 
 
Gudra vadības sistēma SolvisControl pielāgo pieslēgtas 
komponentes laika apstākļiem, lai maksimāli efektīvi 
izmantotu enerģiju visā sistēmā. 
Rezultāta akumulācijas tvertne tiek vienmēr uzlādēta un 
izlādēta atbilstoši prasībām. Papildus, siltuma ģenerators 
tiek kontrolēts, saules kontūrs  un apkures kontūrs ir 
pielāgoti, un karstais ūdens tiek uzsildīts l īdz 
nepieciešamai temperatūrai l īdzplūsmā. 
 

 

Fig. 3: SolvisControl sistēmas kontrolieris 

 

Lietošana  
Jūs varat vadīt SolvisControl tieši caur skārienjūtīgo ekrānu 
(Touch Screen) ar izvēlni, kurā Jūs varat izvelēties  
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3 Produkta apraksts 

 

punktus un mainīt parametrus. Uz paneļa ir arī pogas 
“Palīdzība” un “Atpakaļ”. 
 

Atmiņas karte  
Micro SD atmiņas karte (izņemama) satur pašreizējo 
programmnodrošinājumu, valodu failus dažādām valstīm 
un aparātprogrammatūru, kas var tikt viegli  atjaunināta 
pēc vajadzības. Visi sistēmas darbības parametri, ko Jūs 
bijāt uzstādījuši, var tikt saglabāti uz atmiņas kartes un 
ielādēti jebkurā brīdī. 
 

Sistēmas analīze  
Speciāla datu pieraksta funkcija ļauj Jums saglabāt 
sistēmas datus uz piegādātas atmiņas kartes ar minušu 
un sekunžu kārtas intervāliem ļoti i lgā laika periodā. 
Nepieciešamības gadījumā šie sistēmas dati var būt 
analizēti izmantojot speciālo analīzes programmatūru vai 
rēķintabulu programmu. 

 

3.3 Telpas kontrolieris (opcija) 
 
Telpas kontrolieris (BE-SC-2)  
Telpas kontrolieris tiek savienots ar SolvisControl sistēmas 
kontrolieri un rāda tādu informāciju kā temperatūra un 
darba režīmi. Telpas kontrolieri var izmantot gan ar 
jauktiem, gan ar nejauktiem apkures kontūriem. 
Sistēmas kļūdainas nostrādes gadījumā, “Er” paziņojums 
(error, kļūda) tiek paradīts uz telpas kontroliera displeja. 
Tas attiecas uz telpas kontrolieriem sākot ar 24. versiju. 
Telpas kontroliera versija tiek paradīta kad augšēja daļa 
tiek izslēgta no sienas rozetes un ieslēgta atkal. 
 
 

Kad telpas kontrolieris ir pieslēgts, “Vienkārša 
darbība” darbības režīms nav pieejama. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att. 4: Telpas kontrolieris BE-SC-2  
1 Darbības režīmi var tikt aktivēti tikai ar centrālo kontrolieri  
2 Darbības režīmi var tikt aktivēti ar “F” pogu 

 

Darbības režīmu simboli 
 

Attēls Darbības režīmi 
 

Laika / automātiskais 

 
Dienas režīms 

 
Laika-atkarīgs dienas režīms (“Party” režīms)* 

 
Pazemināšanas režīms 

 
Laika-atkarīgs pazemināšanas režīms (prombūtnes f-ja)* 

 
Gaidīšanas režīms 

 
ECO režīms* 

 
Atvaļinājuma režīms / funkcija* 

 
*Simbols tiek attēlots virs telpas temperatūras 

 

Vadīšana  
• “+” un “–” pogas: temperatūras korekcija (± 5 l īmeņi), 

lai individuāli noregulēt telpas temperatūru.

• “F” poga: dažādu darbības režīmu uzstādīšanai un 

temperatūras displeja kalibrēšanai.

 

3.4 Baseina sensors (opcija) 
 
Baseina sensors  
Sastāv no telpas sensora BE-SC-2-O-SEN plus kontakta 
sensors SEN-A-105-PT (PTC Pt1000, lūdzam pasūtīt 
atsevišķi – pieslēgšanai pie telpas sensora).   
Apkures kontūrs izmanto baseina sensoru, lai izslēgtu 
baseina apsildi kad vēlama temperatūra ir sasniegta. 
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4 SolvisControl izmantošana 

 

4 SolvisControl izmantošana 
 

4.1 Kontroles elementi 
 

Att. 5: SolvisControl ar “Apkure” izvēlni 

 

Skārienjutīgs displejs  
Jūs vadāt sistēmu, pieskaroties pie aktīviem laukiem. Lai 
izvairītos no virsmas bojājumiem, nepieļaujiet virsmas 
kontaktu ar asiem objektiem. Pietiek ar vieglo 
pieskārienu pie displeja virsmas (ar tīriem, sausiem 
pirkstiem). 
 

Simbolu pogu apraksts 
 
Poga Funkcija 

 
Laika/automātiskais režīms. Īsa nospiešana: pārslēgt 
apkures kontūru uz automātisko režīmu Aptuveni 3 
sekunžu nospiešana : izmainīt apkures laikus.. 

 
Pārslēgt apkures kontūru uz Dienas režīmu. 
Aptuveni 3 sekunžu nospiešana: “Party” režīms. 

 
Pārslēgt apkures kontūru uz Pazemināšanas režīmu. 
Aptuveni 3 sekunžu nospiešana: Brīvdabas režīms. 

 
Pārslēgt apkures kontūru uz Gaidīšanas režīmu. 

 

Aktivēt Atvaļinājuma funkciju. 

 
Aktivēt ECO funkciju. 
Aptuveni 3 sekunžu nospiešana: iestatījumi. 

 

Kontroles elementu paskaidrojums  
 
Poga Funkcija 

 

Funkcija (šeit: “Laiks”) ir aktivēta; nospiediet īsi, lai 
deaktivētu. 

 

Funkcija (šeit: “Laiks”) ir deaktivēta; nospiediet īsi, 
lai aktivētu. 

 

Taustiņslēdzis. Īsi nospiediet “+” vai “–” lai izmainītu 
vērtības. 

 

Opcijas poga. Īsi nospiediet “<” vai “ >” lai izmainītu 
opciju. 

 

Skaitlisko vērtību poga. Īsi nospiediet “+” vai “–”lai 
izmainītu vērtības. 

 

Taustiņslēdzis ar “OK” pogu. Īsi nospiediet “+” vai “–
” lai izmainītu vērtības, un apstipriniet skaitlisko 
vērtību, uzspiežot “OK”. 

 

Navigācijas pogas: Jūs varat atvērt papildus izvēlnes 
lapas šeit. 

 

Palīdzības poga. Izvada palīdzības tekstu. 

 

“Atpakaļ” poga. Atceļ ievadi vai ļauj atgriezties uz 
iepriekšējo izvēlni. 
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4 SolvisControl izmantošana 

 

Navigācija izvēlnēs 

 
*Centrālai apkurei: “–––” 

 

Kamēr sistēma atrodas specializētā režīmā, kreisajā pusē ir 
attēlota cilne ar piecām galvenajām izvēlnēm. Pašlaik 
izvēlētā izvēlne tiek attēlota baltā krāsā.  
Izvēlēties attiecīgo punktu, lai pārslēgtos uz citu 
galveno izvēlni . 

Nospiediet uz attiecīgās cilnes, lai izvēlētos citu izvēlni. 
Izmantojot navigācijas pogas, kuras var atpazīt pēc 
bultiņām, jūs no galvenās izvēlnes “Cita” varat pārslēgties 
uz nākamo apakšizvēlni. “Next” (Nākamā) un “Back” 
(Atpakaļ) pogas izmanto, lai pārvietoties augšup vai lejup 
uz nākamo vai iepriekšējo ekrānu.  
 

Pogas ar simboliem 

 
Izvēlne satur visas svarīgas funkcijas un parametrus 
apkurei. Jūs varat pārslēgties starp funkcijām, īsi  nospiežot 
pogas, atzīmētas ar simboliem. Piemēram, Jūs varat 
izmantot pulksteņa poga, lai pārslēgtos no 
“Laika/automatiskais” režīma uz “Gaidīšana”.  
Dažām kontroles procedūrām (piemēram, apkures laiku 
loga atvēršanai , sk.  “Apkures laiku maiņa”, lpp 13), 
poga ir jāspiež aptuveni 3 sekundes . Šitam ir pievērsta 
uzmanība attiecīgās sekcijās. 

Attēlā: galvenā izvēlne “Apkure” ir parādīta, ja 
telpas kontrolieris bija pieslēgts. Pašreizēja telpas 
temperatūra šajā piemēra ir 21 °C. Pēc 
noklusējuma, telpas temperatūra netiek paradīta, 
jo telpas kontrolieris nav iekļauts standartā versijā 
– to var pasūtīt atsevišķi. Sk.  sadaļu “Telpas 
kontrolieris (opcija), lpp. 7. 

 

4.2 Skaitlisko vērtību maiņa 
 
Vērtību pogas  
Lai uzstādītu skaitliskās vērtības ar iegareno pogu 

(taustiņslēdzi), nospiediet “–” vai “+”. 

 

Laika loga konfigurācija 
 

Piemēram, laika loga sākuma un beigu laikus iestatiet šādi: 
 

1. Nospiediet skaitl i  (piem., “6” stundas). Tiek izvēlēts 
šis numurs. 

2. Lai iestatītu, izvēlieties “+” vai “–”. 
3. Atkārtojiet 1. un 2. darbību, lai iestatītu otro 

vērtību (piem., “30” minūtes). 

4. Atkārtojiet no 1. l īdz 3. darbībai, lai iestatītu beigu 
laiku. 

5. Nospiediet “OK” (Labi), lai pabeigtu. 

Mo

  

4.3 Darbības režīmi 
 
SolvisControl nodrošina lielu skaitu iestatījumu opciju. 
Eksistē četri dažādi darbības režīmi.  
Atkarībā no apkures kontūra konfigurācijas, ko veic 
uzstādītājs, jums ir pieejami divi darbības režīmi: 
• Vienkārša darbība (  sad. “Vienkārša darbība” 

12. lpp);  
• Specializēta darbība (  sad. “Specializēta darbība”, 

13. lpp.) 
Citi darbības režīmi ir “Installer operation” (Uzstādītāja 
darbības) un “Factory service” (Rūpnīcas serviss). Tām var 
piekļūt tikai  izmantojot speciālu kodu. 



4.4 Palīdzības teksti un ziņojumi 


4.4.1 Palīdzības teksti 

Vairumā ekrānu informāciju par iestatījumu opcijām var 
attēlot, izmantojot “Help” (Pal īdzība). Piemēram, šeit tiek 
sniegts noteikumu skaidrojums un attēlotas darbības 
opcijas. 


Help 

Please select one of 
the options. 






End with << button 



4.4.2 Ziņojumi 

SolvisControl nepārtraukti uzrauga visu sistēmu. Eksistē 
divu veidu ziņojumi. Papildus vienkāršiem ziņojumiem par 
sistēmas statusu (attēls pa kreisi) ir arī ziņojumi par 
kļūdainu darbību, kurus atver atsevišķi. 
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4 SolvisControl izmantošana 

 

Turpmāka informācija par ziņojumiem ir atrodama sadaļā 
 “Traucējummeklēšana”, 29. lpp. 

 
MESSAGE: Delta-T solar 

Possible causes of the malfunction: 
1. Improper circulation in the solar circuit 
2. Heat exchanger output reduced 
 

 

If this happens again, inform your installer.  
End with << button 

 
FAULT: Burner Burner 

malfunction, to unlock press “Reset” on the 
display. 

 
 

 
Reset 
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5 Sistēmas palaišana 

 

5 Sistēmas palaišana 
 

5.1 Piezīmes 
 
Sala aizsardzība  
Standby (Gaidīšana) poga: lai novērstu apkures sistēmas 
sasalšanu, ja i lgāku laika periodu esat prom, apkures 
sistēmu var iestatīt uz gaidīšanas režīmu, sk.  sadaļa 
“Standby”, 12. lpp vai  sadaļa “Darbības režīms: 
Gaidīšana”, 14. lpp.  
Vienkāršas darbības režīmā, nospiediet Standby 
(Gaidīšana) pogu atkal lai ieslēgtu režīmu; specializētas 
darbības režīmā, aktivējiet laika / automātiskā režīma 
pogu.  
Ja vēlaties turpināt kurināt noteiktā temperatūrā, kamēr 
ilgāku laika periodu esat prom (piem., atvaļinājuma laikā), 
izvēlieties funkciju “LEAVE” (PROMBŪTNE), sk.  sadaļā 
“Darbības režīms: prombūtne”, lpp. 14. 
 

Kurināmā pievienošana  
Pievienojot eļļu, apkures katlu izslēdz (izslēdz galveno 
slēdzi). Pēc tam, kad tvertne ir piepildīta, SolvisMax Oil 
jāpaliek izslēgtam vismaz 2 stundas (iesakām līdz 4 
stundām). Šajā laikā nevar darbināt saules sistēmu un 
ūdens karsētāju. 

 

UZMANĪBU!  
Izmantojiet tikai autorizēto eļļu.  
Citādi, garantija pārtrauc darbību, un katls var 
tikt bojāts.  
o Izmantojiet tikai EL apkures eļļu ar zemu 

sēra saturu (ne vairāk kā 50 ppm sēra).


o Mēs iesakām izmantot premium kvalitātes  
zemā sēra satura apkures eļļu, atbilstošu DIN 
51603-1 standartam.

o Visu eļļas apkures katlu izmantošana ar 
(zemā sēra) apkures eļļām ar biodegvielas 
saturu līdz 10% (saskaņā ar DIN SPEC 51603-
6 standartu) ir pieļaujama.



5.2 Sistēmas ieslēgšana 
 
Jūsu apkures darbuzņēmējs ir uzstādījis jūsu sistēmu un 
palaidis to. Ja vēlaties palaist sistēmu pēc ilgāka dīkstāves 
perioda, ievērojiet svarīgākos soļus sistēmas 
restartēšanai. 
Kurināmā padeve un elektrības padeve  
Ja tiek izmantots (un ir pieslēgts) ārējais siltuma 
ģenerators, palaidiet to saskaņā ar ražotāja 
instrukcijām. 

SolvisMax Gas un Öl 

 

Atveriet gāzes vai eļļas vārstu, kas atrodas uz padeves 

l īnijas uz degli. 

 

Sistēmas ieslēgšana 
 
1. Ja nepieciešams, ieslēdziet apkures avārijas slēdzi. 

 
 
 

 

2. Nospiediet galveno slēdzi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Att. 6: Sistēmas ieslēgšana 

 

Laika un datuma pārbaude 
 
1. Izvēlēties “Apkure”.  
2. Pārbaudiet laika un datuma pareizību.  
3. Ja nepieciešams, uzstādiet laiku un datumu (sk.   

“Datums/laiks”, 23. lpp). 

 
Apkures pieprasījums  
Ja bufera tvertne nav pietiekami uzsildīta, si ltuma 

ģeneratoram ir jāveic papildu apsilde. Pēc īsa laika tas sāks 

darboties automātiski. 
 
Ja tas nenotiek un jums šķiet, ka siltuma ģeneratoram ir 
jāieslēdzas, pārbaudiet, vai no kontroliera iznāk apkures 
pieprasījums, t.i . vai izvade 12 sistēmas statusā ir uz 
melna fona, sk.  sadaļa “Sistēmas statuss”, 22. lpp un 

 sadaļa “Apkures un ūdens uzsildes sistēmas kļūdaina 
darbība .

 
 
 
 
SOLVIS SolvisMax  Iespējamas tehniskās izmaiņas  12.15  BAL-MAX-7-K-EN 11 



6 Vienkāršā darbība 

 

6 Vienkāršā darbība 
 

Režīmā “Simple operation” (Vienkārša darbība) (attēls pa 
kreisi), visas nozīmīgās funkcijas ir attēlotas kopā uz 
displeja. Apkures sistēmu var darbināt, izmantojot divus 
taustiņslēdžus un divas pogas.  
Sistēmas palaišanas vai reinicializācijas gaitā instalētājs var 
aktivēt Vienkāršo darbību. Atkarībā no apkures kontūru 
konfigurācijas, tomēr, Vienkāršā darbība var būt 
nepieejama - piemēram, ja ir pieslēgts telpas sensors. 
 

 
 
6.1 Gaidīšanas režīms 
 
Režīma “Gaidīšana” poga izslēdz apkures kontūrus, un tie 
tiek atkal palaisti tikai pretaizsalšanas nolūkos. Ūdens 
uzsildīšana, cirkulācija un solārā sistēma turpina strādāt. 
Lai novērstu bojājumus no sala, apkures kontūri aktivējas 
tikai kad āra temperatūra ir zem 3 °C (telpas temperatūra 
zem 5 °C ja telpas kontrolieris ir pieslēgts ).  
Lai atgrieztos pie laika/automātiska režīma , 
uzspiediet Gaidīšanas režīma pogu atkal . 

 

6.2 Apkure 
 
“Heating” (Apkure) taustiņslēdzis : telpas temperatūras 
regulēšana. Ja tā ir pārāk zema, uzspiediet “+” un ja pārā k 
augsta, uzspiediet “–”. Tas izmaina telpas temperatūru līdz 
± 5 soļiem. 
 

Ieregulēšanai ± 5 soļos ir taisna iedarbība uz 
plūsmas temperatūru. Atkarībā no apkures 
sistēmas un ēkas siltuma izolācijas, Jūs varat mainīt 
telpas temperatūru aptuveni pa ± 2°C. 

 

Ja iestatījumu spektrs  ± 2 °C ir pārāk šaurs, Jums ir 
jākonfigurē telpas temperatūra , sk.  paragr. 
“Telpas vēlamās un zemas temperatūras vērtību 
iestātīšana”, sadaļa “Apkures kontūri”, 19. lpp. 

 

6.3 Ūdens 
 
“Water” (Ūdens) taustiņslēdzis: izmaina karstā ūdens 
temperatūru līdz ± 5 °C (balstoties uz mērķa vērtību). Ja 
ūdens no krāna ir pārāk auksts, īsi  nospiediet “+”, un ja 
pārāk karsts, nospiediet “-”.

 

 

 

Rekomendējam neuzstādīt karstā ūdens 
temperatūru augstāku par 48 °C: jo zemāka 
temperatūra, jo l ielāks enerģijas ietaupījums. Tikai 
nepieciešams ūdens daudzums tiek uzsildīts  katrā 
reizē (svaigā ūdens sistēma), kas nodrošina augstu 
higiēnas l īmeni . Pietiek ar temperatūru 42 °C 
(vannai un dušai) vai  38 °C (tikai dušai ), kad līnijas ir 
īsas un labi izolētas. 

 

6.4 Lietotājs 
 
“User” (Lietotājs) poga: piekļuvei pie l ietotāja izvēles. Jūs 
varat izvēlēties dažādus darbības režīmus šeit. 

 

Eksperta režīma ieslēgšana 
 
1. Izvēlēties “User” (Lietotājs).  
2. Izvēlēties “Expert” (Specialists). 
 


 “Chimney sweep” (Skursteņslaucītājs): deglis var būt 

ieslēgts servisa vai inspekcijas nolūkos.

 “Installer” (Instalētājs) vai “Factory service” (Rūpnīcas 

serviss): papildu darbības režīmi  instalētājiem un klientu 
servisam. Lai aktivētu katru no šiem režīmiem, ir 
vajadzīgs atsevišķs ciparu kods.
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7 Specializētā darbība 

 

7 Specializētā darbība 
 

 

7.1 Apkure 
 

Lai  maksimizētu enerģijas ietaupījumu, apkures 
kontūri izslēdzas vasaras laikā kad āra temperatūra ir 
augstāka par noteikto iestatāmo temperatūru. Šajā 
gadījumā ir iespējams, ka telpas mērķa temperatūra 
nebūs sasniegta, īpaši rudenī un pavasarī. Tādēļ ir 
rūpīgi jāizvēlas izslēgšanas temperatūra  saskaņā ar 
individuālām ēkas apstākļiem (sk. “Vasara/ziema 
pāreja” sadaļā “Apkures kontūri, 19. lpp). 

 

Sistēmas ar vienu apkures kontūru 

 
Apkures izvēlnes elementi : 
 
• Ekrāna apakšējā daļā ir pogu rinda darbības režīmu 

izvēlei (sk. Skaidrojumus nākamā sekcijā).

• Tekošais laiks un datums ir paradīts pa labi virs pogu 

rindas. (Informāciju par datuma iestatīšanu sk.  
sadaļa “Datums/laiks”, 23. lpp).  

• Taustiņslēdzis telpas temperatūras iestatīšanai ir virs 
laika. Jūs varat pacelt/pazemināt telpas temperatūru 
līdz pieciem soļiem.


• Temperatūras soļi, pa kuriem telpas temperatūra tiek 

pacelta (bez zīmes) vai pazemināta (ar “-” zīmi) tiek 
radīti  kvadrātiekavās zem “SolvisControl”


• Simbols kas paradās blakus kvadrātiekavām ar 

temperatūras soli  rāda attiecīgo darbības režīmu, kas 
atbilst pogu rindai ekrāna apakšējā daļā.


• Ja telpas kontrolieris ir pieslēgts (lūdzu, pasūtīt atsevišķi, 

sk.  sadaļa “Telpas kontrolieris (opcija)”, 7. lpp) tiekoša 
telpas temperatūra tiek paradīta blakus “SolvisControl”. 





Sistēmas ar vairākiem apkures kontūriem 

 
Apkures izvēlnes elementi : 

 Jūs nevarat izvēlēties darbības režīmu vai temperatūra 

ar taustiņslēdzi pirms Jūs izvelējāties pogu ar apkures 
kontūra numuru, kuru Jūs gribētu regulēt.


 Papildus pie pogām ar numuru, vai nu telpas 

temperatūra (opcionāls telpas kontrolieris ir pies lēgts ) 
vai “HC” (Heating Circuit, Apkures kontūrs) tiek 
paradīts, kopā ar apkures kontūra numuru. 



7.1.1 Telpas temperatūras maiņa 

Vienkārši nospiediet “+” vai “-” uz taustiņslēdža lai 
paceltu vai pazeminātu telpas temperatūru. Ja Jums ir 
vairāk par vienu apkures kontūru, vispirms ir jāizvēlas 
kontūrs kuru Jūs vēlāties regulēt. 


“Soli pa solim” regulēšanai ar ± 5 soļiem ir tiešā 
iedarbība uz plūsmas temperatūru. Atkarībā no 
apkures sistēmas un ēkas izolācijas, Jūs varat 
mainīt temperatūru aptuveni pa ± 2°C.  

Ja Jūs esat izmantojis šo regulēšanas opciju un telpa 
joprojām ir pārāk karsta vai auksta, Jūs varat pārstatīt 
telpas mērķa temperatūru attiecīgam apkures kontūram 
(sk.  “Telpas vēlamās un zemas temperatūras vērtību 
iestatīšanā” sadaļā “Apkures kontūri”, 19. lpp). 



7.1.2 Darba režīms: laika/automātiskais 

Nospiediet pogu ar pulksteņa simbolu, lai 

aktivētu laika/automātisko režīmu. 
Pašlaik aktīvs darbības režīms katram apkures kontūram 
tiek paradīts ar simbolu. 



7.1.3 Apkures laiku maiņa 


Atveriet laika logu 

1. Izvēl ieties apkures kontūru ja jums ir vairāk par 

vienu.  
2. Nospiediet “Laika/automātiskais” režīma pogu 

aptuveni 3 sekundes. 
Laika logi visiem apkures kontūriem tiek paradīti. 

3. Izvēlieties navigācijas pogu: tas ritina caur nedēļas 

dienām. Trīs dažādi laika logi ir  pieejami katram 

apkures kontūram un katrai nedēļās dienai.
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7 Specializētā darbība 

 
 
4. Izvēlieties laika logu attiecīgam apkures kontūram. 
 

 
Laiku konfigurēšana 
 
1. Izvēlieties pogu ar nedēļas dienu(ām): nedēļās dienas 

izvēle, kurai  būs piemērots laika logs. Jūs arī varat 
izvēlēties vairākus vienlaicīgi. Aktivētām dienām ir 
tumšas pogas.  

2. Lai izmainītu priekš iestatītus  sākuma un beigu 
laikus, sk.  sadaļa “Skaitlisko vērtību maiņa”, 
9. lpp. 

 

 
7.1.4 Darbības režīms: dienas režīms 
 

Nepārtraukta dienas režīma iestatīšanā 
 
1. Izvēlieties apkures kontūru ja Jums ir vairāk par 

vienu kontūru.  
2. Īsi  nospiediet “Day mode” (Dienas režīms) pogu: 

aktivējiet nepārtrauktu dienas režīmu.  
3. Nospiediet “Day mode” (Dienas režīms) pogu aptuveni 

3 sekundes. 
 
Logs parādās, kurā Jūs varat iestatīt telpas temperatūru un 

dienas režīma ilgumu (piemēram, ballītes laikam).  
4. Iestatiet vērtības atbilstoši Jūsu vajadzībām.  
 
Dienas režīma simbols, kuram seko režīma ilgums, tiek 
parādīts “Heating” (Apkure) galvenajā logā  blakus 
apkures kontūru skaitam. 

 

7.1.5 Darbības režīms: pazemināšanas 
režīms 
 

Iestātiet pazemināšanas režīma ilgumu 
 
1. Izvēlieties apkures kontūru ja Jums ir vairāk par 

vienu kontūru.  
2. Īsi  nospiediet “Lowering mode” (Pazemināšanas 

režīms) pogu: tas aktivē nepārtrauktu 
pazemināšanas režīmu.  

3. Nospiediet “Lowering mode” pogu aptuveni  3 
sekundes.  

Parādās logs, kura Jūs varat izvēlēties telpas tempera tūru 
un pazemināšanas režīma ilgumu (piemēram, prombūtnes  
periodā). 
4.     Iestatiet vērtības saskaņa ar Jūsu vajadzībām. 
 
Pazemināšanas režīma simbols, kuram seko režīma ilgums , 
tiek parādīts “Heating” (Apkure) galvenajā logā blakus 
apkures kontūru skaitam. 

 
7.1.6 Darbības režīms: gaidīšana 
 

Pārslēgšana uz Standby 
 
1. Izvēlieties apkures kontūru ja Jums ir vairāk par 

vienu kontūru.  
2. Nospiediet “Standby” pogu. 
 
Izņemot darbību pretsala aizsardzībai nolūkos , apkures 
kontūrs  tagad ir izslēgts un apkures kontūra sūknis ir 
deaktivēts. Kad āra temperatūra krīt zem 3 °C, apkures 
kontūrs ir sagādāts  ar “Min. flow temperature” (anti -
freeze). Karstā ūdens sistēma paliek aktīva, t.i ., karstā 
ūdens buferis tiek uzsildīts kā nepieciešams . 
 

Gaidīšanas režīma deaktivācija 
 
1. Izvēlieties apkures kontūru ja Jums ir vairāk par 

vienu kontūru.  
2. Aktivējiet vienu no darbības režīmiem (piemēram, 

“Automatic”) lai ieslēgtu apkures kontūru atpakaļ . 

  

 

7.1.7 Darbības režīms: atvaļinājums 
 

Izvēlieties atvaļinājuma veidu  
Jūs varat noteikt kā apkurei jāstrādā Jūs u a tvaļinājuma 

laikā. Ir jāizvēlas starp “Home” un “Away”, t.i , 
atvaļinājums mājās vai prom. 
 
1. Izvēlieties apkures kontūru ja Jums ir vairāk par 

vienu kontūru.  
2. Īsi  nospiediet “Leave” (Atvaļinājums) pogu. 
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Parādās logs, kurā Jūs varat izvēlēties atvaļinājuma 
veidu.  
3. Izvēlieties, vai Jūs pavadīsiet atvaļinājumu mājas 

(“Home”) vai prom (“Away”). 
 

 
Please select the type of vacation 

 
Home Away 

 
 
 
 
 

 

Atvaļinājuma iestatīšana mājās  
 
Kad esat nospiedis “Home” (mājās) pogu, logs parādās, 
kurā Jūs varat izvēlēties nedēļas dienas .  
1. Izvēlieties dienu, kurai ir laika logs kuru Jūs 

izmantosiet kā pamatu atvaļinājumam “Mājās” (šajā 
piemēra Pirmdiena bija izvēlēta) 

2. Īsi  nospiediet “OK” pogu: šis iestatījums ir spēkā tikai 
nākamām 7 dienām. 

 

 
3. Alternatīva: īsi  nospiediet “Configuration” (Konfigurācija) 
pogu. 
 
Logs parādās, kurā Jūs varat ievadīt telpas mērķa 
temperatūru, i lgumu dienās , un laika logu apkures laikam.  
4. Ievadiet nepieciešamo vērtību un īsi nospiediet “OK”. 

 
“Leave at home” (Atvaļinājums mājās) darbības 
režīms ietekmē tikai apkures kontūrus. Tas 
neietekmē karstā ūdens un cirkulācijas kontūrus . 

 

Režīmā “Away” (Prom) pieņem, ka mājās neviena nav un 
tāpēc var ieslēgt pazemināšanas režīmu. Ja visi pievienotie 
apkures kontūri atrodas šajā darbības režīmā, tiek 
deaktivēta arī karstā ūdens sildīšana un cirkulācija. 
Izvēlnes posteņos tiek attēlota attiecīgā informācija. 
 
 
 

 

Set the “Away” button 
 
Kad esat nospiedis “Away” (Prom) pogu, parādās logs , 
kurā Jūs varat ievadīt telpas temperatūru un 
atgriešanas datumu.  
1. Ievadiet vērtību un īsi nospiediet “OK”. 

 
Beigu datums vienmēr ir diena pirms Jūsu atgriešanas. Pēc 
iestatīta datuma vai i lguma dienās, kontrolieris pārslēdz 
apkures kontūru automātiskā režīmā . 
 

Piemēri: 
 
1) Jūs būsiet prom līdz 23. decembrim ieskaitot, un Jūs 
gribētu ietaupīt enerģiju šinī laikā. Jūs plānojat atgriezties 
siltā mājā 24. decembrī. Risinājums: ievadiet beigu 
datumu 23/12. Kontrolieris ieslēgs laika/automātisko 
režīmu kad datums būs 24/12. 
 
2) Jums ir 3 dienas atvaļinājuma, un Jūs gribētu pavadīt šo 
laiku mājās. Apkurei ir jāstrādā šajā laikā. 4-jā dienā Jums 
jāatgriežas darbā. Ir jāizmanto normāls laika logs. 
Risinājums: izvēlieties “Home” un ievadiet “3 dienas” kā 
i lgums. 

 

 

Atvaļinājuma režīma dezaktivācijā 
 
Ja Jūs gribētu izbeigt atvaļinājuma funkciju pirms 
norādīta laika, rīkojieties sekojoši:  
1. Izvēlieties apkures kontūru ja Jums ir vairāk par 

vienu kontūru.  
2. Aktivējiet vienu no darbības režīmiem (piemēram, 

“Automatic”), lai atkal ieslēgtu apkuri . 

 

7.1.8 ECO funkcija 
 
Īsi  nospiežot pogu “ECO”, tiks aktivizēta EKO funkcija, t.i ., 
pieprasītā temperatūra noteiktā laika logā tiks 
pazemināta par papildu sildīšanas temperatūras vērtību.  
EKO funkcija sniedz iespēju saulei nodrošināt 
nepieciešamo temperatūru, novēršot pāragru papildu 
sildīšanu. Tas nozīmē, ka telpas temperatūra īslaicīgi var 
būt nedaudz zemāka mākoņainā laikā.  
Lai taupītu papildu enerģiju, si ltā ūdens cirkulācija tiek 
ierobežota l īdz impulsa funkc i jai, bet EKO funkcija ir 
aktīva. Laika režīms ir atslēgts. 

 

ECO funkcijas aktivācija 
 
1. Īsi  nospiediet “ECO” pogu.  
2. Atbildiet ar “Yes” (Jā). 
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For all the heating 
circuits and the hot water  
it will be activated the ECO 
function. Do you want to continue? 

 

 
No Yes 

 
 
 

ECO funkcijas deaktivācijā 
 

1. Lai deaktivētu ECO funkciju, izvelieties darbības 
režīmu, piemēram, “Automatic”. 

 

ECO funkcijas uzstatīšana 
 

1. Nospiediet “ECO” pogu aptuveni 3 sekundes. 

Iestatījumu logs “ECO function 1 / 2” tiek parādīts. 
 

2. Izvēlieties minimālo pieļaujamo karstā ūdens 
temperatūru ar “Min. HW target temp.”.  

3. Katram apkures kontūram, ievadiet vērtību priekš  
“Min. room temp.”. Tā ir minimāla pieļaujama telpas  
temperatūra pēc Jūsu izvēles . 

 
Tas neizmainīs  laika/automātiskā režīmā mērķa 
temperatūras apkurei un karstajam ūdenim. Tā vietā tiks 
izmainītas temperatūras, kas nosāka nepieciešamību pēc 
palīgapkures. Ja akumulācijas tvertne tiek uzsildīta ar 
sauli, sistēma joprojām var sasniegt laika/automātiskā 
režīma mērķa vērtības. Siltuma ģenerators uztur vismaz 
samazināto temperatūru. 
 

 
4. Nospiediet navigācijas pogu lai uzstādītu laika logu. 

 
Parādās logs kurā Jūs varat atvērt “Configure time 
window” (Laika konfigurācijas logs) funkciju.  
5. Atveriet “Configure time window” funkciju.  
6. Izvelieties navigācijas pogu: tas ļauj izvēlēties 

nedēļas dienas. Katrai dienai Jūs varat uzstatīt trīs 
atšķirīgus laika logus. 

7. Izvēlieties laika logu, lai  ievadītu individuālo laika 
periodu. 

 

 
8. Izvēlieties pogu ar nedēļas dienu(ām): dienas izvēle, 

kurai būs piemērots laika logs. 

 

Jūs varat arī izvēlēties vairākas dienas vienlaikus. 
Aktivētām dienām ir tumša poga.  

9. Lai izmainīti  priekšiestatītus sākuma un beigu 
laikus, sk.  sadaļa “Changing numeric values” 

(Skaitlisko vērtību maiņa),  9. lpp. 
 

 
7.2 Ūdens 

 
Galvenā izvēlne “Water” (Ūdens) parāda visas svarīgas 
funkcijas un parametrus, kas attiecas uz dzeramā ūdens 
uzsildi. Karstā ūdens kontroles funkcija ir skaidrota 
detaļās sadaļā “Functional Description of SolvisControl” 
(SolvisControl Funkcionāls apraksts), 26. lpp. 

 

7.2.1 Karstā ūdens temperatūras 
iestatīšana 

 

Karstā ūdens temperatūras regulēšanā 
 
1. Izvēlieties  taustiņslēdzi ar termometra simbolu: 

nospiediet “+”, lai paaugstinātu temperatūru, vai “–”, 
lai to pazeminātu.  

2. Ja šī temperatūru netiek panākta, sk. “Apkures un 
siltā ūdens sistēmas kļūdaina darbība”, 31. lpp. 

Ja vairākas personas viena pēc otras l ieto dušu vai 
vannu, l iekot uzglabāšanas tvertnei izmantot 
papildu apkuri, kontrolierīce pārslēdzas uz “Hot 

water priority” (Siltā ūdens prioritāte), t.i ., radiatori 
netiek sildīti  l īdz brīdim, kad uzglabāšanas tvertne 
ir atkal uzsilusi. Pievērsiet uzmanību siltā ūdens 

izmantošanai ziemā.  
 

Rekomendējam neuzstādīt karstā ūdens 
temperatūru augstāku par 48 °C: jo zemāka 
temperatūra, jo l ielāks enerģijas ietaupījums. Tikai 
nepieciešams ūdens daudzums tiek uzsildīts katrā 
reizē (svaigā ūdens sistēma), kas nodrošina augstu 
higiēnas l īmeni. Pietiek ar temperatūru 42 °C 
(vannai un dušai) vai 38 °C (tikai dušai), kad līnijas 
ir īsas un labi izolētas. 
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7.2.2 Siltā ūdens gaidīšanas režīma 
laiku maiņa 

 

Karstā ūdens Standby laiku iestatīšana 
 
1. Poga “Automatic mode” (Automātiskais režīms) 
(nospiediet uz apmēram 3 sekundēm).  

2. Izvēlieties  navigācijas pogu: tā ļaus jums pārvietoties 
pa nedēļas dienām. Katrai nedēļas dienai ir pieejami 
trīs dažādi laika logi. Si ltā ūdens gaidīšanas režīma 
laiki informatīviem mērķiem ir attēloti displeja 
apakšējā daļā.  

3. Izvēlieties pogu ar laika logu: cirkulācijas sūkņa  siltā 
ūdens gaidīšanas režīma laiku pielāgošana jūsu 
vajadzībām. 

 
 

4. Izvēlieties  pogu ar nedēļas dienu(-ām): nedēļas 
dienu atlase, uz kurām attiecināms laika logs. 
Vienlaicīgi varat izvēlēties vairākas dienas. Aktivizētās 
nedēļas dienas tiek izceltas ar tumšu fonu.  
5. Sākuma un beigu laiku iestatiet atbilstoši 
aprakstam, sk.  sadaļa “Skaitlisko vērtību maiņa”, 
9. lpp. 

 
7.2.3  Karstā ūdens uzsildes palīgpoga 

 

Karstā ūdens bufera uzsildīšana 
 

Ja pastāv nepieciešamība pēc karstā ūdens (dušai vai 
vannai) ārpus karstā ūdens gaidīšanas režīma, 
rīkojieties šādi :  
1. Izvēlieties “1x” pogu blakus “Reheat”. 

 
Kontrolieris ieslēdz karstā ūdens prioritātes režīmu un 
uzsilda akumulācijas tvertni l īdz gaidīšanas režīma 
temperatūrai. Radiatori var atdzesēties ūdens 
uzsildīšanas procesā. 
 

 

Uzsildīšanas fāze i lgst aptuveni minūtes. 

 

7.2.4 Karstā ūdens sūknis 
 

Karstā ūdens sūkņa pārbaude 
 
Lai veiktu siltā ūdens sūkņa funkciju pārbaudi, 
galvenajā izvēlnē “Water” (Ūdens) ar taustiņslēdzi 
izvēlieties “Pump” (Sūknis). Lai veiktu funkciju 
pārbaudi, veiciet šādas darbības: 
 
1. Nospiediet “On” uz “Pump” (Sūknis) taustiņslēdža .  
2. Klausieties, vai karstā ūdens sūknis sāk darboties.  
3. Izvēlieties pogu “Auto” (Automātiskais režīms): 

vienmēr aktivizējiet automātisko režīmu. 

 

7.3 Cirkulācija 

 
Galvenajā  izvēlnē “Circul.”, karstā ūdens cirkulācijā var būt 
aktivēta vai deaktivēta. Šajā piemērā, cirkulācija ir 
deaktivēta (abas pogas are gaišas). Cirkulācijas kontroles 
funkcija ir sīkāk paskaidrota  sadaļā “Functional 
Description of SolvisControl” (SolvisControl Funkcionāls 
apraksts), 26. lpp. 

 

7.3.1 Laika kontrole 
 

Karstā ūdens cirkulācijas regulēšana 
 
Cirkulācijas sūknis darbojas tikai cirkulācijas laikos, un 
tikai kad temperatūra uz cirkulācijas sensora krīt zem 
robežvērtības. Lai aktivētu laika kontroli, rīkojieties 
sekojoši :  
1. Izvēlieties “Time” (Laiks) pogu. Pogai ir jābūt aktivēta i  

(tumšs fons).  
2. Nospiediet automātiska režīma pogu aptuveni 3 

sekundes. 

 
3. Izvēlieties navigācijas pogu: šis ļauj izvēlieties nedēļas 

dienas. 3 dažādi laika logi ir pieejami katrai dienai. 
Uzsildīšanas laiki karstajam ūdenim ir paradīti ekrāna 
apakšēja daļā informatīvos nolūkos.  

4. Izvēlieties laika logu, lai ievadītu individuālo laika 
periodu. 
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5. Izvēlieties pogu ar nedēļās dienu(ām), kurai(ām) ir 

jāpiemēro laika logs. Jūs varat izvēlieties vairākas 
dienas vienlaicīgi. Aktivētām dienām ir tumšs fons. 

6. Iestatiet sākuma un beigu laikus kā aprakstīts  
 sadaļā ”, 9. lpp. 

 

 
 
7.3.2 Impulsa kontrole 
 

Karstā ūdens cirkulācijas regulēšana 
 
Režīmā “Pulse” (Impulss) cirkulācijas sūknis darbojas 
tikai, ja uz īsu mirkli  (impulss) atgriež siltā ūdens 
krānu un temperatūra pie cirkulācijas sensora 
pazeminās zem robežvērtības. Lai aktivizētu impulsa 
kontroli, veiciet šādas darbības:  
1. Izvēlieties pogu “Pulse” (Impulss). Pogu nepieciešams 

aktivizēt (tumšs fons).  
2. Ar taustiņslēdzi izvēlieties “Minimum run time” 

(Minimālais darbības laiks): lai palielinātu 
cirkulācijas sūkņa minimālo darbības laiku, 
nospiediet “+”; lai samazinātu to, nospiediet “–”. 

 

 

Pump Run time 
90 s 

+ 
 min.  

   

Imp. –  
 

 
Time 

 
 
 

 

7.3.3 Laika un impulsa kontrole 
 

Karstā ūdens cirkulācijas regulēšana 
 
Divus iepriekš aprakstītos darbības režīmus tagad var 

aktivizēt vienlaicīgi. Ārpus laika loga cirkulācijas sūknis 

tiek kontrolēts atbilstoši aprakstam sadaļā “Impulsa 
kontrole”. Lai vienlaicīgi aktivizētu impulsa un laika 

funkciju, veiciet šādas darbības 
 
1. Izvēlieties pogu “Pulse” (Impulss). Pogu nepieciešams 

aktivizēt (izcelt ar tumšu fonu). 

 

2. Izvēlieties pogu “Time” (Laiks). Pogu nepieciešams 
aktivizēt (izcelt ar tumšu fonu).  

3. Ar taustiņslēdzi izvēlieties “Minimum run time” 
(Minimālais darbības laiks): lai palielinātu 
cirkulācijas sūkņa minimālo darbības laiku, 
nospiediet “+”; lai samazinātu to, nospiediet “–”.  

4. Iestatiet cirkulācijas laikus, kā nepieciešams, s k.   

sadaļa “Laika kontrole”, 17. lpp 

 

 
 
7.4 Saules enerģija (nomērīto vērtību 

attēlošana) 
 

Saules kontūra (ja tāds ir) noteiktās vērtības var norādīt 
galvenajā izvēlnē “Solar” (Saule). Solārās sistēmas 
kontroles funkcija ir paskaidrota sīkāk  sadaļā 
“Functional Description of SolvisControl” (SolvisControl 
Funkcionāls apraksts), 26. lpp. 

  
• “Current power”*: siltuma jauda, ko pašlaik saražo 

saules kolektori .

• “Heat quantity”*: kopējais siltuma daudzums, ko 

saražoja saules kolektori .

• “Solar flow temp.”: pašreizēja plūsmas temperatūra 

saules kontūrā .

• “Solar return temp.”: pašreizēja atgaitas temperatūra 

saules kontūrā .

• “Solar pressure”: spiediens saules kontūrā .


• “Collector temperature”: pašreizēja kolektora 

temperatūra.

• “Storage tank bottom”: pašreizēja temperatūra 

tvertnes apakšā.

• “Flow”*: saules kontūrā esošās plūsmas til pums.

 

7.5 Cits 
 

Papildus iestatījumu opcijas ir pieejamas galvenajā 
izvēlnē “Other” (Cits). Paskaidrojums tālāk. 
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7.5.1 Dūmvada tīrīšana 
 

SolvisMax Fernwärme (ar centrālo apkuri ) nav 
dūmvada tīrīšanas funkcijas . 

 

Dūmvada tīrīšanas funkcija ļauj deglim darboties, 
nodrošināt maksimālu izvadi noteikta laika perioda 
ietvaros. Dūmvada tīrīšana spēj nodrošināt visus 

nepieciešamos mērījumus. 
Šis darbības režīms izslēdzas, kad beidzas iepriekš 
iestatītais laiks, vai to var pārtraukt pirms laika, 
izmantojot ”STOP” pogu (redzama kad funkcija ir aktīva ). 
 

Atveriet dūmvada tīrīšanas izvēlni 
 
1. Izvēlieties “Other” (Cits).  
2. Izvēlieties  “Chimney sweep” (Dūmvada tīrīšana). 
 
3. Sekojiet uz  sadaļu “Start the burner” (degļa 

palaišana). 

 
*Centrālai apkurei: “–––” 

 

Palaidiet degli 
 
1. Izvēlieties “Start”. 
 
Deglis sāk darbību, ekrāns mainās  uz “Stop” un 
atliekošais laiks tiek parādīts .  
2. Lai izslēgtu degli priekšlaicīgi, izvēlieties  “Stop”. 

 

 
 
7.5.2 Atmiņas karte 

 
Šeit jūs varat deaktivēt noteikto vērtību pastāvīgu 
apkopošanu (datu reģistrāciju), lai izņemtu atmiņas karti. 

 

SolvisControl vienu reizi minūtes laikā nodod visu ievažu 
un izvadu statusu (sensoru, sūkņu, apkures prasības, utt.) 
uz iekļauto atmiņas karti.  

Lai attēlotu un analizētu šos datus personālajā datorā, ir 
pieejama analīzes programma. Intereses gadījumā, lūdzu, 
sazinieties ar firmu, kas ir atbildīga par uzstādīšanu. 

Šo datu analīzi  var veikt arī mūsu klientu servisa nodaļa. 
Šajā gadījumā firmai -uzstādītājai ir jānosūt šie dati mums 

ar e-pasta starpniecību. Šis ir papildu maksas 

pakalpojums. 

 

7.5.3 Apkures kontūri 


• “Heat. circ. 1”, “Heat. circ. 2”, “Heat. circ. 3”: 

Iestatījumu parametri apkures kontūriem ir apkopoti 
“HEATING” (Apkure) galvenajā izvēlnē. Iestatījumi  tiek 
paskaidroti izmantojot apkures kontūru 1 kā piemēru. 
Iestatījumi ir jāregulē individuāli katram esošam apkures 
kontūram.


• Izmantojiet “Solar overage”, lai asignētu solārā 

pārpalikuma funkciju apkures kontūriem (sk.  “Solar 
excess function” (Solārā pārpalikuma funkcija) 27. lpp). 

 

Statusa pieprasījums 
 
1. Ejiet uz “Other” (Cits) izvēlni . 
 
2. Izvēlieties “Heating circuits” (Apkures kontūri). 
 
3. Izlasiet status vērtības . 




•  “Heat. circuit status”: pašreizējais apkures kontūra 
statuss (piemēram, “Day” dienas režīmam, “Lower” 
pazemināšanas režīmam vai “HW prior.” karstā ūdens 
uzsildīšanas prioritātei ).


• “Hot water priority”: “On” nozīme ka apkures kontūra 

sūkņi  ir izslēgti kad karstā ūdens buferis saņem papildu 
uzsildīšanu.


• “Operating mode HC”: tas parāda pašreizējo apkures 

kontūra darbības režīmu (piemēram, “Auto” 
laika/automātiskam režīmam).

Plūsmas temperatūra  
Ar rūpnīcas iestatījumiem, plūsmas temperatūra ir 
automātiski izrēķināta ar apkures l īknes palīdzību (“līkne”), 
sk.  attēls. Aprēķins ir atkarīgs no attiecīgas āra  
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temperatūras . 
 

Divas fiksētas plūsmas temperatūras var būt noradītas ar 
“Fix” iestatījumu: 
 

• viena dienas režīmam (apkures laikā) un

• viena pazemināšanas režīmam (ārpus apkures laikiem).

 

Fiksētas plūsmas temperatūras iestatīšana 
 

1. Izmantojiet apakšējo navigācijas bultu, lai sasniegtu 
nākamo izvēlni . 

 

 

“Op. mode flow temp.” (Darbības režīma plūsmas 
temperatūra): “CURVE” (LĪKNE) vai “FIX” (FIKSĒT): plūsmas 
temperatūra tiek noregulēta automātiski vai tā nav 
atkarīga no āra temperatūras. 

 

2. Pārslēdziet “Op. mode flow temp.” no “Curve” uz “Fix”  
3. Ievades lauks “Fixed flow for daytime” (īsi  

nospiediet “–” vai “+”): plūsmas temperatūras 

regulēšana dienas režīmā .  
4. Ievades lauks “Fixed flow for low-mode” (īsi  

nospiediet “–” vai “+”): plūsmas temperatūras 
regulēšana pazemināšanas režīmā. 

 
Apkures līknes regulēšana 
 

SolvisControl apkures l īknes tiek parādītas  
 

Attēlā “Apkures līknes dažādām telpas mērķa 
temperatūrām”. 
 

Piemērs: 
 

Telpas mērķa temperatūra ir 20 °C, un ir iestatīts slīpums 
1.0. Āra temperatūrai 10 °C plūsmas temperatūra ir 
noregulēta uz 32 °C un āra temperatūrai -10 °C tā ir 
noregulēta uz 48 °C. 
 
 

Apkures l īkni var precīzi iestatīt, ievērojot tālāk tabulā 
sniegtos norādījumus. Lai taupītu enerģiju, izmaiņas vei c  
nelieliem soļiem. 
 

Lai izmaiņas aktivizētu, ir nepieciešams noteikts 
laiks. Šī iemesla dēļ nogaidiet vismaz vienu dienu, 
pirms veicat jebkādas citas izmaiņas. 

 
 

 
Att. 7: Apkures līknes dažādām telpas mērķa temperatūrām  
St - Apkures līknes slīpums  
tA - Āra temperatūra [°C]  
tR - Telpas mērķa temperatūra [°C]  
tVL - Plūsmas mērķa temperatūra [°C]  
Apkures l īkne - telpas mērķa temperatūrai 

 

20 ° 
 

21 °  
22 ° 

 

Rekomendējamas slīpuma vērtības 

Ēka (heating) Slope 

Veca ēka  (radiatori) 1.5 

Jauna ēka  (radiatori) 1.2 

Zemgrīdas apkure 0.8 

 

Atkarībā no ēkas specifiskajām īpašībām nepieciešams 
iestatīt atbilstošo apkures l īknes vērtību. Apkures l īknes 
aptuvenās ieteicamās vērtības ir norādītas tabulā augšā. 

 

Apkures l īknes precīza iestatīšana taupīs enerģiju 
un nodrošinās komfortu. To var  panākt, ņemot vērā 
tabulā iekļautos noteikumus   “Apkures līknes 
regulēšana” in “Apkures un siltā ūdens sistēmas 
kļūdaina darbība”, 31. lpp. 

 

Telpas mērķa un low-režīma temperatūras maiņa 
 

1. Izmantojiet apakšējo navigācijas bultu, lai piekļūtu 
pie nākamās izvēlnes . 

2. Noregulējiet vērtības , ja nepieciešams . 
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 “Day temp. time wind. 1 - 3” (Dienas t. laika loga 1 -3 

ietvaros): vēlamo istabas temperatūru 1 - 3 ievade, kas 
attiecas uz dienas režīmu (apkures laika loga 1 – 3 
ietvaros).


 “Low-mode temp” (Zema režīma temperatūra):  

temperatūras ievade, l īdz kādai ir jāapkurina istabas 

ārpus laika loga.
 

Laiku pielāgojiet savām vajadzībām. Ņemiet vērā, 
ka istabas temperatūras samazināšana līdz 1°C var 
nodrošināt enerģijas taupīšanu par apmēram 5%. 
Vairāk informācijas par apkures laiku maiņu – sk. 

 “Apkures laiku maiņa” 13. lpp. 

 

Aiztures laika un telpas ietekmes iestatīšana 
 
1. Izmantojiet apakšējo navigācijas bultu, lai nokļ ūtu uz 

nākamo izvēlni . 
 
2. Noregulējiet vērtības, ja nepieciešams . 


• “T. Flow ACTUAL”: (FAKTISKĀ PLŪSMAS 

TEMPERATŪRA): apkures kontūra esošā plūsmas 
temperatūra, ja ir pievienots plūsmas sensors.


• “T. Flow TARGET”: (VĒLAMĀ PLŪSMAS 

TEMPERATŪRA): vēlamā plūsmas temperatūra, ko 
nosaka kontrolierīce.


• “Room influence” (Telpas ietekme): ja (opcionāls) 

telpas kontrolieris ir pievienots , telpas temperatūra var 
būt iestatīta uz aprēķinātu plūsmas mērķa 
temperatūru. Mēs iesakām iestatījumu 10 %.

 

Ja telpas kontrolieris tiek izmantots un ja Room 
influence (Telpas ietekme) faktors ir mazāks par 0, 
apkures vārstiem telpā, kurā kontrolieris ir 
uzstādīts, ir jābūt pilnīgi atvērtiem. 

 

 “Hold time” (Aiztures laiks): atkarībā no āra 
temperatūras, apkures kontūrs tiek pārslēgts uz dienas 
režīmu agrāk – saskaņā ar laiku, iestatītu kā aiztures 
laiks. Mērķis ir sākt apsildīt telpas agrāk, kad āra 
temperatūras ir aukstākas.


 

 
Piemērs: 
 
Aiztures laiks ir l ineāri atkarīgs no āra temperatūras. 
Ilustrācijā laika periods agrai apsildei ir paradīts saitē ar 
āra temperatūru aiztures laikiem 0, 10 20 un 30 minūtes.  
• Pie +10°C aiztures laiks vienmēr ir 0 minūtes .  
• Pie -10 °C, aiztures laiks atbilst vērtībai, iestatītai 
“Hold time” izvēlnes punktā . 

 

 

Vasara/ziema pārslēgšanas konfigurācija 
 
1. Izmantojiet apakšējo navigācijas bultu, lai nokļ ūtu uz 

nākamo izvēlni. 
 
2. Noregulējiet vērtības, ja nepieciešams. 


• “T out. ACTUAL.”: pašreizēja āra temperatūra 

• “Avg. outdoor temp.”: vidēja vērtība 30 minūšu 

laikā (kontroliera izmantota)

• “MAX. outdoor temp.”: apkures kontūra izslēgšanas 

temperatūra dienas režīmā 

• “MIN. outdoor temp.”: apkures kontūra izslēgšanas 

temperatūra pazemināšanas režīmā 
 

Apkures kontūrs tiek izslēgts ja āra temperatūras vidēja 
vērtība krīt zem vai pārsniedz attiecīgi “MIN” vai “MAX” 
vērtības par 2 °C (histerēze). 
 

Piemērs: 
 
Ar vērtībām pa kreisi, apkures kontūrs tiek izslēgts dienas 
režīmā, ja vidējā āra temperatūra paceļas  virs 19 °C + 2 °C 
= 21 °C. Apkures kontūrs tiek ieslēgts atpakaļ ja āra 
temperatūra krīt zem 19 °C.  
Pazemināšanas režīmā, kontūrs tiek izslēgts ja vidēja āra 

temperatūra pārsniedz 10 °C + 2 °C = 12 °C. Apkures 

kontūrs tiek ieslēgts ja āra temperatūra krīt zem 10 °C.
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Jo zemāku Jūs izvēlaties izslēgšanas temperatūru, jo 
vairāk enerģijas Jūs ietaupīsiet. Rūpnīcā iestatītas 
vērtības , 19°C un 10°C, ir paredzētas jaunākām 
ēkām ar labu siltuma izolāciju. Vērtības var pielāgot 
esošai situācijai ar izolāciju. 

 

UZMANĪBU!  
Pievērsiet uzmanību “MIN. outdoor temp.”. 
vērtībai.  
Nepiemērots iestatījums var izraisīt apkures 
sistēmas bojājumu.  
• Neizvēlieties “MIN. outdoor temp.” zem + 

3°C, citādi nav pretsala aizsardzības 
pazemināšanas režīmā .



7.5.4 Sistēmas statuss 
 

Sistēmas statusa pieprasījums 
 
1. Ejiet uz “Other” (Cits) izvēlni . 
 
2. Izvēlieties “System status”. 
3.  

 
*Centrālai apkurei “–––” 

 

3. Izlasiet sistēmas statusa vērtības pirmajā izvēlnē 
(karstais ūdens). 

 
4. Izmantojiet navigācijas pogu, lai pārietu uz nākamo 

izvēlni. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. lpp: karstais ūdens  
 
• Akumulācijas tvertne ar S1, S4, S9, un S3 sensoriem

• Karstā ūdens stacija ar S2 un S18 sensoriem un A2 sūkni 

• Cirkulācija (ja aktivēta: impulss, laiks, un impulss un 

laiks) ar S11 sensoru un A1 sūkni .
 

5. Izlasiet statusa vērtības otrajā izvēlnē (apkures 
kontūri un siltuma ģeneratori ).  

6. Izmantojiet navigācijas pogu, lai pārietu uz nākamo 
izvēlni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. lpp: apkures kontūri un siltuma ģeneratori  
 
• Akumulācijas tvertne ar S1, S4, S9 un S3 sensoriem

• Integrētais deglis uz izvada A12 (gāze, eļļa) un A13 (eļļa, 

deglis 2) vai ārējais katls, ja nepieciešams ar sūkni A13 
un boilera sensoru S14


• Ja pieejams, cietā kurināmā katls ar sūkni A7 un katla 

sensoru S16

• Apkures kontūrs 1 ar sūkni A3, ja nepieciešams mikseris 

A8/9 un sensors S12

• Ja nepieciešams, apkures kontūrs 2 ar sūkni A4, ja 

nepieciešams mikseris  A10/11 un sensors S13

• Ja nepieciešams, apkures kontūrs 3 ar sūkni  A5, ja 

nepieciešams mikseris  A6/7 un sensors S16

• S10 āra temperatūras sensors .
 

7. Izlasiet statusa vērtības trešajā izvēlnē (solārā 
sistēma). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. lpp: solārā sistēma  
 
• Akumulācijas tvertne ar S1, S4, S9 un S3 sensoriem

• 2-kontūru sistēma ar SP1 un SP2 sūkņiem un S5, S6, S7, 

S8 un S17 sensoriem

• Ja pastāv, austrumi -rietumi jumts ar A6 un A7 vārstiem 

un S16 sensoru

• S10 āra temperatūras sensors 

 

7.5.5 Sistēmas informācija 
 

Sistēmas informācijas pieprasījums 
 
1. Ejiet uz “Other” (Cits) izvēlni .  
2. Izvēlieties “Next” (Sekojošais).  
3. Izvēlieties “System information”. 
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4. Izlasiet sistēmas informāciju. 

 

 
 
7.5.6 Lietotāja maiņā 

 

Darba režīma maiņa 
 

1. Pārejiet uz “Other” (Cits) izvēlni .  
2. Izvēl ieties “Next” (Sekojošais). 

 
3. Izvēlieties “Change user” (izmainīt l ietotāju). 

 
4. Izvēlieties nepieciešamo darba režīmu. 

 

 
“Simple operation” (Vienkārša darbība) režīms var 
būt izvēlēts tikai, piemēram: 

 
• ja telpas sensors nav pievienots .


• ja instalētais atbildēja ar “Yes” (jā) uz jautājumu 

par Simple operation režīmu instalācijas laikā.

 

3. Izvēlieties “Counter function” (mērītāja funkcija). 

 
4. Izlasiet vērtības . 

 
5. Izmantojiet navigācijas pogu, lai parietu uz nākamo 

izvēlni. 

 
* Tikai ar SolvisMax Öl 
 

• “Burner run time (stadija 2)”: tiek parādīts tikai priekš 
SolvisMax Öl (2 degļā stadijas uz izvādiem A12 un A13). 
Pirmās degļa stadijas palaišanas laiks tad tiek aprēķināts 
kā: 
Run time 1 Burner level = “Burner run time (total)” – 
“Burner run time (stage 2)”. 

 

Piemērs: 
 
Vērtības no bildes augšā dod palaišanas laiku pirmajai 
degļa stadijai: 156 - 106 = 50 h un otrajai stadijai (uz A13): 
106 h 
 
 

7.5.8 Datums/Laiks 
 

Datuma un laika iestatīšana 
 
1. Pārejiet uz “Other” (Cits) izvēlni . 
 
2. Izvēlieties  “Next” (Sekojošais). 

 

7.5.7 Mērītāja funkcija 
 

Mērītāja nolasījumu pieprasījums 
 
1. Ejiet uz “Other” (Cits).  
2. Izvēlieties “Next” (sekojošais). 
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3. Izvēlieties  “Time/Date”. 
 

 

Back 
 

Time and date 
 

Load basic settings 
 

Language 
 

Display 

 

 
4. Lai ielādētu iestatījumus, kurus izdarīja  instalētājs 

sistēmas palaišanas laikā, izvēlieties “Yes”. 

 
LOAD BASIC SETTINGS  

Are you sure you want to load the basic 
settings of the installer? Your own settings 
will be lost in the process. 

 

 
No Yes 

 

 

4. Lai iestatītu laiku/datumu, izvēlieties  “Set”. 

 
5. Iestatiet datumu un laiku, kā aprakstīts   sadaļā 

“Skaitlisko vērtību maiņa”, 9. lpp. 

 
 
7.5.9 Pamatiestatījumu ielādēšanā 
 

Iestatījumu atjaunošana 
 
1. Pārejiet uz “Other” (Cits) izvēlni .  
2. Izvēlieties “Next” divkārt. 

 
3. Izvēlieties  “Load basic settings”. 

 
 

 

7.5.10 Valoda 
 

Izvēlnes valodu iestatījumi 
 
1. Pārejiet uz “Other” (Cits) izvēlni . 
 
2. Izvēlieties “Next” divkārt. 

 
3. Izvēlieties  “Language” (Valoda). 

 
4. Izvēlieties nepieciešamo valodu. Ja nepieciešams , 

nospiediet “next”, lai pārietu pie papildus 

valodām. 
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7.5.11 Ekrāns 
 

Ekrāna regulēšana 
 
Jūs varat noregulēt kontrastu un skārienjūtīgu ekrānu. 
Jūs varat arī aktivēt skaņa signālu, kurš skan kad Jūs  
izmantojat pogas.  
1. Pārejiet uz “Other” (Cits) izvēlni .  
2. Izvēlieties “Next” divkārt. 

 
3. Izvēlieties  “Display”. 

 
4. Veiciet nepieciešamas izmaiņas.  
5. Ja nepieciešams, nospiediet Back (Atpakaļ) pogu, ja 

Jūs negribat saglabāt iestatījumus .  
6. Lai saglabātu, izvēlieties  “Start” blakus “Save settings”. 

 
DISPLAY SETTING  

Contrast 10 

Calibration Start 

Signal tone On 

Save settings Start 

 
 

 

Skārienjūtīga ekrāna kalibrēšana  
Kalibrēšana iekļauj skārienjūtīga ekrāna regulēšanu. Ja 
parādās jebkuras neprecizitātes, Jūs varat atkārtoti 
noregulēt skārienjūtīgu ekrānu, kalibrējot to. 

 

Skārienjūtīga ekrāna kalibrēšana 
 
1. Izvēlieties “Start >” blakus “Calibration”.  
2. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna .  
3. Lai saglabātu, izvēlieties  “Screen has been adjusted 

successfully” – “O.K.”.  
Lai atceltu, nospiediet “Back” pogu, kad Jūs redzat 
nobeiguma ziņojumu “!! Screen is not correctly 
adjusted!!”. 

 
 
 

Press here 

(top left) 
 

Screen adjustment: Please 

touch the screen in the 

middle of the circle. 

 
 

 

Ekrāna restarts 
 
Ja sistēmu nevar vadīt, izslēdziet to un ieslēdziet atkal 
pēc apmēram 10 s. Ja kontrolieri joprojām nevar 
izmantot, Jūs varat restartēt ekrānu:  
1. Izslēdziet sistēmu.  
2. Nospiediet un turiet “Back” un “Help” pogas 

vienlaicīgi.  
3. Ieslēdziet sistēmu, turot pogas nospiestas un turiet 

tā l īdz kalibrēšanas ekrāns parādās. 
4. Sekojiet instrukcijām uz ekrāna.
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8 SolvisControl funkcionāls apraksts 
 

8.1 Pamata funkcijas 
 

8.1.1 Karstais ūdens 
 
Silto ūdeni, atbilstošu augstākiem higiēnas principiem, 

iegūst, izmantojot nepārtrauktas plūsmas principu un 
ārējo siltummaini. Tas nodrošina dzeramā ūdens kvalitāti. 

Si ltā ūdens temperatūru kontrolē, izmantojot ti lpuma 
plūsmas sensoru. Atgriežot siltā ūdens krānu, kontrolierīce 

ieslēdz siltā ūdens sūkni un regulē tā ātrumu, lai panāktu 
nemainīgu siltā ūdens temperatūru. Krāna ražīgums tiek 

atzīmēts karstā ūdens stacijā. 

8.1.2 Cirkulācija 
Siltā ūdens cirkulācijas sūknis ieslēdzas, kad temperatūra 
cirkulācijas sensorā ir zemāka par vēlamo temperatūru 
mīnus “Difference on” (Starpība). Tas atkal izslēdzas, kad ir 
sasniegta vēlamā temperatūra. Pēc tam, kad sūknis ir bijis 
izslēgts, tas uz apmēram 10 minūtēm nobloķējas. Papildus 
šai temperatūras kontrolei pastāv iespēja ierobežot laika 
periodu, kurā cirkulācijas sūknim ir  jādarbojas, vai ieslēgt 
sūkni, izmantojot “impulsa” funkciju. Šim nolūkam īsi 
atgrieziet ūdens krānu, bet pēc tam atkal aizgrieziet. Tagad 
abas opcijas var aktivizēt vienlaicīgi. Cirkulācijas stacija 
sniedz cirkulācijas slodzi. 

8.1.3 Apkure 
SolvisControl sistēmas kontrolieris apgāda māju ar 
siltumu, kas var tikt izplātīts saskaņā ar nepieciešamību, 
izmantojot atsevišķi kontrolējamus apkures kontūrus. 
Plūsmas mērķa temperatūra, nepieciešama attiecīgas 
telpas temperatūras sasniegšanai tiek automātiski 
aprēķināta (izmantojot apkures l īknes) saskaņā ar āra 
temperatūru. 
Lai ietaupītu enerģiju, Jūs varat izmantot trīs dažādus 
laika logus katram apkures kontūram, kuri var tikt 
konfigurēti, lai pazeminātu telpas temperatūru naktī vai 
prombūtnes laikā.   
Ilgākām prombūtnes periodiem Jūs varat izmantot 
Prombūtnes funkciju, lai pazeminātu temperatūru pastāvīgi 
un paceltu to, kad Jūs atgriežaties. 
Jūs varat izmantot Party (“Ballīte”) funkciju kad Jums ir 
nepieciešama apkure īpašam gadījumam pazemināšanas 
režīma laikā. 
Standby (Gaidīšanas) režīma laikā pretsala aizsardzība 
funkcija aizsarga ūdens cauruļvadus mājā. 
Lai kurinātu efektīvāk pēc pazemināšanas režīma, aiztures 
laika funkcija palaiž apkures režīmu agri. Ja telpu 
temperatūras paaugstināšana aizņem pārāk daudz laika, kad 
āra temperatūras ir augstākas, Jūs varat talāk palielināt 
plūsmas temperatūru. Lūdzam sazināties ar instalētāju, lai 
saņemtu vairāk informācijas. ECO funkcija palīdz izmantot 
solāro siltumu rudenī un pavasarī.  
 

8.1.4 Saules kontrole 
 
Solārie sūkņi  tiek kontrolēti uz to switch-on un switch-off 
starpību pamata – saskaņā ar attiecīgiem temperatūras 
sensorium. Solārais sūknis primārajā kontūrā tiek 
kontrolēts ar kolektora sensoru (S8) un solārais sūknis 

sekundārajā kontūra tiek kontrolēts izmantojot solārās 
plūsmas sensoru (S7). 
Solāra sūkņa kontrole: plūsmā solārā sistēmā tiek 
kontrolēta izmantojot solāros sūkņus ar ātruma kontroli  – 
temperatūras akumulācijas tvertnē var būt sadalītas pa 
slāņiem pēc vajadzības. Tas, kopā ar stratifikācijas 
principu, novada tvertni l īdz gaidīšanas temperatūrai 
ātrāk. Salīdzinājumā ar ierastam sistēmām, deglim ir 
jāģenerē mazāk palīgsiltuma.  

 
8.1.5 Solārās drošības funkcijas 
 
Temperatūras sensori monitorē kolektoru(s) un 
akumulācijas tvertni, sniedzot vairākas drošības funkcijas, 
t.i., primāra kontūra solārais sūknis tiek izslēgts , ja: 
 
• Kolektoru temperatūra krīt zem 120 ̊ C.

• Akumulācijas tvertnes references temperatūras (S3) 

paaugstinās virs 80 ̊ C vai temperatūras tvertnes augšā 
(S1) paaugstinās virs ≥ 90 ˚C.

 

8.2 Speciālas funkcijas 
 
Ārpus pamata funkcijām, eksistē arī speciālas funkcijas, 
kurus uzstāda instalētājs kontroliera inicializācijas gaitā: 
 
• Austrumu-rietumu jumts 

• Cietā kurināmā katls 

• 3-ais jaukts apkures kontūrs .

 

8.2.1 Austrumu/rietumu jumts 
 
Labākā iespēja izmantot saules enerģiju ir tad, ja jumta virsma 
ir vērsta uz dienvidiem un saule i lgstoši apspīd kolektorus (bez 
ēnas). Tomēr daudzām ēkām jumta virsma ir vērsta uz 
austrumiem vai rietumiem. Šādos gadījumos saules enerģiju 
var izmantot i lgstošāk, ja kolektorus novieto uz abām jumta 
virsmām. 
Katra no abām kolektoru zonām ir savienota ar saules 
kontūru, kas aprīkots ar saules vārstu. Palaides laikā 
uzstādītājs inicializē kontrolierīci ar īpašu funkciju “East-west 
roof” (Austrumu-rietumu puses jumts).  
Izmantojot saules vārstu, kontrolierīce ar hidraulikas palīdzību 
pilnīgi automātiski ieslēdz un izslēdz attiecīgo pusi atkarībā no 
saules gaismas. Jums nav jāievada kādi īpaši iestatījumi. 

 

8.2.2 Cietā kurināmā katls 
 
Īpašu funkciju “Solid fuel boiler” (Cietā kurināmā apkures 
katls) izmanto, lai kontrolētu apkures katlus, kurus kurina 
manuāli, izmantojot cieto kurināmo, piemēram, krāsnis ar 
iemūrēta apkures katla kameru. Automātiskos cietā 
kurināmā katlus (piemēram, granulu apkures katlus) var 
pievienot kā “trešās puses apkures katlu”.  
SolvisControl veic ar temperatūras palīdzību 
kontrolētā cietā kurināmā manuālā apkures katla 
slodzes sūkņa noregulēšanu. Šim nolūkam 

kontrolierīcei pievieno apkures katla sensoru. 
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8.2.3 Trešais jauktais apkures kontūrs 
 
Jūs varat izmantot šo funkciju, lai pievienotu trešo jaukto 
apkures kontūru. Instalētājs pievieno sajaukšanas vārstu 
izvadam A6/A7 un plūsmas sensoru ievadam S16. Tad 
sistēmas palaišanas laikā ir jāievada “Trešais jauktais 
apkures kontūrs” kā speciāla funkcija 
 

8.3 Solārā pārpalikuma funkcija 
 
Ar solāra pārpalikuma funkciju Jūs varat novadīt l ieko 
siltumu, lai izvairītos no kolektoru dīkstāves un 
aizsargātu solāro sistēmu. Pārpalikuma siltums var būt 
izmantots pagraba, pirts vai baseina apsildei. 

 

8.3.1 Solārā pagraba vai pirts apsilde 
 
Apkures kontūrs tiek izslēgts vasaras laikā kad āra 
temperatūra ir virs 21 °C (rūpnīcas iestatījums, (sk. 

“Vasara/ziema pāreja” sadaļā “Apkures kontūri, 19. 
lpp). Ja “solārais pārpalikums” funkcija ir aktivēta , s a ules  
siltuma pārpalikumu var izmantot neatkarīgi no tā. Ja, 
turpretī, laiks kļūst aukstāks un katls ir ziemas režīmā, 
deglis ražo papi ldus siltumu, ja ar solāro siltumu nepieti ek 
pagraba vai pirts apsildei. 
Attiecīgs apkures kontūrs var būt aprīkots ar telpas 
sensoru (sk.  sekcija “Telpas kontrolieris (opcija)”, 7. 
lpp). Apkures kontūrs tiek ieslēgts ja solārās plūsmas (S5) 
un akumulācijas tvertnes virsotnes (S4) temperatūras ir 
augstākas nekā aktivācijas temperatūra. Jauktiem apkures 
kontūriem “Target temp. HC mixer” nodrošina apkuri. 
Solārā apkure tiek atkal izslēgta, kad telpas temperatūra ir  
sasnieguša “Day temp. time wind.1” (sk.  par. “Telpas 
mērķa un zemas temperatūras maiņa”, sadaļa “Apkures 
kontūri”, p. 19) (tikai instalētam telpas sensoram) vai kad 
aktivācijas temperatūra apkures bufera augšējā daļā (S4) 
krīt zem 5 °C. 

 

UZMANĪBU!  
Nejauktiem apkures kontūriem plūsmas 
temperatūras var sasniegt vērtības līdz 90°C. 

 

8.3.2 Solārā baseina apsilde  
 
Lai apsildītu baseinu ar solārā pārpalikuma funkciju, 
baseina sensors (sk.  sadaļa “Baseina sensors (opcija)”, 
7. lpp) ir nepieciešams . Kontakta sensors ir instalēts 
baseina kontūra atgaitā, lai nodrošinātu izslēgšanas kad 
mērķa temperatūra (“Day temp. time wind.1”) tiek 
sasniegta.

 

2. Izvēlieties “Heating circuits” (Apkures kontūri) 
 

 
*Centrālai apkurei: “–––” 

 

3. Izvēlieties “Solar overage” (Solārais pārpalikums). 

 
4. Iestatiet apkures kontūru, kuram ir jāaktivē solāra 

pārpalikuma funkcija, uz “On”.  
5. Pārbaudiet aktivācijas temperatūru: “Activation 

temperature” > Karstā ūdens mērķa temperatūra  + 

18 °C.  
6. Izmantojiet apakšējo navigācijas bultu, lai pārietu uz 

nākamo izvēlni . 

 
 
Piemērs: 
 

Ja karstā ūdens mērķa temperatūra ir 48 °C, aktivācijas 
temperatūrai ir jābūt vismaz 48 °C + 18 °C = 66 °C. 

 

Nepieciešama temperatūra karstā ūdens un apkures 
kontūriem nekad nedrīkst pārsniegt iestatīto 
aktivācijas temperatūru. Ja tā pārsniegtu, tad 
tradicionālais siltuma ģenerators turpinātu ražot 
papildu siltumu, ja aktivācijas temperatūra ir 
momentāni sasniegta īsas saules iedarbības laikā. 

 

7. Lai iestatītu plūsmas temperatūru, dodieties uz 
“SOLAR EX-CESS 2 / 2” izvēlni . 

8.3.3 Aktivācija 
 

Solāra pārpalikuma funkcijas aktivācija 
 
1. Dodieties uz “Cits” izvēlni . 
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• “Target temp. HC mixer”: jauktiem apkures kontūriem šī 

temperatūra ir mērķa temperatūra, ja apkures kontūrs 
bija aktivētas ar pārpalikuma funkciju.


• “Switch-off sensor”: references sensors, kas deaktivē 

pārpalikuma funkciju. “S4” nosaka akumulācijas 
tvertnes atdzesēšanu. Pie “S5”, akumulācijas tvertne 
paliek uzlādēta .


• “Switch-off hysteresis”: izslēgšanas notiek kad 

“Activation temperature” un “switch-off hysteresis” krīt 
zem robežvērtībām uz switch-off sensora. Izmainiet šīs 
vērtības tikai konsultējoties ar mums.

 

Rūpnīcas iestatījums aktivācijas temperatūrai ir 
70°C un to vajag mainīt tikai izņēmuma gadījumos. 
Kamēr zemāka aktivācijas temperatūra var ļaut 
izmantot vairāk pārpalikuma siltuma, pārāk zema 
vērtība var novest pie paaugstināta enerģijas 
patēriņa parasta siltumģeneratora  darbības dēļ. 

 

Uzmanieties, lai karstā ūdens nepieciešama 
temperatūra nekad nepārsniegtu iestatīto 
aktivācijas temperatūru. Citādi, gāzes vai eļļas 
deglis turpinās ražot papildu siltumu, ja aktivācijas 
temperatūra aktivācijas temperatūra ir momentāni 
sasniegta īsas saules iedarbības laikā. 

 

8.3.4 Iestatījumi 
 

Telpas mērķa un low-režīma temperatūras iestatīšana 
 
1. Dodieties uz “Other” (Cits) izvēlni .  
2. Izvēlieties “Heating circuits” (Apkures kontūri). 

 
*Centrālai apkurei: “–––” 

 

3. Izvēlieties apkures kontūru, kam tiek piemērota 

solāra pārpalikuma funkcija. 
 

 

 
 

 
4. Izmantojiet apakšējo navigācijas pogu, lai atvērtu 

“HEATING>HEATING CIRCUIT 3/5” izvēlni .  
5. Baseina apsildei bez degļa: “Day temp.time wind.1” 

= 29 °C un “Low-mode temp.” = 5 °C.  
6. Apsildot pirti  vai pagrabu situācijā, kurā deglim arī ir 

jāsniedz papildu siltums, iestatiet temperatūras 
saskaņā ar individuālām nepieciešamībām (t.i., 
izmantojiet normālo apkures režīmu ārpus solāra 
pārpalikuma laikiem). 
 

 
 
Laika logu iestatīšana  
• Baseina apsilde bez degļa: apkures laiku vajag 

deaktivēt, lai apkures kontūrs vienmēr būtu low-režīmā. 
Papildus iestatiet laika logus apkures kontūrā ar solāra 
pārpalikuma funkciju Mo – Su (Pirmd. – Svētd.) uz 0:00 
l īdz 0:00, sk.  sad. “Apkures laiku maiņa, 13. lpp.  

• Pirts/pagraba apkure ar degli: veiciet iestatījumus 
saskaņā ar individuālām nepieciešamībām, t.i. 
izmantojiet normālo apkures režīmu ārpus solāra 
pārpalikuma funkcijām.



Baseina ekspluatācijas izbeigšana 
Ja pārtrauc baseina ekspluatāciju, nodrošiniet ka apkures 
kontūra sūknis arī ir deaktivēts (izvelciet aizbāzni), citādi 
apkures kontūrs sāks strādāt pie temperatūrām zem 5 °C. 
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9 Traucējummeklēšana 
 

9.1 Statusa un brīdinājuma 
ziņojumi 
 
Darbības statuss nav ideāls. Pretpasākumi tiks īstenoti 
automātiski. Papildus pasākumi parasti nav vajadzīgi. 
Brīdinājuma ziņojumā statuss pazudis, kad mērķa statuss 
būs atjaunots. Ja tas parādās vairākas reizes fiksētā laika 
periodā, Jums ir jārīkojas un jāatbloķē ziņojums. Ziņojumi, 
kuri nav atbloķēti, tiek parādīti ar mirgošu brīdinājuma 
trijstūrī aplī ar pelēko fonu. 
 

 
 
 
 
 

 

Sensoru pārbaude  
Atkarībā no inicializācijas, darbībai nepieciešami tiek 
monitorēti. Ja sensors strādā kļūdaini vai ir īssavienojums, 
attiecīgs ziņojums  tiek parādīts. Atbilstoši pasākumi 
sensoram, kas nostrādāja kļūdaini, arī tiek veikti. 
Ja ir jebkuri aktīvi ziņojumi, attiecīga piktogramma 
(brīdinājuma trijstūris aplī) mirgo galvenajā specializētas 
darbības ekrānā (“Heating” (Apkure) izvēlne) laiks/datums 
vietā. Nospiežot to, aktīvie ziņojumi var būt atspoguļoti 
atkal.

 

Ziņojumi visām sistēmām ar SC-2  
    

 Ziņojums Nozīme Efekti/pasākumi 

  Sensors “HW buffer temp. (S1)”  akumulācijas tvertnes augšā Solārais sūknis un siltuma ģenerators ir izslēgti. 

 “Storage overtemp.” rāda temperatūru augstāku par 95 °C. Tie var sākt strādāt atkal kad akumulācijas tvertnes 

   temperatūra ir zem 92 °C. 

 

“Delta-T solar” 

Solāra kontūra funkcijas pārbaude: kolektora sensors ir par 60 °C siltāks 
nekā “storage tank reference” (akumulācijas tvertnes reference) ilgāk 
nekā 30 min, kamēr solārais sūknis darbojas. Tas nozīmē, ka solārais 

siltummainis noņem ļoti maz siltuma. Ja šīs ziņojums parādās vairakkārt, 
solārajam kontūram var būt bojājumi. 

Tiek parādīts ziņojums un atskan signāls. Ziņojums tiek 
atbloķēts ja temperatūru starpība krīt zem 60 °C. 

    

  Maksimālas temperatūras akumulācijas tvertnes augšā (S1, rūpnīcas Solārais sūknis ir izslēgts. Tas var sākt atkal strādāt kad 
 “Solar buffer full” akumulācijas tvertnes temperatūra krīt zem 87 °C (S1)  

iestatījums  90 °C) vai apakšā (S3, 80 °C) bija pārsniegtas.   vai 77 °C (S3).    
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9.2 Kļūdainas darbības ziņojumi 
 
Sistēma nestrādā . Lai restartētu to, Jums ir jāatrisina 
problēma un jāatbloķē kļūdainas darbības ziņojums. 
 

SolvisMax ziņojumi  
 Ziņojums  Nozīme  Efekti   Rīcības  

 

“Burn. malfunct.”*  
Siltuma ģenerators bija izslēgts ar 
automātiskas aizdedzes sistēmu. 

 

    Ziņojums tiek parādīts un skan signāls.  
 
Attiecas tikai uz gāzes degļiem, 25 un 30 
kW, kopš 2015 novembra:  
kļūdu kodi no automātiskās aizdedzes 
sistēmas arī tiek izvadīti (sk. “Gāzes degļa 
kļūdu kodi”, 30. lpp). 

 

 
 

Gāze un eļļa: atbloķējiet ziņoju 
Citādi: atbloķējiet automātiskās 
aizdedzes sistēmas, piemēram, 

SÖ-NT, sk. sadaļa zemāk. 
 

 

           

 “STL1”/“STL2”  
Nostrādāja drošības temperatūras 

ierobežotājs. 
 Siltuma ģenerators ir izslēgts. Paziņojiet instalētājam.  

     
             

     Solārais sūknis tika izslēgts un skan signāls.   
 

“Solar pressure” Spiediens solārajā kontūrā ir < 1 bar. 
  Paziņojiet instalētājam. Ziņojums ir 

jāatbloķē.      

         
            
* Netiek paradīts on-site (ārejiem) katliem. **Attiecas tikai uz SölvisMax Öl. 

 
9.2.1 Gāzes degļa kļūdu kodi 
 

Attiecas tikai uz gāzes degļiem ar 25 un 30 kW jaudām, 
ražotiem 2015. novembrī vai vēlāk: automātiskās 
aizdedzes sistēmas kļūdu kodi tiek paradīti SolvisControl  
  
SX-LN-3 degļa kļūdu kodi 

 

uz kļūdas ziņojuma otrās lapas . Lai pārietu uz otro lapu, 
izmantojiet navigācijas pogu. 

 
 

Kods 
 

Nozīme 
 

Kods 
 

Nozīme 
 

     

 001 Overheating flow 129 Overheating flow, lock-out  
 004  No flame formation  132  No flame formation, lock-out  

 005  Flame goes out 133  Flame goes out, lock-out  
 012  Defective sensor  139  Flame simulation  

 024  Fan speed not achieved 152  Fan speed not achieved  
 032  Incorrect mains voltage  154  Implausible fan speed  

 038 Updating error 158  Invalid parameter  
 050  Activate burner chip card  159  Invalid parameter  

 051 Activating burner chip card 162 Cannot read chip card  
 089  Device error  163  Chip card missing  

 090 Bus timeout 164 Cannot read chip card  
 095  Programming mode  165  Incompatible chip card  

 096  Reset exceeded 167  Cannot activate chip card  
 099  Internal error  198  Defective relay  

 227  Internal error 255  No SC-2 – automatic firing system connection  

 

9.2.2 Degļa kļūdainas darbības atbloķēšana (neattiecas uz gāzi, eļļu un centrālo apkuri) 
 
Ja degļa kļūdaina nostrāde notiek ar SolvisLino vai ar 
citiem ārējiem siltuma ģeneratoriem, Jums ir jāatiestata 
automātiskā aizdedzes sistēma uz degļa pirms Jūs 
varēsiet atbloķēt ziņojumu. 

 
Automātiskās aizdedzes sistēmas atiestate ar 
SolvisLino vai citiem ārējiem siltuma ģeneratoriem 

ir aprakstīta  lietošanas instrukcijā siltuma 
ģeneratoram. Lūdzam sazināties ar attiecīgo 
ražotāju.
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9.3 Kļūdaina nostrāde ar apkuri un karsto ūdeni 
 
Ja karstā ūdens vai plūsmas temperatūras ir pārāk 
aukstas, vienmēr vispirms pārbaudiet vai laiks un datums 
kontrolierī ir iestatīti  pareizi. Pēc tam pārbaudiet laika 
programmas, jo apkures kontūrs, dzeramā ūdens 
uzsildīšana vai cirkulācija var būt nesaskaņā ar laika logu. 
 

Fault table  

 Problēma  Cēlonis  Rīcības          

   
Kontrolieris ir izslēgts vai ir gaidīšanas vai nakts  

 Ieslēdziet galveno slēdzi uz kontroles konsoles. 
    Ieslēdziet apkures avārijslēdzi .     
   režīmā .      

    

Pārbaudiet apkures sistēmas galveno drošinātāju.      

     SolvisMax Gas/Öl: atbloķējiet ziņojumu.     

   

“BURNER MALFUNCTION” kļūdainas nostrādes 
ziņojums .  

Ārējie siltuma ģeneratori: atbloķējiet kļūdaino nostrādi uz 
degļa, sk. sadaļa “Degļa kļūdainas nostrādes atbloķēšanā 
(neattiecas uz gāzi, eļļu un centrālo apkuri), 30. lpp 

      

     Deglis var būt karstā ūdens prioritātes režīmā, t.i. 

 Telpas temperatūra ir pārāk zema.    

karstā ūdens buferim    ir prioritāte un tas tiek uzlādēts 
karstā ūdens augsta patēriņa dēļ; sk. sadaļa “Statusa 
pieprasījums”, “Apkures kontūri”, 19. lpp. 

   Radiators ir nepietiekami silts.            

     Atveriet radiatora vārstu vairāk.**     

     

Palieliniet telpas mērķa temperatūru apkures kontūra laika 
programmā*, sk. sadaļa “Telpas mērķa un low-režīma 
temperatūras maiņa”, “Apkures kontūri”, 19. lpp.  

          

   
Telpas temperatūra nevar būt noregulēta ar radiatora 
vārstu.  Ja nepieciešams, izmainiet slīpumu* (sk. tabulu  

     nākamā lapā)          

   Radiators ir pārāk silts. Aizveriet radiatora vārstu vairāk**     

     

Palieliniet telpas mērķa temperatūru apkures kontūra laika 
programmā*, sk. sadaļa “Telpas mērķa un low-režīma 
temperatūras maiņa”, “Apkures kontūri”, 19. lpp.  

   

 
             

    Izmainiet slīpumu, ja nepieciešams* (sk. tabulu nākamā 
lapā). 

     

 Telpas temperatūra ir pārāk augsta.  

Visas telpas ir pārkarsētas vai atsauces telpa ir pārāk 
silta**            

     Paziņojiet instalētajiem ja nevarat atrisināt problēmu. 

 Atsauces telpa ir vienmēr pārāk  
Apkures līkne ir iestatīta nepareizi. 

 Ir jāiestata cita apkures līkne (sk. tabulu nākamā 
 silta vai auksta.**   lapā).          
             

 

Karstā ūd. temperatūra ir pārāk zema 
 

T.WW.NOM iestatījums ir pārāk zems. 
 T.WW.NOM; sk.  sadaļā “Karstā ūdens  

      

  t-as iestatīšana”, 16. lpp.       
 

kaut arī ak. tvertne ir silta 
           

  

Gaiss akumulācijas tvertnē. 
Izvairieties no gaisa tvertnē (vai paziņojiet 
instalētajam). 

    

        
* Katru reizi, kad sistēmas kontrolieris tiek atiestatīts, uzgaidiet vienu vai divas dienas, pirms Jūs veiksiet turpmākas izmaiņas. Fizisko apstākļu rezultāta, 
parametru izmainīšana kontroles sistēmā var bieži izraisīt fluktuācijas kontroles sfērā (telpas temperatūra), kas atkarībā no esošiem apstākļiem, var 
sasniegt konstanto vērtību relatīvi ātri. 
** Lai uzlabotu Jūsu apkures sistēmas enerģijas efektivitāti, vienmēr nodrošiniet sistēmas hidraulisko līdzsvāru. Pirmkārt, atveriet visus apkures vārstus 
pilnībā. Apkures vārstiem atsauces telpā ar temperatūras sensoru (telpas kontrolieri) vienmēr ir jāpaliek pilnībā atvērtiem. Ja visas telpas ir pārāk siltas vai 
pārāk aukstas vienādā pakāpē, izmainiet attiecīgi apkures līkni uz sistēmas kontroliera. Gadījumā, ja atsauces telpai ir korekta temperatūra un citas telpas 
ir pārāk siltas, aizveriet apkures vārtus tajās telpās vairāk. Ja vienā no telpām ir joprojām pārāk auksti, neskatoties uz to , ka visi apkures vārsti ir pilnīgi 
atvērti, mēs rekomendējam pārvietot telpas kontrolieri uz to telpu (jauna atsauces telpa).  
. 
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Apkures līknes regulēšana  

SolvisControl apkures l īknes tiek parādītas uz   

Attēla “Heating curves for various target room tempera-
tures”. 
 

Piemērs: 
 

Mērķa temperatūras vērtība ir 20 °C, un iestatīts slīpums 
1.0. Pie āra temperatūras 10 °C, plūsmas temperatūra būs 
32 °C un pie āra temperatūras -10 °C plūsmas temperatūra 
būs 48 °C. 
 

Apkures l īkne var būt noregulēta precīzi, izmantojot 
noteikumus no tabulas. Lai ietaupītu enerģiju, korekcijas 
ir jātaisa tikai mazos soļos.  

Visām korekcijām ir nepieciešams noteikts laik s, 
lai iestatos spēkā. Tādēļ uzgaidiet vismaz vienu 
dienu pirms turpmāko korekciju veikšanas. 

 

 
Att. 7: Apkures līknes dažādām telpas mērķa 
temperatūrām  
St - Apkures līknes slīpums  
tA - Āra temperatūra [°C]  
tR - Telpas mērķa temperatūra [°C]  
tVL - Plūsmas mērķa temperatūra [°C]  
Apkures l īkne - telpas mērķa temperatūrai 
 

  

  
 

 

Apkures līknes regulēšana 
 

 Problēma  Risinājums      
 Visas telpas ir pārkarsētas neatkarībā no āra   Samaziniet telpas mērķa temperatūru (sk.  “Telpas mērķa un low-režīma temperatūras maiņa,”      

 temperatūras.*  sadaļā “Apkures kontūri” 19. lpp).    

 Telpas temperatūra ir pārāk zema neatkarībā no āra  
Palieliniet telpas mērķa temperatūru. 

   
 temperatūŗas.*     
        

 Telpas temperatūra ir pārāk zema ziemā, bet  
Palieliniet slīpumu (sk. 19. lpp) 

 
 normāla rudenī un pavasarī.   
        

 Telpas temperatūra ir normāla ziemā , bet pārāk  
Palieliniet telpas mērķa temperatūru apkures laiku programmā un samaziniet slīpumu.** 

 
 zema rudenī un pavasarī.   
        

 Telpas temperatūra ir normāla ziemā, bet pārāk  
Samaziniet telpas mērķa temperatūru apkures laiku programmā un paaugstiniet slīpumu.** 

 
 augsta rudenī un pavasarī.   
        

 Telpas temperatūra ir pārāk augsta ziemā, bet  
Samaziniet slīpumu. 

     
 normāla rudenī un pavasarī.       
        

          
* Vispirms atveriet visus apkures vārstus pilnīgi. Tad veiciet telpas temperatūras regulēšanu iestatot apkures līkni. Tikai j a vienā vai vairākās telpās ir 
normāla temperatūra, un citās telpas ir pārāk siltas, Jums ir jāaizver apkures vārtus vairāk. Ja kādā telpā ir pārāk auksti, atveriet tur apkures vārstus 
pirms izmaiņu veikšanas apkures līknē. 
** Iestatiet telpas mērķa temperatūru tādu, lai temperatūras starpība būtu kompensēta. Beidzot, izmainiet slīpumu pretēja virzienā (0.05 uz 2 °C 
temperatūras starpības). Piemērs: telpas temperatūra ir apmēram 4 °C pārāk zema rudenī un pavasarī, bet normāla ziemā. Ir jāpalielina telpas mērķa 
temperatūra apkures laiku programmā uz 4 °C un jāsamazina slīpums uz 0.1. 
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10 Apkope 
 

10.1 Apkopes intervāls 
 
Apkope un tīrīšana ir jāveic vienu reizi gadā saskaņā ar 
German Energy Conservation Regulations (EnEV) un lai 
saglabātu garantiju spēkā . 
 

Nepieciešami apkopes darbi ir aprakstīti    
 attiecīgas Solvis sistēmas montāžas 

instrukcijās. 

 

10.2 Vispārēja apkope 
 

UZMAINĪBU!  
Sargieties no piesārņojumā  
• Sistēmai un tās daļām ir jābūt pasargātiem no 

ūdens, smērvielām, šķīdinātājiem, putekļiem, 
svešķermeņiem, agresīviem tvaikiem un citiem 
piesārņotājiem.

• Aizsargājiet sistēmu un tās daļas veicot blakus 
būvniecības darbus (vai citus darbus), lai 
pasargātu sistēmu no netīrumiem un sārņiem.

 

UZMAINĪBU!  
Rīkojieties rūpīgi ar sistēmas virsmām.  
• Detergenti var sabojāt virsmu.  
• Neizmantojiet deterģentus uz sārma vai 

šķīdinātāja pamata, lai tirīt ārējo apvalku.


• Tīriet putekļus ar mīkstu, mitru audumu.
 

Laiku pa laikam ir jātīra l ietotāja interfeiss ar mitru 
audumu (neizmatojiet nekādus tīrīšanas l īdzekļus ). 

 

10.3 Siltuma ģeneratora 
ieslēgšana un izslēgšana 

 
Atkarībā no kontroliera pašreizēja režīma, rīkojieties 
šādi, lai atvērtu dūmvada tīrīšanas funkciju: 
 

Kontrolieris Vienkāršā darbībā  

Atveriet dūmvada tīrīšanas izvēlni 

 1. Izvēlieties  “User”. 

 
2. Izvēlieties  “Chimney sweep” (Dūmvada tīrīšana). 
 
3. Turpiniet uz  sadaļu “Start the burner” (degļa 

palaišana). 

 
 
 

 
 

Kontrolieris specializētā darbībā  
Atveriet dūmvada tīrīšanas izvēlni 
 
1. Izvēlieties  “Other”.  
2. Izvēlieties  “Chimney sweep” (Dūmvada tīrīšana). 
 
3. Turpiniet uz  sadaļu “Start the burner” (Degļa 

palaišana). 

 
*Centrālai apkurei: “–––” 

 

Degļa palaišana 
 
1. Izvēlieties  “Start”. 
 
Deglis sāk strādāt, ekrāns mainās uz “Stop” un tiek 
parādīts atlikušais darbības laiks .  
2. Lai izslēgtu degli agrāk, nospiediet “Stop”. 
 

 
Izmešu mērījumi var būt veikti tikai ja akumulācijas 
tvertne ir auksta un pastāv apkures nepieciešamība. 
Veiciet dūmvada tīrīšanu pietiekami agri apkures 
sezonā. Vasaras laikā akumulācijas tvertne var būt 
pārāk stipri uzsildīta ar saules kolektoriem. 
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11 Demontāža 

 

11 Demontāža 
 

Sistēmas demontāža un utilizācija  
Sazinieties ar specializēto izplatītāju vai mums , lai 
noskaidrotu jautājumus par sistēmas atbilstošu 
demontāžu, izjaukšanu un util izāciju. Visas Solvis detaļas, 
kas uz jūsu rēķina ir nosūtītas atpakaļ uz mūsu rūpnīcu, tiks 
bez maksas util izētas saskaņā ar spēkā esošajām normām. 
 

Materiālu utilizācija  
Savāciet un pareizi util izējiet saules enerģijas sistēmas 
šķidrumu jeb sāls šķidrumu (Tyfocor), kas rodas, nosusinot 

saules enerģijas sistēmu. Jūs to varat nogādāt uz bīstamo 
atkritumu glabātavu vai mums, ja nogādājat Tyfocor uz 
mūsu rūpnīcu uz sava rēķina. 
Ievērojiet izstrādājuma tehnisko informāciju un 
norādījumus par util izāciju vai sazinieties ar savu 
specializēto izplatītāju vai mums. 
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12 Appendix 

 

12 Appendix 
 

12.1 Laika programmu pārskats 
 
Laika programma apkurei 

 
 
Karstā ūdens laika programma 

 
 
Cirkulācijas laika programma 

 
 
ECO funkcijas laika programma 
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Jūsu komforta speciālists: 

 

SIA ALTENERGO  
Pulkveža Brieža iela 41, Rīga   
LV-1045 Latvija 
 

+371 67323024  
solvis@altenergo.lv 
 
www.solvis.lv 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  


