Lietotāja instrukcija
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1 Informācija par lietošanas instrukciju
Šajā lietošanas instrukcijā ir sniegta nepieciešamā
informācija par jūsu iekārtas apkalpošanu un pielāgošanu
individuālām vajadzībām.
Uzglabājiet lietošanas instrukciju iekārtas tuvumā, lai
vajadzības gadījumā tajā ieskatītos.
Tā kā mēs vēlamies pastāvīgi uzlabot savu tehnisko
dokumentāciju, mēs būsim pateicīgi par jebkurām jūsu
atsauksmēm.

Ja jums ir kādi jautājumi par darbību, lūdzu, saziniees ar
instalēšanas uzņēmumu.

Autortiesības
Visu šī dokumenta saturu aizsargā autortiesības. Jebkāda
izmantošana bez mūsu piekrišanas ārpus autortiesību
likumā noteiktajām šaurajām robežām ir aizliegta un ir
sodāma. Tas īpaši attiecas uz pavairošanu, kopēšanu,
ierakstīšanu mikrofilmā, kā arī uz saglabāšanu un apstrādi
elektroniskos datu nesējos. © SOLVIS GmbH,
Braunschweig.

Izmantotie simboli
BĪSTAMI
Tūlītēja bīstamība, kas rada smagu līdz nāvējošu
veselības apdraudējumu.
BRĪDINĀJUMS
Bīstamība, kas rada smagu veselības apdraudējumu.
PIESARDZĪBU
Iespējamas vidēji smagas vai vieglas traumas.

Ar tēmu saistīta noderīga informācija, norādījumi un
ieteikumi darba atvieglošanai.
Dokumentu maiņa ar norādi uz citu dokumentu.
Enerģijas ekonomijas ieteikums ar padomiem, kas
palīdz ietaupīt enerģiju. Tas samazina izmaksas un
pasargā apkārtējo vidi.

UZMANĪBU
Ierīces vai iekārtas bojājumu risks.
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2 Norādījumi
2.1 Drošības norādījumi
UZMANĪBU
Ievērojiet lietošanas instrukciju
Solvis neuzņemas atbildību par kaitējumu, kas
radies lietošanas instrukcijas neievērošanas dēļ.
• Pirms iekārtas apkalpošanas uzmanīgi izlasiet
lietošanas instrukciju.
• Ievērojiet drošības norādījumus.
BĪSTAMI
Rīcība ugunsgrēka draudu gadījumā
• Nekavējoties izslēdziet apkures avārijas slēdzi.
• Noslēdziet degvielas padevi.
• Turiet gatavībā piemērotus ugunsdzēšamos
aparātus.
UZMANĪBU
Ņemiet vērā vietējos klimatiskos apstākļus
Iespējami iekārtas darbības traucējumi vai atteice.
• Apkārtējās vides temperatūra nedrīkst būt ārpus
pieļaujamā diapazona 5 °C līdz +50 °C.
• Nepieļaujiet kondensāciju un nepārsniedziet
relatīvo gaisa mitrumu 75% vidēji gadā (īslaicīgi
95%).
UZMANĪBU
Pievērsiet uzmanību bojājumiem
Vadības ierīces, kabeļu vai pievienoto sūkņu vai
vārstu bojājumi var izraisīt nopietnākus iekārtas
bojājumus.
• Ja iekārtas daļām/ierīcēm ir redzami bojājumi,
nelietojiet iekārtu/ierīci.
UZMANĪBU
Izvairieties no netīrumiem
• Sargājiet iekārtu un ierīces no ūdens, eļļām,
smērvielām, šķīdinātājiem, putekļiem,
svešķermeņiem, agresīviem izgarojumiem un citu
veidu netīrumiem.
• (Būv)darbu laikā sargājiet iekārtu un ierīces no
netīrumiem, izmantojot piemērotus pārsegus.
• Aizsargplēvi no displeja noņemiet tikai pirms
ekspluatācijas uzsākšanas.

2.2 Lietošana
Paredzētā lietošana
Šīs sistēmas ierīces un iekārtas daļas ir paredzētas tikai
apkurei un dzeramā ūdens sildīšanai ar solārās enerģijas
papildopciju, kā aprakstīts šajā dokumentā.
Šīs iekārtas lietošana citiem mērķiem, izņemot minēto
mērķi, nav atļauta. Lai izmantotu iekārtu citam mērķim,
iepriekš ir jāsaņem no uzņēmuma Solvis konkrētajam
gadījumam pielāgota rakstiska piekrišana.
Garantijas atruna
Uzņēmums Solvis neuzņemas atbildību par iekārtas
bojājumiem vai izrietošo kaitējumu šādos gadījumos.
• Iekārtas uzstādīšanu un ekspluatācijas uzsākšanu nav
veicis uzņēmuma Solvis atzīts specializēts uzņēmums.
• Iekārta netiek izmantota atbilstoši paredzētajam
lietojumam vai tiek darbināta nepareizi.
• Nav veikta iekārtas apkope.
• Apkures iekārtas apkopi, pārveidojumus vai remontus
veic citas personas, nevis nozares speciālisti.
Garantija un garantijas atbildība
Mēs uzņemamies garantijas atbildību atbilstoši mūsu
vispārīgajiem noteikumiem un nosacījumiem. Papildus mēs
piedāvājam vairāku gadu garantiju dažādām iekārtas
sastāvdaļām.
Glosārijs
Šajā lietošanas instrukcijā tiek izmantoti noteikti jēdzieni,
kam ir tālāk norādītā nozīmē, ja vien atsevišķi nav norādīts
citādi.
• Standarta vērtība: rūpnīcā iestatītās vērtības vadības
ierīcē. Tās ir atkarīgas no sistēmas konfigurācijas. Šajā
lietošanas instrukcijā aprakstītajās izvēlnēs vienmēr tiek
attēlotas SolvisMax Gas standarta vērtības , citu sistēmu
vērtības ir norādītas papildus.
• Iekšējais sildītājs: Gāzes vai šķidrā kurināmā deglis
SolvisMax siltummaiņa modulī.
• Ārējie sildītāji: Gāzes vai šķidrā kurināmā deglis, cietā
kurināmā katls vai siltumsūknis ārējā apkures katlā, vai
centrālapkures savienojums ar ēkas centrālapkures
centrāli.
• Cietā kurināmā katls: Katli, ko kurina ar cieto kurināmo,
piemēram, malku. Tos var izmantot kā papildu siltuma
avotu.

UZMANĪBU
Neveiciet patvaļīgus pārveidojumus
Pretējā gadījumā nav spēkā pareizas darbības
garantija.
• Aizliegts veikt iekārtas sastāvdaļu pārveidojumus.
• Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves daļas.
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3 Izstrādājuma apraksts
Detalizētu iekārtas shēmu skatiet
(ALS-MAX-7 vai MAL-BEN).

dokumentā

3.1 Sistēmas variantu
diferenciācija
Nosaukums

Sildītājs

Kombinētais rezervuārs ar... *

Solārās apkures
centrāle
SolvisMax/SolvisBen
Gas

a

integrētu kondensācijas tipa gāzes
katlu un solārās stacijas opciju

Solārās apkures
centrāle
SolvisMax/SolvisBen
Oil

b

integrētu kondensācijas tipa šķidrā
kurināmā katlu un solārās stacijas
opciju

Solārās apkures
ārēju apkures katlu vai
centrāle
c
centrālapkures savienojumu un
SolvisMax/SolvisBen
solārās stacijas opciju.
Solo
* Visas sistēmas bez integrēta sildītāja var papildus aprīkot. Ir iespējams
arī mainīt sildītāja veidu.

Sildītāja bloks

a

Solārās apkures centrāle
SolvisBen

SolvisMax

ar kondensācijas
tipa gāzes katlu

2. att. Solārās apkures centrāle SolvisMax

3.2 SolvisControl
ar kondensācijas
b tipa šķidrā
kurināmā katlu

c bez (atloka vāks*)

Sistēmas vadības ierīce ar inteliģentu, no laikapstākļiem
atkarīgu pievienoto komponentu vadību nodrošina
maksimāli efektīvu kopējās iekārtas enerģijas izmantošanu.
Rezervuārs pēc nepieciešamības tiek pastāvīgi uzlādēts vai
izlādēts, tiek vadīts sildītājs, regulēts solārais kontūrs un
apkures kontūrs, kā arī siltais ūdens tiešajā caurplūdē
sasildīts līdz vēlamajai temperatūrai.

* SolvisBen/SolvisMax Solo komponents; pieejami īpaši atloka vāki ārēju
sildītāju vai centrālapkures pievienošanai.

3. att. Sistēmas vadības ierīce SolvisControl

1. att. Solārās apkures centrāle SolvisBen
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Lietošana
SolvisControl lieto tieši, izmantojot skārienjutīgu displeju
(skārienekrānu), kura dialoglodziņos var atlasīt izvēlnes
elementus un mainīt parametrus. Papildus var izmantot
abus funkciju taustiņus „Help“ (Palīdzība) un „Back“
(Atpakaļ).
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3 Izstrādājuma apraksts
Atmiņas karte
No ārpuses pieejamā atmiņas kartē (Micro-SD karte)
atrodas palīdzības teksti, dažādu valstu valodas faili un
darbības programmatūra, ko vajadzības gadījumā var viegli
atjaunināt. Visus iestatītos iekārtas ekspluatācijas
parametrus var saglabāt atmiņas kartē un jebkurā laikā
atkārtoti ielādēt.
Sistēmas analīze
Izmantojot atsevišķu funkciju, iekārtas datus ļoti ilgā laika
logā ar minūšu un sekunžu intervālu var saglabāt
komplektācijā ietilpstošajā atmiņas kartē (datu
reģistrēšana). Šos iekārtas datus var analizēt, izmantojot
speciālu analīzes programmatūru vai tabulu aprēķināšanas
programmu.

3.3 Telpu vadības elements
Telpu vadības elements (BE-SC-2)
Telpu vadības elementu pievieno pie sistēmas vadības
ierīces SolvisControl, un tā nodrošina telpu temperatūras,
darbības režīma u. c. rādījumus. To var izmantot gan jaukta
tipa, gan nejaukta tipa apkures kontūriem.
Traucējuma gadījumā telpu vadības elementa displejā tiek
parādīts „Er“ (Error (Kļūda)). Tas attiecas tikai uz telpu
vadības elementiem, sākot ar versiju 24.
Telpu vadības elementa versija tiek parādīta, ja augšējo
daļu noņem no sienas stiprinājuma un atkal uzliek uz
sienas stiprinājuma.
Ja tiek pieslēgts telpu vadības elements, nav
iespējams izmantot darbības režīmu „Simple
operation“ (Vienkāršā darbība).

Darbības režīmu rādījums
Rādījums Darbības režīms
Laika/automātiskais režīms
Dienas darbības režīms
No laika atkarīgs dienas darbības režīms (Party mode (Viesību
režīms))*
Pazeminātais režīms
No laika atkarīgs pazeminātais režīms (Prombūtnes funkcija)*
Gaidstāves režīms
ECO režīms*
Brīvdienu režīms/funkcija*
* Simbols tiek parādīts virs telpas temperatūras rādījuma.

Lietošana
• Taustiņi „+“ un „–“: Temperatūras korekcija (±
5 pakāpes) individuālai telpas temperatūras
pielāgošanai.
• Taustiņš „F“: Dažādu darbības režīmu iestatīšana un
temperatūras rādījuma kalibrēšana.

3.4 Baseina sensors
(papildiespēja)
Baseina sensors
Sastāv no telpu vadības elementa BE-SC-2-O-SEN un
papildu sensora SEN-A-105-PT (PTC Pt1000, pasūtīt
atsevišķi pievienošanai pie telpu vadības elementa).
Izmantojot baseina sensoru, apsildāmā baseina apkures
kontūrs tiek izslēgts, kad ir sasniegta mērķa temperatūra.

4. att. Telpu vadības elements BE-SC-2
1
2

Darbības režīmus var aktivizēt tikai centrālajā vadības ierīcē
Darbības režīmus var aktivizēt ar taustiņu „F“

SOLVIS BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3
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4 SolvisControl lietošana
4.1 Vadības elementi

5. att. SolvisControl ar izvēlni „Heating“ (Apkure)

Skārienekrāns
Iekārtu vada, pieskaroties aktīvajiem laukiem. Lai nebojātu
virsmu, nepieskarieties skārienekrānam ar smailiem
priekšmetiem, bet tikai ar tīriem, sausiem pirkstiem, viegli
piespiežot.

Vadības elementu skaidrojums
Poga

Funkcija
Funkcija (šeit „Laiks“) ir aktivizēta; lai izslēgtu, īsi
pieskarieties.
Funkcija (šeit „Laiks“) ir dezaktivēta; lai ieslēgtu, īsi
pieskarieties.

Simbolu pogu skaidrojums
Poga

Funkcija
Slēdzis; lai mainītu vērtības, īsi pieskarieties pie „+“ vai „–
“.

Laika/automātiskais režīms. Īsi pieskarties: ieslēgt
apkures kontūru automātiskajā režīmā.
Nospiest apm. 3 sekundes: mainīt apkures laiku.
Ieslēgt apkures kontūru dienas darbības režīmā.
Nospiest apm. 3 sekundes: Party mode (Viesību režīms).

Curve
1.20

Ieslēgt apkures kontūru pazeminātā režīmā.
Nospiest apm. 3 sekundes: Prombūtnes režīms.

Opciju poga; lai mainītu opciju, īsi pieskarieties pie „<“
vai „>“.
Skaitlisko vērtību poga; lai mainītu vērtības, īsi
pieskarieties pie „+“ vai „–“.
Slēdzis ar pogu „OK“; lai mainītu vērtības, īsi pieskarieties
pie „+“ vai „–“, un apstipriniet skaitlisko vērtību ar „OK“
(Labi).

Ieslēgt apkures kontūru gaidstāves režīmā.

Aktivizēt brīvdienu režīmu
Navigācijas pogas: ar tām var atvērt nākamos izvēlnes
elementus (lappuses).

Aktivizēt ECO funkciju.
Nospiest apm. 3 sekundes: iestatījumi.

?

Palīdzības taustiņš; parāda palīdzības tekstus.
Atpakaļatkāpes taustiņš; lai atceltu ievadi/atgrieztos
iepriekšējā izvēlnē.
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4 SolvisControl lietošana
Pārvietošanās izvēlnēs

4. Tāpat izpildiet 1. līdz 3. darbību, lai iestatītu izslēgšanas
laiku.

Chimney sweep (Skursteņa
tīrīšana)

5. Pēc tam nospiediet „OK“ (Labi).

Memory card (Atmiņas karte)
Heating circuits (Apkures
kontūri)

Mo

Tu

We

Th

Fr

Sa

Su

System Status (Iekārtas statuss)
Continue (Turpināt)

Eksperta režīmā displeja kreisajā pusē tiek parādīts reģistrs
ar piecām galvenajām izvēlnēm. Atlasītā izvēlne ir iezīmēta.
Lai pārietu uz citu galveno izvēlni, atlasiet attiecīgo reģistra
ierakstu.
Ar navigācijas pogām, kas ir atzīmētas ar bultiņām,
galvenajā izvēlnē „Other“ (Citi) var pāriet uz citu
apakšizvēlni. Ar pogām „Continue” (Turpināt) un „Back”
(Atpakaļ) ekrānu var ritināt uz leju vai uz augšu.

06:30
22:00

+
OK

–

4.3 Darbības režīmi
SolvisControl nodrošina četrus dažādus darbības režīmus.
Atkarībā no apkures kontūru konfigurācijas, ko veic
uzstādītājs, var būt pieejami divi darbības režīmi:
• „Simpleoperation“ (Vienkāršais darbības režīms),
nod. „Vienkāršais darbības režīms“, lpp. 12
skatiet
• „Expertoperation“ (Eksperta režīms), skatiet
nod.
„Eksperta režīms“, 13. lpp.

Pogas ar simboliem

21°C
[0]
14:32:45
25.09.19

Citi darbības režīmi ir režīms „Installer“ (Uzstādītājs) un
režīms „Factory service“ (Rūpnīcas serviss). Tie ir pieejami
tikai, izmantojot atbilstošu kodu.

4.4 Palīdzības teksti un ziņojumi
Izvēlnē ietilpst visas nozīmīgās apkures funkcijas un
parametri. Īsi nospiežot ar simboliem apzīmētās pogas, var
pārslēgt funkcijas. Piemēram, nospiežot pogu ar pulksteņa
simbolu, var pārslēgties no režīma “Laika/automātiskais
režīms” režīmā “Gaidstāve”.
Dažu procesu izpildei (piem., lai atvērtu apkures laiku logu;
nod. „Apkures laiku maiņa“, 13. lpp.) poga
skatiet
jāspiež apm. 3 sekundes. Tas ir norādīts attiecīgajā nodaļā.
Attēlā ir parādīta galvenā izvēlne „Heating“
(Apkure), ja ir pieslēgts telpu vadības elements. Šajā
piemērā faktiskā telpu temperatūra ir 21 °C. Parasti
telpu temperatūra netiek parādīta, jo standarta
versijā neietilpst telpu vadības elements; tomēr to
nod. „Telpu vadības
var pasūtīt atsevišķi, skatiet
elements“, 7. lpp.

4.2 Skaitlisko vērtību maiņa
Vērtību pogas
Lai iestatītu skaitliskās vērtības, ko regulē ar garenu pogu –
slēdzi, nospiediet „–“ vai „+“ uz slēdža.
Laika loga iestatīšana

4.4.1 Palīdzības teksti
Gandrīz visās izvēlnēs ar palīdzības taustiņu var atvērt
norādījumus par iestatīšanas iespējām. Tajos tiek
paskaidroti jēdzieni, parādītas darbību iespējas un cita
informācija.
Help (Palīdzība)
Izvēlieties vienu no iespējamām
opcijām.

End with <<- button (Beigt
ar pogu <<)

4.4.2 Ziņojumi
SolvisControl nepārtraukti kontrolē visu sistēmu. Ja rodas
traucējumi, informācija par tiem tiek parādīta ziņojumos
teksta veidā. Pastāv divas dažādas ziņojumu kategorijas. Ir
vienkārši ziņojumi par iekārtas stāvokli (statusa ziņojums)
un traucējumu ziņojumi, kas papildus jāatbloķē. Plašāka
nod. „Kļūdu
informācija par ziņojumiem ir atrodama
novēršana“, 29. lpp..

Iestatiet ieslēgšanas un izslēgšanas laikus laika logā, kā
aprakstīts tālāk.
1. Pieskarieties skaitliskajai vērtībai (piem., stundas „6“).
Skaitlis tiek iezīmēts.
2. Lai iestatītu, izmantojiet „+“ vai „–“.
3. Tāpat izpildiet 1. un 2. darbību 2. vērtībai
(piem., minūtes „30“).
SOLVIS BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3
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4 SolvisControl lietošana
MESSAGE: (Ziņojums) Delta-T Solar
Possible causes of this error: (Iespējamie kļūdas cēloņi)
1. Circulation error in solar circuit (Nepareiza cirkulācija
solārajā kontūrā)
2. Heat exchanger performance reduced (Samazināta
siltummaiņa veiktspēja)

If this happens again, inform your installer. (Ja kļūda
atkārtojas, sazinieties ar uzstādītāju.)
End with <<- button (Beigt
ar pogu <<)
FAULT: (Kļūme) Burner (Deglis)
Burner malfunction, to unlock press button „Reset“
(Degļa kļūme; lai atbloķētu, nospiediet Reset).

Reset (Atiestatīt)

10
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5 Iekārtas ekspluatācijas uzsākšana
Aizsardzība pret sasalšanu
Gaidstāves poga: Lai nepieļautu apkures iekārtas
aizsalšanu arī ilgākas prombūtnes gadījumā, apkures
iekārta jāpārslēdz darbības režīmā Gaidstāve; skatiet
nod. „Gaidstāve“, 12. lpp. vai
nod. „Darbības režīms:
Gaidstāve“, 14. lpp.
Lai atkal ieslēgtu iekārtu, vienkāršajā darbības režīmā ir
tikai vēlreiz jānospiež gaidstāves poga. Eksperta režīmā ir
jānospiež laika/automātiskā režīma poga.
Ja ilgākas prombūtnes gadījumā (piem., atvaļinājuma laikā)
nepieciešams uzturēt noteiktu apkures temperatūru,
nod. „Darbības
izvēlieties brīvdienu funkciju; skatiet
režīms: Brīvdienas“, 14. lpp.

1. Ja nepieciešams, atveriet gāzes vai šķidrā kurināmā
krānu un ieslēdziet apkures avārijas slēdzi.
2. Nospiediet galveno slēdzi.

UZMANĪBU
Izmantojiet tikai apstiprinātu šķidro kurināmo
Pretējā gadījumā garantija nav spēkā un iespējami
apkures katla bojājumi.
• Darbiniet katlu tikai ar šķidro kurināmo EL ar
zemu sēra saturu (maks. 50 ppm sēra saturs)!

SolvisBen

Degvielas uzpilde
Šķidrā kurināmā uzpildes laikā apkures katlam jābūt
izslēgtam (izslēgts galvenais slēdzis). Pēc tvertnes uzpildes
iekārtai SolvisMax/SolvisBen Oil jāpaliek izslēgtai vēl
vismaz 2 stundas (ieteicams līdz 4 stundām). Šajā laikā
solārās iekārtas izmantošana un siltā ūdens sildīšana nav
iespējama.

Iekārtas ieslēgšana

SolvisMax

5.1 Norādījumi

• Ieteicams izmantot Premium kvalitātes šķidro
kurināmo ar zemu sēra saturu, kas atbilst DIN
51603-1.

Laika un datuma pārbaude

• Visi šķidrā kurināmā apkures katli ir apstiprināti
arī izmantošanai ar šķidro kurināmo (ar zemu
sēra saturu) ar līdz 10% bioloģiskā šķidrā
kurināmā piedevu līdz saskaņā ar DIN SPEC
51603-6.

6. att. Iekārtas ieslēgšana

1. Atlasiet reģistru „Heating“ (Apkure).
2. Pārbaudiet laiku un datumu.
3. Ja nepieciešams, iestatiet datumu un laiku; skatiet
nod. „Datums/laiks“, 24. lpp.

5.2 Ieslēgšana
Jūsu apkures uzstādīšanas speciālists ir uzstādījis iekārtu un
veicis ekspluatācijas uzsākšanu . Turpinājumā ir aprakstītas
galvenās darbības, kas jāizpilda ekspluatācijas atsākšanas
gadījumā pēc ilgākas dīkstāves.
Ārējais sildītājs
Ja ir pieejams un uzstādīts ārējais sildītājs, darbiniet to
saskaņā ar ražotāja pievienoto lietošanas instrukciju.

SOLVIS BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3
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Siltuma pieprasījums
Ja buferrezervuārs nav pietiekami uzsildīts, sildītājam
jānodrošina papildu apsilde. Pēc īsa brīža tas sāk
automātiski darboties.
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6 Vienkāršais darbības režīms
Vienkāršajā darbības režīmā visas svarīgās funkcijas ir
apvienotas vienā izvēlnē. Apkures iekārtu var lietot ar
diviem slēdžiem un divām pogām.
Uzstādītājs var aktivizēt vienkāršo darbības režīmu
ekspluatācijas uzsākšanas laikā vai atkārtotas
inicializēšanas laikā. Tomēr atkarībā no apkures kontūru
konfigurācijas pastāv iespēja, ka vienkāršo darbības režīmu
nevar izmantot, piem., ja ir pievienots telpu vadības
elements.

6.4 Lietotājs
Poga „User“ (Lietotājs): lai mainītu izvēlēto lietotāju. Šeit
var izvēlēties dažādus darbības režīmus.
Eksperta lietotāja aktivizēšana
1. Atlasiet „User“ (Lietotājs).
2. Atlasiet „Expert“ (Eksperts).
USER SELECTION (Lietotāja atlase)

Heating
(Apkure)

+

+

0

Water
(Ūdens)
0

–
Standby
(Gaidstāve)

Chimney sweep
(Skursteņa tīrīšana)
Expert (Eksperts)
Installer (Uzstādītājs)
Factory service
(Rūpnīcas serviss)

–
User
(Lietotājs)

6.1 Gaidstāve
Poga „Gaidstāve“: apkures kontūri tiek pārslēgti uz
aizsardzību pret sasalšanu, siltā ūdens sildīšana, cirkulācija
un solārā iekārta turpina darboties. Apkures kontūri tiek
aktivizēti tikai, ja āra temperatūra ir zem 3 °C (ja ir
pieslēgts telpu vadības elements, āra temperatūra zem
5 °C), lai nepieļautu sala izraisītus bojājumus.
Lai atgrieztos laika/automātiskajā režīmā, vēlreiz
nospiediet gaidstāves pogu.

• Atlasiet „Chimney sweep“ (Skursteņa tīrīšana): Degli var
ieslēgt apkopes vai pārbaudes vajadzībām.
• Atlasiet „Installer“ (Uzstādītājs) vai „Factory service“
(Rūpnīcas serviss): Citi darbības režīmi uzstādītāja un
klientu apkalpošanas dienesta vajadzībām. Lai aktivizētu,
vienmēr ir nepieciešams ciparu kods.

6.2 Apkure
Slēdzis „Heating“ (Apkure): telpu temperatūras maiņa. Ja ir
pārāk auksts, īsi nospiediet „+“, ja ir pārāk silts, nospiediet
„–“. Šādi telpu temperatūru var mainīt par ± 5 soļiem.
Pakāpeniska regulēšana par ± 5 soļiem tiešā veidā
ietekmē plūsmas temperatūru. Atkarībā no apkures
sistēmas un ēkas siltumizolācijas telpu temperatūru
var mainīt par apm. ± 2 °C.
Ja regulēšanas diapazons ± 2 °C nav pietiekams,
telpu temperatūru nepieciešams iestatīt; skatiet
sad. „Telpu mērķa temperatūras un temperatūras
samazinājuma maiņa“, nod. „Apkures kontūri“,
19. lpp.

6.3 Ūdens
Slēdzis „Water“ (Ūdens): Siltā ūdens temperatūras maiņa
par līdz ± 5 °C (sākot no mērķa vērtības). Ja ūdens no krāna
ir pārāk auksts, īsi nospiediet „+“, ja ir pārāk silts,
nospiediet „–“.
Siltā ūdens mērķa temperatūru pielāgojiet savām
vajadzībām. Jo zemāka temperatūra, jo lielāka
enerģijas ekonomija. Ja ir īsas caurules, dzeramais
ūdens ir higiēniski nevainojams arī pie zemākām
temperatūrām. Tiek sasildīts tikai nepieciešamais
ūdens daudzums (svaiga ūdens sistēma). Ja caurules
turklāt ir labi izolētas, pietiek ar 42 °C temperatūru
(vanna un duša) vai 38 °C temperatūru (tikai duša).
12
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7 Eksperta režīms
Eksperta režīmā ir pieejamas piecas galvenās izvēlnes ar
paplašinātām funkcijām un iestatīšanas iespējām. Ar tām
apkures iekārtu var optimāli pielāgot individuālām
vajadzībām.
Atsevišķās galvenās izvēlnes var atvērt, nospiežot uz
attiecīgā reģistra ieraksta kreisajā pusē. Nākamajās nodaļās
ir izskaidrotas iestatīšanas iespējas.

Iekārtas ar vairākiem apkures kontūriem
1

21°C [ 0]

2

22°C [ 2]

3

HK 3 [-1]

14:32:45
25.09.19

7.1 Apkure
Lai maksimāli taupītu enerģiju, apkures kontūri
izslēdzas, kad vasarā tiek pārsniegta iestatītā āra
temperatūras vērtība. Pārejas laikā, iespējams, vairs
netiks sasniegta telpu mērķa temperatūra. Tāpēc
nepieciešams rūpīgi pielāgot izslēgšanas
temperatūru individuālajiem būves apstākļiem
sad. „Vasaras/ziemas režīma
(skatiet
pārslēgšanas iestatīšana“, nod. „Apkures kontūri“,
19. lpp.).
Iekārtas ar vienu apkures kontūru

7.1.1 Telpu temperatūras maiņa

SolvisControl
[0]

Apkures izvēlnes elementi:
• Pirms darbības režīma atlasīšanas vai temperatūras
maiņas, izmantojot slēdzi, ir jānospiež poga, kas
apzīmēta ar maināmā apkures kontūra numuru.
• Blakus pogai, kas norāda numuru, atrodas vai nu telpu
temperatūras rādījums (ir pievienots telpu vadības
elements), vai „HC“, kam blakus norādīts attiecīgā
apkures kontūra numurs.

14:32:45
25.09.19

Apkures izvēlnes elementi:
• Displeja apakšējā malā atrodas pogu josla dažādu
darbības režīmu atlasīšanai (skaidrojumus skatiet
nākamajā nodaļā).
• Labajā pusē virs pogu joslas ir redzams pašreizējais laiks
un pašreizējais datums. (Datuma iestatīšana, skatiet
nod. „Datums/laiks“, 24. lpp.).
• Virs laika rādījuma atrodas slēdzis telpu temperatūras
mainīšanai, ko pēc izvēles var palielināt vai samazināt par
pieciem soļiem.
• Kvadrātiekavās zem uzraksta „SolvisControl“ ir redzami
temperatūras soļi, par cik telpu temperatūra ir faktiski
paaugstināta (bez plus zīmes) vai pazemināta („-“).
• Blakus kvadrātiekavām, kurās parādīti temperatūras soļi,
atrodas simbols, kas apzīmē attiecīgo darbības režīmu
atbilstoši apakšējai pogu joslai.
• Ja ir pievienots telpu vadības elements (ja nepieciešams,
nod. „Telpu vadības
jāpasūta atsevišķi, skatiet
elements“, 7. lpp.), uzraksta „SolvisControl“ vietā ir
redzama faktiskā telpu temperatūra.

Lai paaugstinātu vai pazeminātu telpu temperatūru,
vienkārši pieskarieties slēdža daļai „+“ vai „-“. Ja ir vairāk
nekā viens apkures kontūrs, pirms tam jāizvēlas apkures
kontūrs, kuram nepieciešamas izmaiņas.
Pakāpeniska regulēšana par ± 5 soļiem tiešā veidā
ietekmē plūsmas temperatūru. Atkarībā no apkures
sistēmas un ēkas siltumizolācijas telpu temperatūru
var mainīt par apm. ± 2 °C.
Ja izmaiņu iespējas beidzas, bet joprojām ir pārāk silts vai
pārāk auksts, attiecīgā apkures kontūra telpu mērķa
sad. „Telpu
temperatūru var iestatīt no jauna; skatiet
mērķa temperatūras un temperatūras samazinājuma
maiņa“, nod. „Apkures kontūri“, 19. lpp.

7.1.2 Darbības režīms:
Laika/automātiskais
Pieskaroties pogai, kas apzīmēta ar pulksteņa simbolu, tiek
aktivizēts laika/automātiskais režīms.
Pašreiz aktīvais režīms katram apkures kontūram ir
norādīts ar simbolu.

7.1.3 Apkures laiku maiņa
Laika loga atvēršana
1. Vairāku apkures kontūru gadījumā izvēlieties apkures
kontūru.
2. Spiediet pogu „Laika/automātiskais režīms“ apm.
3 sekundes.
Tiek parādīti visu apkures kontūru laika logi.
3. Navigācijas pogas atlase: ar to tiek ritinātas nedēļas
dienas. Katrai nedēļas dienai un katram apkures
kontūram ir pieejami 3 dažādi laika logi.
4. Izvēlieties laika logu attiecīgajam apkures kontūram.

SOLVIS BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3
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7 Eksperta režīms
MONDAY
(Pirmdiena)

<
06:30
22:00

00:00
00:00

00:00
00:00

06:30
22:00

00:00
00:00

00:00
00:00

06:30
22:00

00:00
00:00

00:00
00:00

>
Heat. circ. 1
(1. apkures
kontūrs)
Heat. circ. 2
(2. apkures
kontūrs)
Heat. circ. 3
(3. apkures
kontūrs)

7.1.5 Darbības režīms: Pazeminātais
režīms
Pazeminātā režīma ilguma iestatīšana
1. Vairāku apkures kontūru gadījumā izvēlieties apkures
kontūru.
2. Īsi nospiediet pogu „Pazeminātais režīms”: tiek ieslēgts
pastāvīgs pazeminātais režīms.
3. Spiediet pogu „Pazeminātais režīms” apm. 3 sekundes.
Tiek atvērts logs, kurā var iestatīt telpu temperatūru un
pazeminātā režīma ilgumu (piemēram, prombūtnes laikā).

Laiku iestatīšana
1. Nedēļas dienas pogas atlase: nedēļas dienas
izvēlēšanās, uz kuru attiecas laika logs. Vienlaikus var
izvēlēties arī vairākus. Aktivizēto nedēļas dienu pogas ir
tumšā krāsā.

4. Iestatiet vērtības atbilstoši vajadzībām.
Galvenajā logā „Heating“ (Apkure) blakus apkures kontūra
numuram tiek parādīts pazeminātā režīma simbols un
pazeminātā režīma ilgums.

2. Iepriekš iestatītā sākuma un beigu laika mainīšana;
nod. „Skaitlisko vērtību maiņa“, 9. lpp.
skatiet

Mo

Tu

We

06:30
22:00

Th

Fr

Sa

Su

+

Temperatur
(Temperatūra)

Duration
(Ilgums)

16°C

1
Hour
(Stundas)

OK

–

7.1.4 Darbības režīms: Dienas darbības
režīms

7.1.6 Darbības režīms: Gaidstāve
Gaidstāves ieslēgšana
1. Vairāku apkures kontūru gadījumā izvēlieties apkures
kontūru.

Pastāvīga dienas darbības režīma iestatīšana

2. Pieskarieties pogai „Gaidstāve”.

1. Vairāku apkures kontūru gadījumā izvēlieties apkures
kontūru.
2. Īsi pieskarieties pogai „Dienas darbības režīms”: tiek
ieslēgts pastāvīgs dienas darbības režīms.

Apkures kontūrs tagad ir izslēgts, izņemot aizsardzību pret
sasalšanu, apkures kontūra sūknis ir dezaktivēts. Ja āra
temperatūra ir zemāka par 3 °C, apkures kontūrs darbojas
ar iestatījumu „Min. flow temperature“ (Min. plūsmas
temperatūra) (aizsardzība pret sasalšanu).

3. Spiediet pogu „Dienas darbības režīms” apm.
3 sekundes

Siltā ūdens sagatavošana turpina darboties, proti, siltā
ūdens rezerve pēc nepieciešamības tiek uzsildīta.

Tiek atvērts logs, kurā var iestatīt telpu temperatūru un
dienas darbības režīma ilgumu (piemēram, viesību laikā).

Gaidstāves dezaktivēšana

4. Iestatiet vērtības atbilstoši vajadzībām.
Galvenajā logā „Heating“ (Apkure) blakus apkures kontūra
numuram tiek parādīts dienas darbības režīma simbols un
dienas darbības režīma ilgums.

1. Vairāku apkures kontūru gadījumā izvēlieties apkures
kontūru.
2. Lai atkal ieslēgtu apkures kontūru, aktivizējiet kādu
darbības režīmu, piem., „Automātika”.

7.1.7 Darbības režīms: Brīvdienas
Temperatur
(Temperatūra)

Duration
(Ilgums)

21°C

1
Hour
(Stundas)

Brīvdienu režīma izvēle
Jūs varat noteikt, kā jādarbojas apkurei, kad jums ir
brīvdienas. Pamata izvēle ir starp brīvdienām „mājās“ un
brīvdienām „ārpus mājas“. Rīkojieties, kā aprakstīts
tālāk.
1. Vairāku apkures kontūru gadījumā izvēlieties apkures
kontūru.
2. Īsi pieskarieties pogai „Holiday” (Brīvdienas).
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Tiek atvērts logs, kurā var izvēlēties brīvdienu veidu.

Brīvdienu ārpus mājas iestatīšana

3. Izvēlieties starp brīvdienu pavadīšanas iespējām
„Home“ (Mājās) vai „Away“ (Ārpus mājas).

Pēc pogas „Away“ (Ārpus mājas) nospiešanas tiek atvērts
logs, kurā var ievadīt telpu temperatūru un atgriešanās
datumu.

Please select the type of vacation (Izvēlieties
brīvdienu veidu)
Away (Ārpus
Home (Mājās)
mājas)

1. Ievadiet nepieciešamās vērtības un pieskarieties pogai
„OK“ (Labi).

Temperatur
(Temperatūra)
16°C

Brīvdienu mājās iestatīšana
Pēc pogas „Home“ (Mājās) nospiešanas tiek atvērts logs,
kurā var atlasīt nedēļas dienas.
1. Izvēlieties nedēļas dienu, kuras laika logs jāizmanto kā
pamats brīvdienām mājās (šajā piemērā ir atlasīta
pirmdiena).
2. Īsi pieskarieties pogai „OK” (Labi): šis iestatījums tagad
ir spēkā nākamajām septiņām dienām.

Settings such as: (Tādi iestatījumi
kā)

Mo

Tu

We

Fr

Sa

Su

Th

OK

3. Alternatīva iespēja: Īsi pieskarieties pogai
„Configuration“ (Konfigurācija).
Tiek atvērts logs, kurā var ievadīt telpu mērķa
temperatūru, ilgumu dienās un laika logu apkures laikam.
4. Ievadiet nepieciešamās vērtības un pieskarieties pogai
„OK“ (Labi).

HOLIDAY
(Brīvdienas)
to (līdz)
23.12.
2019

Kā beigu datums vienmēr jāievada tās dienas datums, kas
ir vienu dienu pirms atgriešanās. Kad ir pienācis iestatītais
datums vai pagājis iestatītais ilgums dienās, vadības ierīce
ieslēdz apkures kontūru automātiskajā režīmā.
Piemērs.
Jūs neesat mājās līdz 23.12., un šajā laikā vēlaties
samazināt apkuri, lai taupītu enerģiju. Jūs vēlaties
atgriezties 24.12. siltā dzīvoklī.
Risinājums: kā beigu datumu ievadiet 23.12. Kad datums
mainās uz 24.12., vadības ierīce ieslēdz laika/automātisko
režīmu.
Jums ir 3 dienas ilgs papildu atvaļinājums, un jūs vēlaties to
pavadīt mājās. Apkurei jādarbojas visu dienu. 4. dienā jums
jāatgriežas darbā, tad atkal jāaktivizē parastais laika logs.
Risinājums: izvēlieties brīvdienas „Home“ (Mājās) un
iestatījumam Duration (Ilgums) atlasiet „3 days“ (3 dienas).
Brīvdienu režīmam „Away (Ārpus mājas)“ ir spēkā
pieņēmums, ka mājās nav neviena cilvēka, tāpēc var
pārslēgties pazeminātajā režīmā.
Ja visi apkures kontūri ir šajā darbības režīmā,
papildus tiek atslēgta siltā ūdens uzsildīšana un
cirkulācija. Attiecīgajos izvēlnes elementos tiek
parādīts atbilstošs ziņojums.
Brīvdienu režīma dezaktivēšana

Temperatur
(Temperatūra)
21°C
Duration
(Ilgums)
1 Days
(Dienas)

Heating
time
(Apkures
laiks)
06:30
to (līdz)
22:00

Ja brīvdienu funkcijas darbību nepieciešams beigt pirms
iestatītā laika, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.
1. Vairāku apkures kontūru gadījumā izvēlieties apkures
kontūru.
2. Lai atkal ieslēgtu apkures kontūru, aktivizējiet kādu
darbības režīmu, piem., „Automātika”.

7.1.8 ECO funkcija
Darbības režīms „Brīvdienas mājās“ ietekmē tikai
apkures kontūrus. Siltā ūdens un cirkulācijas kontūri
netiek ietekmēti.

SOLVIS BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3

Īsi nospiežot pogu „ECO“, tiek aktivizēta ECO funkcija,
proti, iestatītā laika logā tiek samazināta nepieciešamā
papildu apsildes temperatūra.
ECO funkcija nodrošina, lai nenotiek papildu apsilde, kad
nepieciešamo siltumu nodrošina saules starojums. Tāpēc
īpaši mākoņainā laikā telpu temperatūra var īslaicīgi
samazināties.
Kad ir aktivizēts ECO režīms, siltā ūdens cirkulācija tiek
samazināta līdz impulsu funkcijai, lai papildus taupītu
enerģiju. Laika režīms tādā gadījumā ir izslēgts.
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MONDA
Y
(Pirmdie
na)

ECO funkcijas aktivizēšana
1. Īsi pieskarieties pogai „ECO”.
2. Apstipriniet vaicājumu ar „Yes“ (Jā).
For all the heating circuits and the hot water
it will be activated the ECO
function.
Do you want to continue? (Visiem apkures kontūriem un
siltajam ūdenim tiks aktivizēts ECO režīms. Vai vēlaties
turpināt?)

No (Nē)

Yes (Jā)

<
08:00
16:00

00:00
00:00

>

00:00
00:00

06:30-22:30 |00:00-00:00 |00:00-00:00
06:30-22:30 |00:00-00:00 |00:00-00:00
06:30-22:30 |00:00-00:00 |00:00-00:00
06:30-22:30 |00:00-00:00 |00:00-00:00

WW
HC1
HC2
HC3

ECO funkcijas dezaktivēšana

8. Nedēļas dienas pogas atlase: nedēļas dienas
izvēlēšanās, uz kuru attiecas laika logs. Var izvēlēties arī
vienlaikus vairākas. Aktivizēto nedēļas dienu pogas ir
tumšā krāsā.

1. Lai dezaktivētu ECO funkciju, atlasiet kādu darbības
režīmu, piem., „Automātika”.

9. Iepriekš iestatītā sākuma un beigu laika mainīšana;
nod. „Skaitlisko vērtību maiņa“, 9. lpp.
skatiet

ECO funkcijas iestatīšana
1. Turiet nospiestu pogu „ECO“ apm. 3 sekundes.

Mo

Tu

We

Tiek atvērts iestatījumu logs „ECOFUNKTION 1 / 2“ (ECO
funkcija).
2. Izmantojot iestatījumu „min. WW-Target temp.“ (Min.
siltā ūdens mērķa temp.), izvēlieties zemāko
pieņemamo siltā ūdens temperatūru.
3. Katram apkures kontūram ievadiet vērtību
iestatījumam „min. room temp.“ (Min. telpu temp.).
Tā ir iespējami zemākā telpu temperatūra, kas jums vēl
ir pieņemama.
Laika/automātiskā režīma mērķa vērtības apkurei un
siltajam ūdenim netiek mainītas, bet tiek mainīta papildu
apsildes pieprasījuma temperatūra. Ja rezervuāru uzsilda
(uzlādē) saules starojums, tomēr ir iespējams sasniegt
laika/automātiskā režīma mērķa vērtības. Pretējā gadījumā
sildītājs nodrošina, lai tiek uzturēta vismaz samazinātā
temperatūra.

06:30
22:00

Th

Fr

Sa

Su

+
OK

–

7.2 Ūdens
On
Auto

50 °C
Target temp
(Mērķa temp.)

Off

Pump
(Sūknis)

Active (Aktīvs):
Aux. heat. (Papildu
apsilde)

1x

ECOFUNKTION 1 / 2
min. WW-Target temp. (Min. siltā
ūdens mērķa temp.)
min. room temp. (Min. telpu
temp.) HC1
min. room temp. (Min. telpu
temp.) HC2
min. room temp. (Min. telpu
temp.) HC3

40°C
16°C
16°C
16°C

Galvenajā izvēlnē „Water“ ir norādītas visas svarīgās
funkcijas un dzeramā ūdens sildīšanas parametri. Siltā
nod.
ūdens regulēšanas funkcija ir plašāk izskaidrota
„SolvisControl darbības apraksts“, 26. lpp.

7.2.1 Siltā ūdens temperatūras
iestatīšana

4. Lai iestatītu laika logu, nospiediet navigācijas pogu.

Iestatīt siltā ūdens temperatūru

Tiek atvērts logs, kurā var atvērt funkciju „Configure
window“ (Konfigurēt logu).

1. Lai paaugstinātu temperatūru, nospiediet slēdža atzīmi
„+“, lai pazeminātu, nospiediet „–“.

5. Atveriet funkciju „Configure window“ (Konfigurēt
logu).

nod.
2. Ja ūdens temperatūra netiek sasniegta, skatiet
„Ar apkuri un siltā ūdens nodrošināšanu saistītas
kļūdas“, 31. lpp.

6. Navigācijas pogas atlase: ar to tiek ritinātas nedēļas
dienas. Katrai nedēļas dienai var iestatīt trīs dažādus
laika logus.
7. Atlasiet laika logu, lai ievadītu individuālu laika periodu.
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Ja vairāki cilvēki īsā laikā viens pēc otra mazgājas
dušā vai vannā un rezervuāram nepieciešama
papildu apsilde, vadības ierīce pārslēdzas uz opciju
„Hot water priority“, t. i., radiatori, iespējams,
netiek sildīti tik ilgi, līdz rezervuārs atkal ir uzsildīts.
BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3 SOLVIS
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Siltā ūdens mērķa temperatūru pielāgojiet savām
vajadzībām. Jo zemāka temperatūra, jo lielāka
enerģijas ekonomija. Ja ir īsas caurules, dzeramais
ūdens ir higiēniski nevainojams arī pie zemākām
temperatūrām. Tiek sasildīts tikai nepieciešamais
ūdens daudzums (svaiga ūdens sistēma). Ja caurules
turklāt ir labi izolētas, pietiek ar 42 °C temperatūru
(vanna un duša) vai 38 °C temperatūru (tikai duša).

1. Nospiediet pogu „1x“ blakus opcijai „Aux. heat.
(Papildu apsilde)“.
Vadības ierīce pārslēdzas siltā ūdens prioritātes režīmā un
uzsilda rezervuāru līdz gatavības temperatūrai. Kamēr
turpinās sildīšanas process, iespējams, radiatori atdziest.
Sildīšanas posms ilgst apm. 10 – 40 minūtes.

7.2.2 Siltā ūdens gatavības laiks

7.2.4 Siltā ūdens sūknis

Siltā ūdens gatavības laika iestatīšana

Siltā ūdens sūkņa pārbaude

1. Spiediet pogu „Automātiskais režīms“ apm.
3 sekundes.

Lai pārbaudītu siltā ūdens sūkņa darbību, galvenajā
izvēlnē „Water“ (Ūdens) ar slēdzi „Pump“ (Sūknis) ieslēgt
siltā ūdens sūkni.

2. Navigācijas pogas atlase: ar to tiek ritinātas nedēļas
dienas. Katrai nedēļas dienai ir pieejami trīs dažādi
laika logi. Informācijas nolūkā displeja apakšējā daļā ir
norādīti apkures kontūri.
3. Atlasiet laika logu, lai ievadītu individuālu laika periodu.
MONDAY
(Pirmdiena)

<
08:00
16:00
06:30
22:30

00:00
00:00

00:00
00:00

00:00
00:00

00:00
00:00

1. Nospiediet „On“ (Iesl.) slēdzī „Pump“ (Sūknis).
2. Klausieties, vai sūknis sāk darboties.
3. Nospiediet pogu „Auto“: automātiskajam režīmam
vienmēr jābūt aktivizētam.

>

7.3 Cirkulācija

Hot water
(Siltais ūdens)
Heat. circ. 1
(1. apkures
kontūrs)

Pump
(Sūknis)

06:30
22:30

00:00
00:00

00:00
00:00

Heat. circ. 2
(2. apkures
kontūrs)

06:30
22:30

00:00
00:00

00:00
00:00

Heat. circ. 3
(3. apkures
kontūrs)

Imp.
Time

4. Nedēļas dienas pogas atlase: nedēļas dienas
izvēlēšanās, uz kuru attiecas laika logs. Var izvēlēties arī
vienlaikus vairākas. Aktivizētās nedēļas dienas tiek
parādītas tumšā krāsā.

Galvenajā izvēlnē „Circula.“ var aktivizēt vai dezaktivēt siltā
ūdens cirkulāciju. Šajā piemērā cirkulācija ir dezaktivēta
(abas pogas ir gaišā krāsā). Cirkulācijas regulēšanas funkcija
nod. „SolvisControl darbības
ir plašāk izskaidrota
apraksts“, 26. lpp.

5. Sākuma un beigu laika iestatīšana, kā aprakstīts
nod. „Skaitlisko vērtību maiņa“, 9. lpp.

7.3.1 Laika vadība
Siltā ūdens cirkulācijas iestatīšana

Mo

Tu

We

06:00
20:00

Th

Fr

Sa

Su

+
OK

–

Cirkulācijas sūknis darbojas tikai cirkulācijas laikos un
tikai tad, ja temperatūra cirkulācijas sensorā pazeminās
zem robežvērtības. Lai aktivizētu laika vadību, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.
1. Nospiediet pogu „Time“ (Laiks). Pogai jābūt aktivizētai
(tumšā krāsā).
2. Apm. trīs sekundes spiediet automātiskā režīma pogu.

7.2.3 Siltā ūdens papildu sildīšanas
poga

Pump
(Sūknis)

Siltā ūdens bufera uzsildīšana

Imp.

Ja rodas vajadzība pēc siltā ūdens (dušai vai vannai)
ārpus siltā ūdens gatavības laika, rīkojieties, kā aprakstīts
tālāk.

Time

3. Navigācijas pogas atlase: ar to tiek ritinātas nedēļas
dienas. Katrai nedēļas dienai ir pieejami trīs dažādi
SOLVIS BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3
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laika logi. Informācijas nolūkā displeja apakšējā daļā ir
norādīti siltā ūdens sildīšanas laiki.
4. Atlasiet laika logu, lai ievadītu individuālu laika periodu.
MONDAY
(Pirmdiena)

<
06:00
08:00
06:00
20:00

12:00
13:00
00:00
00:00

Cirkulācija

00:00
00:00

1. Nospiediet pogu „Pulse“ (Impulss). Pogai jābūt
aktivizētai (tumšā krāsā).
2. Nospiediet pogu „Time“ (Laiks). Pogai jābūt aktivizētai
(tumšā krāsā).

>

17:00
20:00

vienlaikus aktivizētu impulsu un laika funkciju, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.

Hot water
(Siltais ūdens)

5. Nedēļas dienas pogas atlase: nedēļas dienas
izvēlēšanās, uz kuru attiecas laika logs. Var izvēlēties arī
vienlaikus vairākas. Aktivizēto nedēļas dienu pogas ir
tumšā krāsā.
6. Sākuma un beigu laika iestatīšana, kā aprakstīts
nod. „Skaitlisko vērtību maiņa“, 9. lpp.

3. Ja nepieciešams, pielāgojiet vērtību „Run time min.“
(Min. darbības laiks): lai palielinātu cirkulācijas sūkņa
minimālo darbības laiku, nospiediet „+“, lai samazinātu,
nospiediet „–“.
4. Ja nepieciešams, iestatiet cirkulācijas laikus; skatiet
nod. „Laika vadība“, 17. lpp.

Pump
(Sūknis)

Run time
min.

90 s

Imp.
Time

Mo

Tu

We

06:00
08:00

Th

Fr

Sa

Su

+

7.4 Izvēlne Solar (mērījumu
vērtību displejs)

OK

–

7.3.2 Impulsu vadība
Siltā ūdens cirkulācijas iestatīšana
Režīmā „Pulse“ cirkulācijas sūknis darbojas tikai, kad siltā
ūdens krāns uz brīdi tiek atvērts (Impulss) un
temperatūra cirkulācijas sensorā samazinās zem
robežvērtības. Lai aktivizētu impulsu vadību, rīkojieties,
kā aprakstīts tālāk.
1. Nospiediet pogu „Pulse“ (Impulss). Pogai jābūt
aktivizētai (tumšā krāsā).
2. Ja nepieciešams, pielāgojiet vērtību „Run time min.“
(Min. darbības laiks): lai palielinātu cirkulācijas sūkņa
minimālo darbības laiku, nospiediet „+“, lai samazinātu,
nospiediet „–“.
Pump
(Sūknis)

Run time
min.

90 s

Imp.
Time

7.3.3 Laika un impulsu vadība
Siltā ūdens cirkulācijas iestatīšana
Abus iepriekš aprakstītos darbības režīmus var aktivizēt
arī vienlaikus. Ārpus laika loga cirkulācijas sūknis tiks
nod. „Impulsu vadība“ . Lai
vadīts, kā aprakstīts
18

Galvenajā izvēlnē „Solar“ (Solārā sistēma) var atvērt solārā
kontūra (ja uzstādīts) pašreizējo mērījumu datus. Solārās
nod.
sistēmas regulēšanas funkcija ir plašāk izskaidrota
„SolvisControl darbības apraksts“, 26. lpp.
Current performance
(Pašreizējā jauda)
Heat quantity (Siltuma
daudzums)
Solar flow temp. (Solārās
plūsmas temp.)
Solar return temp. (Solārās
atplūdes temp.)
Collector temp. (Kolektora
temp.)
Storage tank bottom
(Uzkrāšanas tvertne,
apakša)
Flow (Plūsma)

2.4

kW

123

kWh

67.2

°C

53.1

°C

70.4

°C

44.8

°C

140

l/h

• Atlasiet „Current performance“* (Pašreizējā jauda):
Šobrīd no kolektoriem saņemtā siltuma jauda.
• Atlasiet „Heat quantity“* (Siltuma daudzums): Kopējais
no kolektoriem saņemtais siltuma daudzums.
• Atlasiet „Solar flow temp.“ (Solārās plūsmas temp.):
Pašreizējā plūsmas temperatūra solārajā kontūrā.
• Atlasiet „Solar return temp.“ (Solārās atplūdes temp.):
Pašreizējā atplūdes temperatūra solārajā kontūrā.
• Atlasiet „Collector temp.“ (Kolektora temp.): Pašreizējā
kolektora temperatūra.
• Atlasiet „Storage tank bottom“ (Uzkrāšanas tvertne,
apakša): Pašreizējā temperatūra uzkrāšanas tvertnes
apakšā.
• Atlasiet „Flow“* (Plūsma): Tilpuma plūsma, kas šobrīd ir
pieejama solārajā kontūrā.
BAL-SBSX-K-LV · Paturētas tiesības veikt tehniskas izmaiņas · 31132-3 SOLVIS
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7.5 Other (Cits)
Galvenajā izvēlnē „Other“ (Cits) ir pieejamas citas
iestatījumu iespējas, kas izskaidrotas turpinājumā.

7.5.1 Skursteņa tīrīšana
Skursteņa tīrīšanas funkcija ļauj uz noteiktu laiku
iedarbināt degli ar maksimālo jaudu. Tad visus
nepieciešamos mērījumus var veikt skursteņa tīrīšanas
funkcija.
Šis darbības režīms beidzas, kad ir pagājis noteiktais laiks,
vai arī to var priekšlaikus pārtraukt, izmantojot pogu
„Stop“ (Apturēt) (redzama, ja funkcija ir aktivizēta).
Skursteņa tīrīšanas izvēlnes atvēršana
1. Atveriet galveno izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „Chimney sweep“ (Skursteņa tīrīšana).
sad. „Burner start“(Iedarbināt degli).

3. Turpiniet ar

Chimney sweep (Skursteņa
tīrīšana)
Memory card (Atmiņas karte)

Izvēlnē „Memory card“ (Atmiņas karte) var dezaktivēt
nepārtrauktu mērījumu vērtību noteikšanu (datu
reģistrēšanu), lai izņemtu atmiņas karti.
SolvisControl 1 x minūtē pārsūta visus ieeju un izeju
statusus (sensori, sūkņi, siltuma pieprasījumi utt.) uz
komplektācijā iekļauto atmiņas karti.
Lai šos datus varētu parādīt un analizēt datorā, ir pieejama
analīzes programmatūra. Intereses gadījumā vērsieties
uzņēmumā, kas uzstādīja iekārtu.
Šo datu analīzi var veikt arī uzņēmuma Solvis klientu
apkalpošanas dienests. Dati jānosūta uzņēmumam Solvis epasta ziņojumā ar uzstādīšanas uzņēmuma starpniecību.
Šis ir maksas pakalpojums.

7.5.3 Apkures kontūri
HEATING (Apkure)
Heat. circ. 1
(1. apkures kontūrs)
Heat. circ. 2
(2. apkures kontūrs)
Heat. circ. 3
(3. apkures kontūrs)
Solar overage
(Solārais
pārpalikums)

Heating circuits (Apkures
kontūri)
System Status (Iekārtas statuss)
Continue (Turpināt)

Degļa iedarbināšana
1. Atlasiet „Start“ (Sākt).
Deglis ieslēdzas, rādījums mainās uz „Stop“ (Apturēt), un
tiek parādīts atlikušais laiks.
2. Lai priekšlaikus izslēgtu degli, nospiediet „Stop“
(Apturēt).
CHIMNEY SWEEP (Skursteņa tīrīšana)
Nospiežot „Start“ (Sākt), deglis 20 minūtes darbojas ar
pilnu jaudu.

• „Heat. circ. 1“ (1. apkures kontūrs), „Heat. circ. 2“
(2. apkures kontūrs), „Heat. circ. 3“ (3. apkures kontūrs):
galvenajā izvēlnē „HEATING“ (Apkure) ir apvienoti
apkures kontūru iestatīšanas parametri. Iestatījumi ir
izskaidroti, kā piemēru izmantojot 1. apkures kontūru.
Tie atsevišķi jāpielāgo katram esošajam apkures
kontūram.
• Izmantojot iestatījumu „Solar overage“ (Solārais
pārpalikums), apkures kontūriem var piešķirt solārā
nod. „Solārā
pārpalikuma funkciju; skatiet
pārpalikuma funkcija“, 27. lpp.
Statusa informācijas apskatīšana
1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „Heating circuits“ (Apkures kontūri).
3. Nolasiet statusa vērtības.

Remaining run time (Atlikušais laiks):
0 min
Start

7.5.2 Atmiņas karte
MEMORY CARD (Atmiņas karte)
Change status of memory card:
press "deactivate” (Lai izņemtu atmiņas karti, nospiediet
„dezaktivēt“.

HEATING>HEATING CIRCUIT 1 1 / 5 (Apkure>apkures
kontūrs)

Heat. circuit status (Apkures
kontūra statuss)
Hot water priority (Siltā ūdens
prioritāte)

Operating mode HC (Apkures
kontūra darbības režīms)

Day
On

Auto

deactivate
(Dezaktivēt)
Memory card: Status active 93% free (Atmiņas karte:
statuss aktīvs, 93% brīva vieta)
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• „Heat. circuit status“ (Apkures kontūra statuss):
Pašreizējais apkures kontūra statuss (piem., „Day“
dienas darbības režīmam, „Night“ pazeminātajam
režīmam „HW prior.“ siltā ūdens prioritātei).
• „Hot water priority“ (Siltā ūdens prioritāte): „On“ (Iesl.)
nozīmē, ka apkures kontūra sūkņi tiek izslēgti, ja tiek
papildus sildīts siltā ūdens buferis.
• „Operating mode HC“ (Apkures kontūra darbības
režīms): šeit ir parādīts, kurā darbības režīmā darbojas
apkures kontūrs (piem., „Auto“ laika/automātiskā režīma
gadījumā).
Plūsmas temperatūra
Rūpnīcas iestatījumos plūsmas temperatūra tiek
aprēķināta automātiski izmantojot apkures līkni („Curve“);
attēlu „Apkures līknes dažādām telpu mērķa
skatiet
temperatūrām“.
Apkures līkne tiek aprēķināta atkarībā no attiecīgā brīža āra
temperatūras.
Izmantojot iestatījumu „Fix“, var iestatīt divas nemainīgas
plūsmas temperatūras:
• vienu dienas darbības režīmam (apkures laikā)
• vienu pazeminātajam režīmam (ārpus apkures laika).
Nemainīgas plūsmas temperatūras iestatīšana

HEATING>HEATING CIRCUIT 1 2 / 5 (Apkure>apkures
kontūrs)

Op. mode flow temp.
(Plūsmas temp. darbības
režīms)
Fixed flow for daytime
(Fiksēta plūsma dienas laikā)
Fixed flow for low-mode
(Fiksēta plūsma pazeminātā
režīmā)

50°C
35°C

Apkures līknes kalibrēšana
„Apkures līknes dažādām telpu mērķa
Attēlā
temperatūrām“ ir attēlotas SolvisControl apkures līknes.
Piemērs.
Telpu mērķa temperatūra ir iestatīta uz 20 °C, slīpums uz
1,0. Tādā gadījumā plūsmas temperatūra pie āra
temperatūras 10 °C tiks noregulēta uz 32 °C, pie āra
temperatūras -10 °C uz 48 °C.
Precīzu apkures līknes iestatīšanu var veikt, izmantojot
tabulā redzamos nosacījumus. Lai taupītu enerģiju,
korekcijas ieteicams veikt pa maziem soļiem.

1. Spiežot navigācijas taustiņu uz leju, pārejiet uz nākamo
izvēlni.

Jebkuru korekciju gadījumā ir nepieciešams laiks,
līdz ir jūtama to iedarbība. Tāpēc uzgaidiet vismaz
vienu dienu, pirms veicat turpmāku regulēšanu.

HEATING>HEATING CIRCUIT 1 2 / 5 (Apkure>apkures
kontūrs)

Op. mode flow temp.
(Plūsmas temp. darbības
režīms)
Slope (Slīpums)

Fix

Curve
1.20

• „Op. mode flow temp.“ (Plūsmas temp. darbības
režīms): „Curve“ (Līkne) vai „Fix“ (Fiksēts), plūsmas
temperatūra tiek automātiski pielāgota vai ir neatkarīga
no āra temperatūras.
2. „Op. mode flow temp.“ (Plūsmas temp. darbības
režīms) no „Curve“ (Līkne) iestatīt uz „Fix“ (Fiksēts).

7. att. Apkures līknes dažādām telpu mērķa temperatūrām

3. Ievades lauks „Fixed flow for daytime“ (Fiksēta plūsma
dienas laikā) (īsi nospiediet „–“ vai „+“: plūsmas
temperatūras iestatījums dienas darbības režīmā.

Sl

4. Ievades lauks „Fixed flow for low-mode“ (Fiksēta
plūsma pazeminātā režīmā) (īsi nospiediet „–“ vai „+“:
plūsmas temperatūras iestatījums pazeminātajā
režīmā.

Apkures
līkne
–––––––––
--------------..................

tA
tR
tF

Apkures līknes slīpums
Āra temperatūra [°C]
Telpu mērķa temperatūra [°C]
Plūsmas temperatūra [°C]
telpu mērķa temperatūrai
20 °C
21 °C
22 °C

Slīpuma nominālvērtības
Ēka (apkure)

Slīpums

Veca ēka (radiatori)

1,5

Jauna ēka (radiatori)

1,2

(zemgrīdas apkure)

0,8

Atkarībā no ēkas īpašajiem apstākļiem ir nepieciešams
atbilstoši iestatīt apkures līkni. Aptuvenās apkures līknes
slīpuma nominālvērtības skatiet tabulā.
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Precīzu apkures līknes iestatīšanu var veikt,
„Apkures līknes kalibrēšana“,
izmantojot tabulā
nod. „Ar apkuri un siltā ūdens nodrošināšanu
saistītas kļūdas“, 31. lpp., redzamos nosacījumus.
Telpu mērķa temperatūras un samazinātās temperatūras
maiņa
1. Spiežot navigācijas taustiņu uz leju, pārejiet uz nākamo
izvēlni.

Ja tiek izmantots telpu vadības elements un telpu
ietekmes koeficients ir > 0, apkures vārstiem telpā,
kurā uzstādīts telpu vadības elements, ir jābūt
pilnībā atvērtiem.
• „Hold time“ (Aiztures laiks): atkarībā no āra
temperatūras apkures kontūrs tiek agrāk pārslēgts
dienas darbības režīmā par aiztures laiku. Šī darbība ir
paredzēta, lai agrāk sāktu telpu apsildi, ja āra
temperatūra ir zema.

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet vērtības.
HEATING>HEATING CIRCUIT 1 3 / 5 (Apkure>apkures
kontūrs)

Day-Temp.window 1
(1. dienas temp. logs)
Day-Temp.window 2
(2. dienas temp. logs)
Day-Temp.window 3
(3. dienas temp. logs)
Low-mode temp (Pazeminātā
režīma temp.)

20°C
20°C
20°C
16°C

• „Day-Temp.window 1 - 3“ (Dienas temp. logs): Telpu
mērķa temperatūras ievade 1–3, kas ir spēkā dienas
darbības režīmam (apkures logos 1–3).
• „Low-mode temp“ (Pazeminātā režīma temp.):
temperatūras ievade, līdz kādai jāapsilda telpas ārpus
apkures laika loga.
Norādītās vērtības pielāgojiet atbilstoši savām
vēlmēm. Ņemiet vērā, ka telpu temperatūras
samazinājums tikai par 1 °C var ietaupīt aptuveni
5 % enerģijas! Informāciju par apkures laiku maiņu
nod. „Apkures laiku maiņa“, 13. lpp.
skatiet

8. att. Aiztures laiks

Piemērs.
Aiztures laiks ir lineāri atkarīgs no āra temperatūras. Attēlā
ir parādīts priekšlaikus sāktas apsildes laika periods
atkarībā no āra temperatūras aiztures laikiem 0, 10, 20 un
30 minūtes.
• Ja temperatūra ir +10 °C, aiztures laiks vienmēr ir
0 minūtes
• Ja temperatūra ir -10 °C, aiztures laiks atbilst iestatītajai
vērtībai parametrā „Hold time“ (Aiztures laiks).

Aiztures laika un telpu ietekmes iestatīšana

Vasaras/ziemas apkures pārslēgšanas iestatīšana

1. Spiežot navigācijas taustiņu uz leju, pārejiet uz nākamo
izvēlni.

1. Spiežot navigācijas taustiņu uz leju, pārejiet uz nākamo
izvēlni.

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet vērtības.

2. Ja nepieciešams, pielāgojiet vērtības.

HEATING>HEATING CIRCUIT 1 4 / 5 (Apkure>apkures
kontūrs)

T. Flow ACTUAL (Faktiskā
plūsmas temp.)
T. Flow TARGET (Mērķa
plūsmas temp.)
Room influence (Telpu
ietekme)
Hold time (Aiztures laiks)

49 °C
55 °C
10%
0Min

• „T. Flow ACTUAL“ (Faktiskā plūsmas temp.): faktiskā
apkures kontūra plūsmas temperatūra, ja ir uzstādīts
plūsmas sensors.
• „T. Flow TARGET“ (Mērķa plūsmas temp.): vadības
ierīces noteiktā nepieciešamā plūsmas temperatūra.
• „Room influence“ (Telpu ietekme): Ja ir pievienots telpu
vadības elements (opcija), telpu temperatūru var iestatīt
atbilstoši aprēķinātajai mērķa plūsmas temperatūrai.
Ieteicamais iestatījums ir 10 %.
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HEATING>HEATING CIRCUIT 1 5 / 5 (Apkure>apkures
kontūrs)

T. Out. ACTUAL (Faktiskā āra
temp.)
T. Out. AVERAGE (Vidējā āra
temp.)
T. Out. MAX (Maks. āra
temp.)
T. Out. MIN (Min. āra temp.)

12°C
14 °C
19°C
10°C

• „T. Out. ACTUAL“ (Faktiskā āra temp.): Faktiskā āra
temperatūra
• „T. Out. AVERAGE“ (Vidējā āra temp.): vidējā vērtība
30 minūšu laikā (izmanto vadības ierīce).
• „T. Out. MAX“ (Maks. āra temp.): apkures kontūra
izslēgšanas temperatūra dienas darbības režīmā
• „T. Out. MIN“ (Min. āra temp.): apkures kontūra
izslēgšanas temperatūra pazeminātajā režīmā.
Apkures kontūrs tiek izslēgts, kad atbilstoši darbības
režīmam (dienas darbības/pazeminātais režīms) ārā
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temperatūras vidējā vērtība pārsniedz „.MIN“ vai attiecīgi
„MAX“ vērtību par 2 K (Histerēze).
Piemērs.
Pie kreisajā pusē redzamajām vērtībām dienas darbības
režīmā apkures kontūrs izslēdzas, ja vidējā āra
temperatūra palielinās virs 19 °C + 2 K = 21 °C. Apkures
kontūrs atkal ieslēdzas, ja āra temperatūra pazeminās zem
19 °C.
Pazeminātajā režīmā izslēgšanās notiek, ja vidējā āra
temperatūra palielinās virs 10 °C + 2 K = 12 °C. Apkures
kontūrs atkal ieslēdzas, ja āra temperatūra pazeminās zem
10 °C.

• Siltā ūdens stacija ar sensoriem S2 un S18, kā arī PWM
sūkni „WW“
• Aukstā ūdens sensors S15 (ja nav pievienots, rādījums
pastāvīgi ir 10 °C)
• Cirkulācija (ja aktivizēts: impulss, laiks, kā arī impulss un
laiks) ar sensoru S11 un sūkni A1.
4. Spiežot navigācijas taustiņu, pārejiet uz nākamo izvēlni.
5. Nolasiet statusa vērtības otrajā izvēlnē (Heating circuits
and boiler (Apkures kontūri un sildītājs)).

Jo zemāka ir iestatītā izslēgšanas temperatūra, jo
vairāk enerģijas iespējams ietaupīt. Rūpnīcā
iestatītās temperatūras vērtības 19 °C un 10 °C ir
piemērotas jaunbūvēm ar labu siltumizolāciju un
nepieciešamības gadījumā ir jāpielāgo faktiskajiem
siltumizolācijas apstākļiem.
UZMANĪBU
Pievērsiet uzmanību iestatījumam „T. Out. MIN“
(Min. āra temp.)
Pretējā gadījumā var sabojāt apkures sistēmu.
• Neiestatiet „T. Out. MIN“ (Min. āra temp.) zemāk
par + 3 °C, jo pretējā gadījumā pazeminātajā
režīmā netiek nodrošināta aizsardzība pret
sasalšanu.

7.5.4 Iekārtas statuss
Iekārtas statusa informācijas apskatīšana
1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „System status“ (Iekārtas statuss).

Chimney sweep (Skursteņa
tīrīšana)
Memory card (Atmiņas karte)
Heating circuits (Apkures
kontūri)
System Status (Iekārtas statuss)

10. att. Piemērs iekārtai SolvisMax (iekārtai SolvisBen shēma atšķiras)

2. lapa Apkures kontūri un sildītāji
• Rezervuārs ar sensoriem S1, S4, S9 un S3
• Integrēts deglis izejā A12 (gāze, šķidrais kurināmais) un
A13 (šķidrais kurināmais, deglis 2) vai ārējais apkures
katls, iespējams, ar padeves sūkni „LP“ vai A13 un,
iespējams, katla sensoru S14
• Ja uzstādīts, cietā kurināmā katls ar padeves sūkni A7 un
katla sensoru S16
• 1. apkures kontūrs ar sūkni A3, iespējams, maisītāju A8/9
un sensoru S12
• iespējams, 2. apkures kontūrs ar sūkni A4, iespējams,
maisītāju A10/11 un sensoru S13
• iespējams, 3. apkures kontūrs ar sūkni A5, iespējams,
maisītāju A6/7 un sensoru S16.
• Āra temperatūras sensors S10.
6. Spiežot navigācijas taustiņu, pārejiet uz nākamo izvēlni.
7. Nolasiet statusa vērtības trešajā izvēlnē (Solar system
(Solārā sistēma)).

Continue (Turpināt)

3. Nolasiet statusa vērtības pirmajā izvēlnē (Hot water
(Siltais ūdens)).

11. att. Piemērs iekārtai SolvisMax (iekārtai SolvisBen shēma atšķiras)

9. att. Piemērs iekārtai SolvisMax (iekārtai SolvisBen shēma atšķiras)

1. lapa Hot water (Siltais ūdens)
• Rezervuārs ar sensoriem S1, S4, S9 un S3
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3. lapa Solārā iekārta
• Rezervuārs ar sensoriem S1, S4, S9 un S3
• 2 kontūru iekārta ar sūkņiem SP1 un SP2, kā arī
temperatūras sensoriem S5, S6, S7, S8 un S17
• ja uzstādīts, uz austrumiem–rietumiem vērsts jumts ar
vārstiem A6 un A7, kā arī sensoru S16
• Faktiskā solārā jauda, kW.
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7.5.5 Sistēmas informācija

USER SELECTION (Lietotāja atlase)
Simple operation
(Vienkāršā darbība)

Sistēmas informācijas apskatīšana

Expert (Eksperts)

1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).

Installer (Uzstādītājs)

2. Atlasiet „Continue“ (Turpināt).

Factory service
(Rūpnīcas serviss)

3. Atlasiet „System information“ (Sistēmas informācija).

Back (Atpakaļ)
System information (Sistēmas
informācija)
User change (Lietotāja maiņa)
Counter function (Skaitītāja
funkcija)
Continue (Turpināt)

Darbības režīmu „Simple operation“ (Vienkāršā
darbība) var izvēlēties tikai, ja ir ievēroti šādi
nosacījumi.
• Ja nav pievienots telpu vadības elements.
• Ja uzstādītājs inicializēšanas laikā uz vaicājumu
par vienkāršās darbības režīmu ir izvēlējies atbildi
„jā“.

4. Nolasiet sistēmas informāciju.

7.5.7 Skaitītāja funkcija

SYSTEM INFORMATION (Sistēmas informācija)
Typ HC 1
Floor mix
Lang.
english
(Apk. kont.
(Zemgrīdas
(Valoda):
(Angļu)
veids):
jaukts)
Typ HC 2
Rad.mix
Modell*
SolvisMax 7
(Apk. kont.
(Radiat.
(Modelis):
veids):
jaukts)
Typ HC 3
System:
SX 15 kW
(Apk. kont.
no (nav)
veids):
Load fct
(Slodzes
no (nav)
Sensor 1:
R sens.
koef.):
WWS:
WWS-24-60 Sensor 2:
no (nav)
Collector
Flat
Sensor 3:
no (nav)
(Kolektors): (Plakanais)
Special
(Spec.
no (nav)
koef.):
Opera.
standard
(Darb.):
(Standarta)
MA205.xx
N300

Skaitītāja stāvokļa apskatīšana

* Atkarībā no sistēmas „SolvisMax 7“ vai „SolvisBen“

7.5.6 Lietotāja maiņa
Darbības režīma maiņa
1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „Continue“ (Turpināt).
3. Atlasiet „User change“.

Back (Atpakaļ)
System information (Sistēmas
informācija)

1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „Continue“ (Turpināt).
3. Atlasiet „Counter function“ (Skaitītāja funkcija).

Back (Atpakaļ)
System information (Sistēmas
informācija)
User change (Lietotāja maiņa)
Counter function (Skaitītāja
funkcija)
Continue (Turpināt)

4. Nolasiet vērtības.
COUNTER FUNCTION 1 / 2 (Skaitītāja funkcija)

Solar pump 1 (1. solārā sūkņa
darbības laiks)
Solar pump 2 (2. solārā sūkņa
darbības laiks)
Heat quantity solar (Siltuma
daudzums, solārais)
Heat quantity HW (Siltuma
daudzums, siltais ūd.)

xxxxh
xxxxh
xxkWh
xxkWh

5. Spiežot navigācijas taustiņu, pārejiet uz nākamo izvēlni.
COUNTER FUNCTION 2 / 2 (Skaitītāja funkcija)

User change (Lietotāja maiņa)
Counter function (Skaitītāja
funkcija)
Continue (Turpināt)

Starts burner (Degļa palaides)
Burner (Degļa darbības laiks
(kopā))
Burner S2* (Degļa darbības
laiks (2. pakāpe)

236
156 h
106 h

4. Izvēlieties nepieciešamo darbības režīmu.
* Tikai SolvisMax/SolvisBen Oil
• „Burner S2“: tiek parādīts tikai SolvisMax/SolvisBen Oil
(2 degļa darbības pakāpes izejā A12 un A13). Pirmās
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degļa pakāpes darbības laiku (A12) tad aprēķina šādi:
1. degļa pakāpes darbības laiks = „Burner“ – „Burner S2“.

7.5.9 Sākotnējo iestatījumu ielāde
Iestatījumu atiestatīšana

Piemērs.
Izmantojot attēlā redzamās vērtības, pirmajai degļa
darbības pakāpei tiek aprēķināts šāds darbības laiks: 156 106 = 50 h un otrajai pakāpei (A13): 106 h

1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. 2 x nospiedietContinue“ (Turpināt).

Back (Atpakaļ)

7.5.8 Datums/laiks

System information (Sistēmas
informācija)

Datuma un laika iestatīšana

User change (Lietotāja maiņa)

1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).

Counter function (Skaitītāja
funkcija)

2. Divas reizes nospiediet „Continue“ (Turpināt)

Back (Atpakaļ)

Continue (Turpināt)

3. Atlasiet „Load basic settings“.

System information (Sistēmas
informācija)
User change (Lietotāja maiņa)

Back (Atpakaļ)

Counter function (Skaitītāja
funkcija)

Time and date (Laiks un
datums)
Load basic settings (Ielādēt
sākotnējos iestatījumus)

Continue (Turpināt)

Lang. (Valoda)

3. Atlasiet „Time and date“ (Laiks un datums)

Display (Rādījums)

Back (Atpakaļ)

4. Lai ielādētu iestatījumus, ko ekspluatācijas uzsākšanas
laikā iestatījis uzstādītājs, nospiediet „Yes“ (Jā).

Time and date (Laiks un
datums)
Load basic settings (Ielādēt
sākotnējos iestatījumus)

LOAD BASIC SETTINGS (Sākotnējo iestatījumu ielāde)
Are you sure you want to load the basic
settings of the installer? Your own settings
will be lost in the process. (Vai tiešām vēlaties ielādēt
uzstādītāja sākotnējos iestatījumus? Visi individuālie
iestatījumi tiks zaudēti.)

Lang. (Valoda)
Display (Rādījums)

4. Lai iestatītu laiku/datumu, atlasiet „Set“ (Iestatīt).
No (Nē)

DATE/TIME (Datums/laiks)

Time
(Laiks):
Date
(Datums):
Day
(Diena):

14:24:23

Yes (Jā)

7.5.10 Valoda

25.10.19

Izvēļņu valodas iestatīšana

Friday
(Piektdiena)

1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. 2 x nospiedietContinue“ (Turpināt).

Set (Iestatīt)

5. Iestatiet laiku un datumu, kā aprakstīts
„Skaitlisko vērtību maiņa“, 9. lpp.

nod.

Back (Atpakaļ)
System information (Sistēmas
informācija)
User change (Lietotāja maiņa)
Counter function (Skaitītāja
funkcija)

14:25
25.10.2019
Friday
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Continue (Turpināt)

3. Atlasiet „Lang.“ (Valoda).
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DISPLAY SETTINGS (Displeja iestatījumi)
Back (Atpakaļ)
Time and date (Laiks un
datums)
Load basic settings (Ielādēt
sākotnējos iestatījumus)
Lang. (Valoda)
Display (Rādījums)

4. Izvēlieties vēlamo valodu. Ja nepieciešams, nospiediet
„next“, lai pārietu pie citām valodām.
Sprache/Language/Lingua/Idioma/Langue

Contrast (Kontrasts)
TouchScreen Calibration
(Skārienekrāna kalibrēšana)
Signal tone (Signāla tonis)
Save settings (Saglabāt
iestatījumus)

10
Start
On
Start

Skārienekrāna kalibrēšana
Kalibrēšanas laikā tiek pielāgots skārienekrāns. Ja rodas
neprecizitātes, skārienekrāns jāregulē, veicot kalibrēšanu.
Skārienekrāna kalibrēšana

deutsch

español

1. Atlasiet „Start >“ (Sākt) blakus opcijai „TouchScreen
Calibration“ (Skārienekrāna kalibrēšana).

english

italiano

2. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus angļu valodā.

français

next >

7.5.11 Displejs
Displeja iestatīšana
Var iestatīt displeja kontrastu un skārienekrāna līmeni.
Šeit var arī aktivizēt skaņas signālu, kas atskan, nospiežot
pogas.
1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. 2 x nospiedietContinue“ (Turpināt).

Back (Atpakaļ)
System information (Sistēmas
informācija)

3. Lai saglabātu: atlasiet „Screen has been adjusted
successfully“ – „O.K.“ (Ekrāns ir sekmīgi noregulēts –
Labi).
Lai atceltu: Ja tiek parādīts beigu ziņojums „!! Screen is
not correctly adjusted!!“ (Ekrāns nav pareizi
noregulēts), nospiediet taustiņu „Back“ (Atpakaļ).
press here
(top left)
(Nospiediet
šeit (augšpusē
pa kreisi))
Screen adjust,
please touch the screen
in the middle of the circle. (Ekrāna
regulēšana; pieskarieties ekrānam apļa
centrā).

User change (Lietotāja maiņa)
Counter function (Skaitītāja
funkcija)
Continue (Turpināt)

3. Atlasiet „Display“ (Displejs).

Back (Atpakaļ)
Time and date (Laiks un
datums)
Load basic settings (Ielādēt
sākotnējos iestatījumus)
Lang. (Valoda)
Display (Rādījums)

4. Veiciet nepieciešamos iestatījumus.
5. Ja nevēlaties saglabāt iestatījumus, nospiediet taustiņu
Back (Atpakaļ).
6. Lai saglabātu, nospiediet „Start“ (Sākt) blakus opcijai
„Save settings“ (Saglabāt iestatījumus).
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8 SolvisControl darbības apraksts
8.1 Pamata funkcijas
8.1.1 Siltais ūdens
Dzeramā ūdens sildīšana notiek higiēniski nevainojamā
veidā ar caurplūdes metodi, izmantojot ārēju siltummaini,
tādējādi nodrošinot dzeramā ūdens kvalitāti. Siltā ūdens
padeves temperatūru regulē plūsmas tilpuma sensors. Ja
no krāna tiek ņemts siltais ūdens, vadības ierīce ieslēdz
siltā ūdens sūkni un regulē tā apgriezienu skaitu tā, lai
saglabātu nemainīgu siltā ūdens temperatūru. Ūdens
padeves jauda tiek parādīta siltā ūdens stacijā.

8.1.2 Cirkulācija
Siltā ūdens cirkulācijas sūknis ieslēdzas, kad temperatūra
cirkulācijas sensorā ir zemāka nekā mērķa temperatūra
mīnus „Difference one“ (Pirmā starpība). Tas atkal
ieslēdzas, kad ir sasniegta mērķa temperatūra. Pēc
izslēgšanās sūknis 10 minūtes ir bloķēts. Papildus šai
temperatūras vadībai ir iespējams ierobežot laiku, kurā
cirkulācijas sūknis darbojas, vai ar impulsu funkciju ieslēgt
sūkni. Tādā gadījumā ūdens krāns uz īsu brīdi jāatver un
atkal jāaizver. Abas opcijas var arī aktivizēt vienlaikus.
Cirkulācijas sūknis nodrošina cirkulācijas slodzi.

8.1.3 Apkure
Sistēmas vadības ierīce SolvisControl nodrošina māju ar
siltumu, ko var pēc nepieciešamības sadalīt, izmantojot
atsevišķi regulējamus apkures kontūrus. Attiecīgajai telpu
temperatūrai nepieciešamo plūsmas mērķa temperatūru
aprēķina pilnībā automātiski, izmantojot apkures līknes,
atkarībā no āra temperatūras.
Lai taupītu enerģiju, katram apkures kontūram var
izmantot trīs dažādus laika logus, ar kuriem var iestatīt
telpu temperatūras samazinājumu prombūtnes laikā vai
naktī. Ilgākas prombūtnes gadījumā ar brīvdienu funkciju
var ilgstoši samazināt temperatūru un atkal to paaugstināt
atgriešanās brīdī. Tā dēvētā viesību funkcija nodrošina
siltumu gadījumā, ja nepieciešama apkure laikā, kad
parasti darbojas pazeminātais režīms. Gaidstāves režīmā
aizsardzības pret sasalšanu funkcija aizsargā mājokli pret
cauruļu aizsalšanas risku.
Lai pēc pazeminātā režīma darbības ātrāk iegūtu siltumu,
var izmantot tā dēvēto aiztures laiku, lai priekšlaikus
ieslēgtu apkures režīmu. Turklāt, ja zemas temperatūras
gadījumā telpas netiek pietiekami ātri sasildītas, var vairāk
paaugstināt plūsmas temperatūru atkarībā no āra
temperatūras. Ja vēlaties veikt šādas izmaiņas, vērsieties
pie uzstādītāja. Izmantojot ECO funkciju, pārejas laikā var
efektīvāk izmantot solāro siltumu.

8.1.4 Solārās sistēmas vadība
Solāro sūkņu vadība notiek atbilstoši to ieslēgšanās un
izslēgšanās starpībai atkarībā no attiecīgajiem
temperatūras sensoriem. Solārais sūknis primārajā kontūrā
tiek vadīts ar kolektora sensoru (S8), un solārais sūknis
sekundārajā kontūrā tiek vadīts ar solārās plūsmas sensoru
(S7).
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Solāro sūkņu vadība: plūsma solārajā iekārtā tiek vadīta,
izmantojot ar apgriezienu skaitu kontrolētus solāros
sūkņus, tā lai temperatūra rezervuāra slāņos iespējami
tuvu atbilstu nepieciešamajai. Kombinācijā ar vairākslāņu
lādētāju rezervuārs ātrāk tiek uzsildīts līdz gatavības
temperatūrai, un deglim ir mazāk jāsilda salīdzinājumā ar
parastajām sistēmām.

8.1.5 Solārās sistēmas drošības
funkcijas
Temperatūras sensori kontrolē kolektoru(s) un rezervuāru.
Tādējādi tiek nodrošināta vairākkārtēja drošības funkcija,
t. i., solārais sūknis primārajā kontūrā izslēdzas šādos
gadījumos:
• kolektori pārsniedz 125 °C temperatūru;
• ir pārsniegta rezervuāra atsauces temperatūra (S3)
90 °C vai rezervuāra augšdaļas temperatūra (S1) 90 °C.

8.2 Īpašās funkcijas
Papildus pamatfunkcijām ir pieejamas īpašās funkcijas, ko
iestata uzstādītājs inicializēšanas laikā:
• austrumu/rietumu virziena jumts vai
• cietā kurināmā katls, vai
• 3. jauktais apkures kontūrs.

8.2.1 Austrumu/rietumu virziena jumts
Labākā iespēja saules starojuma izmantošanai ir gadījumā,
ja jumta virsma ar kolektoriem ir vērsta dienvidu virzienā
un kolektorus pastāvīgi var apspīdēt saule (nav
noēnojuma). Tomēr daudzām mājām jumti ir vērsti uz
austrumiem un rietumiem. Tādos gadījumos saules
starojumu var izmantot nepārtraukti, ja kolektori ir
uzstādīti abās jumta pusēs.
Abas kolektoru kopas tiek pievienotas solārajam kontūram,
izmantojot solāro vārstu. Tādā gadījumā uzstādītājam
ekspluatācijas uzsākšanas laikā jāinicializē ar īpašo funkciju
„East-west roof“ (Austrumu/rietumu virziena jumts).
Izmantojot solāros vārstus, vadības ierīce atkarībā no
saules stāvokļa pilnībā automātiski hidrauliski ieslēdz vai
izslēdz attiecīgo pusi. Nav jāveic nekādi īpaši iestatījumi.

8.2.2 Cietā kurināmā katls
Īpašā funkcija „Solid fuel boiler“ (Cietā kurināmā katls) ļauj
vadīt apkures katlus, ko manuāli kurina ar cieto kurināmo,
piem., kamīnus ar ūdens kabatu. Savukārt automātiski
kurināmus cietā kurināmā katlus (piem., granulu katlus) var
pievienot ar opciju „Third-party boiler“.
SolvisControl pārņem manuāli kurināmā cietā kurināmā
apkures katla ar temperatūru kontrolētu uzlādes sūkņa
vadību. Šim nolūkam pie SolvisControl jāpievieno apkures
katla sensors.

8.2.3 3. jauktais apkures kontūrs
Izmantojot šo funkciju, var pieslēgt 3. jaukto apkures
kontūru. Uzstādītājs pievieno jaucējvārstu izejā A6/A7 un
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plūsmas sensoru ieejā S16. Ekspluatācijas uzsākšanas laikā
kā īpašā funkcija jāievada funkcija "3. mixed heating
circuit" (Trešais jauktais apkures kontūrs).

Chimney sweep (Skursteņa
tīrīšana)
Memory card (Atmiņas karte)

8.3 Solārā pārpalikuma funkcija

Heating circuits (Apkures
kontūri)

Solārā pārpalikuma funkcija nodrošina iespēju novadīt
lieko siltumu, lai izvairītos no kolektora dīkstāvēm un
saudzētu solāro iekārtu. Siltuma pārpalikumu var izmantot
solārai pagraba telpu, vannas vai baseina apsildei.

8.3.1 Solāra pagraba telpu vai vannas
apsilde
Vasarā, ja āra temperatūra pārsniedz 21 °C (rūpnīcas
sad. „Vasaras/ziemas režīma
iestatījums; skatiet
pārslēgšanas iestatīšana“, nod. „Apkures kontūri“,
19. lpp.), apkures kontūrs tiek izslēgts. Aktivizējot solārā
pārpalikuma funkciju, var neatkarīgi izmantot lieko solāro
siltumu. Savukārt, ja kļūst aukstāks un apkures katls ir
ziemas režīmā, deglis veic papildu sildīšanu, lai uzturētu
pietiekamu siltumu pagraba telpās vai baseinā, ja solārais
siltums nav pietiekams.
Attiecīgo apkures kontūru var aprīkot ar telpu vadības
nod. „Telpu vadības elements“,
elementu (skatiet
7. lpp.). Apkures kontūrs tiek ieslēgts, ja temperatūra
solārajā plūsmā (S5) un apkures bufera augšdaļā (S4) ir
augstāka par aktivizēšanas temperatūru. Jauktu apkures
kontūru gadījumā apsilde notiek ar funkciju „Target temp.
mixer (Mērķa temp. apkures kontūru jaucējs).
Solārā apsilde tiek atkal izslēgta, kad telpu temperatūra
sasniedz iestatījumu „Day temp. time wind.1“ (Dienas
sad. „Telpu mērķa
temp. 1. laika logs (skatiet
temperatūras un temperatūras samazinājuma maiņa“,
nod. „Apkures kontūri“, 19. lpp.) (tikai, ja uzstādīts telpu
vadības elements) vai ja apkures bufera augšdaļā (S4) vai
solārajā plūsmā (S5) temperatūra ir par 5 K zemāka nekā
aktivizācijas temperatūra.
PIESARDZĪBU
Ja nav jauktu apkures kontūru, plūsmas
temperatūra var sasniegt pat 90 °C.

8.3.2 Baseina solārā apsilde
Lai, izmantojot solārā pārpalikuma funkciju, apsildītu
nod.
baseinu, ir nepieciešams baseina sensors (skatiet
„Baseina sensors (papildiespēja)“, 7. lpp.). Baseina kontūra
atpplūdē tiek uzstādīts papildu sensors, lai nodrošinātu
izslēgšanos, kad ir sasniegta mērķa temperatūra („Day
temp. time wind.1“ (Dienas temp. 1. laika logs).

System Status (Iekārtas statuss)
Continue (Turpināt)

3. Atlasiet „Solar overage“ (Solārais pārpalikums).
HEATING (Apkure)
Heat. circ. 1
(1. apkures kont.)
Heat. circ. 2
(2. apkures kont.)
Heat. circ. 3
(3. apkures kont.)
Solar overage
(Solārais
pārpalikums)

4. Apkures kontūram, kuram tiek aktivizēta solārā
pārpalikuma funkcija, jābūt iestatītam uz „On“ (Iesl.).
5. Aktivizēšanas temperatūras pārbaude: „Aktivizēšanas
temperatūra“ > siltā ūdens mērķa temperatūra + 18 K.
OTHER>SOLAR OVERAGE 1/2 (Cits>Solārais pārpalikums)
Activation temp.
(Aktivizēšanas temp.)
Heating pump 1 (1. apkures
kont. sūknis)
Heating pump 2 (2. apkures
kont. sūknis)
Heating pump 3 (3. apkures
kont. sūknis)

70°C
Off
Off
Off

Piemērs.
Ja siltā ūdens mērķa temperatūra ir, piemēram, 48 °C,
aktivizēšanas temperatūra jāiestata vismaz 48 °C + 18 K =
66 °C.
Siltā ūdens un apkures kontūru pieprasījuma
temperatūra nekad nedrīkst paaugstināties virs
iestatītās aktivizēšanas temperatūras. Pretējā
gadījumā, ja saules starojuma dēļ īslaicīgi tiek
sasniegta aktivizēšanas temperatūra, parastais
siltuma avots pastāvīgi veic papildu sildīšanu.

8.3.3 Aktivizēšana

6. Spiežot navigācijas pogu uz leju, pārejiet uz nākamo
izvēlni.

Solārā pārpalikuma funkcijas aktivizēšana

7. Lai iestatītu plūsmas temperatūru, atveriet izvēlni
„SOLAR OVERAGE 2 / 2“ (Solārais pārpalikums).

1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „Heating circuits“ (Apkures kontūri).
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OTHER>SOLAR OVERAGE 2/2 (Cits>Solārais pārpalikums)
Target temp. mixer (Mērķa
temp. apkures kontūru
jaucējs)
Switch-off sensor (Izslēgšanas
sensors)
Switch-off hysteresis
(Izslēgšanas histerēze)

30°C
S4
-5K

• „Target temp. mixer“ (Mērķa temp. apkures kontūru
jaucējs): Jauktiem apkures kontūriem šī temperatūra ir
mērķa vērtība, ja apkures kontūrs tiek aktivizēts ar
pārpalikuma funkciju.
• „Switch-off sensor“ (Izslēgšanas sensors): atsauces
sensors, ar kuru dezaktivē pārpalikuma funkciju. „S4“
nodrošina rezervuāra dzesēšanu, bet „S5“ gadījumā
rezervuārs paliek uzlādēts.
• „Switch-off hysteresis“ (Izslēgšanas histerēze):
Izslēgšana notiek, kad parametri „Activation temp.“
(Aktivizēšanas temperatūra) un „Switch-off hysteresis“
(Izslēgšanas histerēze) izslēgšanas sensorā ir zemāki par
robežvērtību. Šo vērtību mainiet tikai pēc konsultēšanās
ar klientu apkalpošanas dienestu.
Rūpnīcas iestatījumos aktivizēšanas temperatūra ir
70 °C, un to vajadzētu mainīt tikai izņēmuma
gadījumos. No vienas puses, ja aktivizēšanas
temperatūra ir zemāka, var vairāk izmantot
pārpalikušo siltumu, no otras puses, ja tā ir iestatīta
pārāk zema, var rasties palielināts enerģijas patēriņš
parastās papildu apsildes dēļ.
Pievērsiet uzmanību, lai nepieciešamā siltā ūdens
temperatūra nekad nevarētu paaugstināties virs
iestatītās aktivizēšanas temperatūras. Pretējā
gadījumā gāzes vai šķidrā kurināmā deglis pastāvīgi
veic papildu sildīšanu, ja saules starojuma dēļ
īslaicīgi ir sasniegta aktivizēšanas temperatūra.

8.3.4 Iestatījumi
Telpu mērķa temperatūras un pazeminātās temperatūras
iestatīšana
1. Atveriet izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „Heating circuits“ (Apkures kontūri).

Chimney sweep (Skursteņa
tīrīšana)
Memory card (Atmiņas karte)

HEATING (Apkure)
Heat. circ. 1
(1. apkures kont.)
Heat. circ. 2
(2. apkures kont.)
Heat. circ. 3
(3. apkures kont.)
Solar overage
(Solārais
pārpalikums)

4. Spiežot navigācijas taustiņu uz leju, atveriet izvēlni
„HEATING>HEATING CIRCUIT 3/5“ (Apkure>apkures
kontūrs).
5. Ja baseins tiek apsildīts bez degļa: „DayTemp.window1“ (Dienas temp. 1. logs) = 29 °C un
„Low-mode temp“ (Pazeminātā režīma temp.) = 5 °C.
6. Ja baseina vai pagraba telpu apsildei tiek izmantots arī
deglis, temperatūra jāiestata atbilstoši individuālām
vajadzībām, t. i., lai ārpus solārā pārpalikuma laikiem
darbotos parastās apkures režīms.
HEATING>HEATING CIRCUIT 1 3 / 5 (Apkure>apkures
kontūrs)

Day-Temp.window 1
(1. dienas temp. logs)
Day-Temp.window 2
(2. dienas temp. logs)
Day-Temp.window 3
(3. dienas temp. logs)
Low-mode temp (Pazeminātā
režīma temp.)

29°C
20°C
20°C
5°C

Laika logu iestatīšana
• Baseina apsilde bez degļa: apkures laikiem jābūt
dezaktivētiem, lai apkures kontūrs vienmēr atrastos
pazeminātajā režīmā. Šim nolūkam apkures kontūrs ar
solārā pārpalikuma funkciju jāiestata uz Mo - Su no plkst.
nod. „Apkures laiku maiņa“,
0:00 līdz 0:00; skatiet
13. lpp.
• Baseina/pagraba apsilde ar degli: iestatiet atbilstoši
individuālām vajadzībām, t. i., lai ārpus solārā
pārpalikuma laikiem darbotos parastās apkures režīms.
Baseina izmantošanas pārtraukšana
Ja baseina izmantošana tiek pārtraukta, noteikti
dezaktivējiet arī apkures kontūra sūkni (atvienojiet
kontaktdakšu no kontaktligzdas), jo pretējā gadījumā,
temperatūrai pazeminoties zem 5 °C, apkures kontūrs
ieslēgsies.

Heating circuits (Apkures
kontūri)
System Status (Iekārtas statuss)
Continue (Turpināt)

3. Izvēlieties apkures kontūru, kas jāapsilda ar solārā
pārpalikuma funkciju.
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9 Kļūdu novēršana
Displeja atiestatīšana
Ja iekārtas vadība nedarbojas, izslēdziet to un atkārtoti
ieslēdziet pēc aptuveni 10 s. Ja vadības ierīce joprojām
nereaģē, var atiestatīt displeju:
1. izslēdziet iekārtu, izņemiet atmiņas karti.

2. Vienlaikus nospiediet taustiņus „Back“ (Atpakaļ) un
„Help“ (Palīdzība) un turiet tos nospiestus.
3. Turot taustiņus nospiestus, ieslēdziet iekārtu un
turpiniet spiest taustiņus, līdz parādās kalibrēšanas
rādījums.
4. Ievērojiet ekrānā redzamos norādījumus angļu valodā.

9.1 Statusa un brīdinājuma ziņojumi
Ja iekārta darbojas nepareizi, automātiski tiek sākti
problēmas novēršanas pasākumi. Parasti nav nepieciešama
nekāda iejaukšanās. Kad nepieciešamais iekārtas statuss ir
atjaunots, statusa vai brīdinājuma ziņojums nodziest. Tikai,
ja noteiktā laika periodā kļūme atkārtojas, nepieciešama
iejaukšanās un ziņojuma atbloķēšana. Ziņojumi, kas nav
atiestatīti, ir atzīmēti ar mirgojošu brīdinājuma trīsstūri un
ir redzami aplī uz pelēka fona.

Sensoru pārbaude
Atkarībā no inicializēšanas procesa tiek kontrolēti darbībai
nepieciešamie sensori. Ja kāds sensors trūkst vai ir radies
īsslēgums, tiek parādīts ziņojums. Atkarībā no trūkstošā
sensora papildus ziņojumam tiek uzsāktas arī atbilstošas
darbības.
Ja pastāv aktīvi ziņojumi, eksperta lietotāja galvenajā
ekrānā (izvēlne „Heating“ (Apkure)) laika/datuma vietā
mirgo attiecīgais simbols (aplī ietverts brīdinājuma
trīsstūris). Tam pieskaroties, tiek atkārtoti parādīti aktīvie
ziņojumi.

Ziņojumi visām iekārtām ar SC-2
Ziņojums

Nozīme

Siltā ūdens bufera temperatūras sensora (S1) rezervuāra augšpusē
„Storage overtemp.“
temperatūra pārsniedz 95 °C.

Ietekme/pasākumi
Solārais sūknis un sildītājs tiek izslēgts; tie var ieslēgties
tikai, kad rezervuāra temperatūra ir zemāka par 92 °C.

„Delta-T Solar“

Solārā kontūra darbības pārbaude: Solārais sūknis darbojas, bet
kolektora sensors vairāk nekā 30 min par 60 K pārsniedz vērtību „Sto.
tank reference“ (Rezervuāra atsauce). Tas nozīmē, ka solārais
siltummainis gandrīz nemaz neatdod siltumu. Ja šis ziņojums tiek
parādīts vairākas reizes īsā laikā, iespējams, ir bojāts solārais kontūrs.

Tiek parādīts ziņojums, un atskan skaņas signāls. Ja
temperatūras starpība samazinās līdz mazāk nekā 60 K,
ziņojums tiek atiestatīts.

„Solar buffer full“

Ir pārsniegta maksimālā temperatūra rezervuāra augšdaļā (S1,
rūpnīcas iestatījums 90 °C) vai apakšdaļā (S3, 90 °C).

Solārais sūknis tiek izslēgts un var atkal ieslēgties tikai, ja
rezervuāra temperatūra samazinās zem 87 °C (pie S1) vai
87 °C (pie S3).
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9.2 Traucējumu ziņojumi
Iekārta nedarbojas; lai to ieslēgtu, ir nepieciešams novērst
kļūdu un atiestatīt traucējuma ziņojumu.
Ziņojumi SolvisMax/SolvisBen
Ziņojums

Nozīme

Ietekme

Novēršana

„Burn. malfunct.“*

Sildītāju izslēdza automātiskā aizdedzes
vadības ierīce.

Tiek parādīts ziņojums, un atskan skaņas
signāls. Attiecas tikai uz gāzes degļiem
LN-3, sākot no 11.2015.: tiek parādīti arī
automātiskās aizdedzes vadības ierīces
nod. „Gāzes degļa
kļūdu kodi (skatiet
kļūdu kodi“, 30. lpp.)

Gāze un šķidrais kurināmais: atbloķējiet
ziņojumu
citādi: papildus atbloķējiet automātiskajā
aizdedzes vadības ierīcē, piem., SÖ-NT
nod. „Degļa
gadījumā; skatiet
traucējuma atbloķēšana (neattiecas uz
gāzes un šķidrā kurināmā iekārtām)“,
30. lpp.

„STB1“/„STB2“**

Nostrādājis drošības temperatūras
ierobežotājs.

Sildītājs tiek izslēgts.

Sazinieties ar uzstādītāju

„Sensor check“

Tikai SolvisBen Solo un SolvisMax:
Pārtraukts sensora S9 savienojums.

Sensors S9 bojāts: no S9 netiek saņemts
temperatūras rādījums vai
traucēta kondensāta notece, degļa
darbība tiek samazināta.

Pārbaudiet kondensāta noteci, ja
uzstādīta, nepieciešamības gadījumā
sazinieties ar uzstādītāju.

Tikai SolvisMax Gas / Oil opcijai un
SolvisBen Gas / Oil:
Traucēta kondensāta notece, degļa
Nostrādājis kondensāta sūkņa
darbība tiek samazināta.
brīdinājuma relejs
* Netiek parādīts vietējām apkures ierīcēm.
** Tikai SolvisMax Oil / SolvisBen Oil vai Šveicē arī SolvisMax Gas / SolvisBen Gas.
„Condensate“

Pārbaudiet kondensāta noteci,
nepieciešamības gadījumā sazinieties ar
uzstādītāju.

9.2.1 Gāzes degļa kļūdu kodi
Attiecas tikai uz gāzes degļiem SX-LN-3, sākot ar 11.2015.
ražošanas gadu: Automātiskās aizdedzes vadības ierīces
kļūdu kodi tiek parādīti vadības ierīcē SolvisControl kļūdas
Degļa SX-LN-3 kļūdu kodi

ziņojuma otrajā lapā. Lai skatītu, nospiediet navigācijas
pogu.

Kods

Nozīme

Kods

Nozīme

001

Izslēgšana pārsniegtas temperatūras dēļ

129

Izslēgšana ar bloķēšanu pārsniegtas temperatūras dēļ

004

Nav liesmas

132

Nav liesmas ar bloķēšanu

005

Liesmas pārrāvums

133

Liesmas pārrāvums ar bloķēšanu

012

Bojāts sensors

139

Priekšlaicīga liesma

024

Nav sasniegts ventilatora apgriezienu skaits

152

Nav sasniegts ventilatora apgriezienu skaits

032

Nepieļaujams tīkla spriegums

154

Neticams ventilatora apgriezienu skaits

038

Atjaunināšanas kļūda

158

Nederīgi parametri

050

Aktivizēt degļa viedkarti

159

Nederīgi parametri

051

Tiek aktivizēta degļa viedkarte

162

Nevar nolasīt viedkarti

089

Iekārtas kļūda

163

Nav viedkartes

090

Pārtraukti sakari

164

Nevar nolasīt viedkarti

095

Programmēšanas režīms

165

Nesaderīga viedkarte

096

Atiestatīšanas taimauts

167

Nevar aktivizēt viedkarti

099

Iekšēja kļūda

198

Bojāts relejs

227

Iekšēja kļūda

255

Nav savienojuma SC-2 – FA

9.2.2 Degļa traucējuma atbloķēšana (neattiecas uz gāzes un šķidrā kurināmā
iekārtām)
Degļa traucējuma gadījumā iekārtai SolvisLino vai
vietējiem sildītājiem nepieciešams atiestatīt degļa
automātiskās aizdedzes vadības ierīci, un tikai tad var
atbloķēt ziņojumu.

30

Automātiskās aizdedzes vadības ierīces atiestatīšana
iekārtai SolvisLino vai vietējiem sildītājiem ir
aprakstīta sildītāja lietošanas instrukcijā. Lūdzu,
vērsieties pie attiecīgā ražotāja.
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9.3 Ar apkuri un siltā ūdens nodrošināšanu saistītas kļūdas
Ja siltais ūdens un/vai plūsmas temperatūra ir pārāk auksta,
vienmēr vispirms pārbaudiet, vai vadības ierīcē ir pareizi
iestatīts laiks un datums. Pēc tam pārbaudiet programmas ar
laika vadību; iespējams, apkures kontūrs, dzeramā ūdens
sildīšana vai cirkulācija šobrīd atrodas ārpus laika loga.
Kļūdu tabula
Problēma

Cēlonis

Novēršana
Ieslēdziet vadības pults galveno slēdzi.

Vadības ierīce ir izslēgta, atrodas gaidstāves režīmā vai
pazeminātajā režīmā.

Ieslēdziet apkures avārijas slēdzi.

Traucējuma ziņojums „BURN. MALFUNCT.“

SolvisMax Gas / Oil: atbloķējiet ziņojumu
Ārējie sildītāji: atbloķējiet traucējumu deglī;
skatiet
nod. „Degļa traucējuma atbloķēšana
(neattiecas uz gāzes un šķidrā kurināmā iekārtām)“,
30. lpp.

Pārbaudiet apkurei uzstādītos mājas drošinātājus.

Telpu temperatūra ir pārāk zema
Radiatori nav pietiekami silti.

Iespējams, deglis šobrīd atrodas siltā ūdens prioritātes
režīmā, proti, liela siltā ūdens pieprasījuma dēļ tiek
sad. „Statusa
uzlādēts siltā ūdens buferis;
informācijas apskatīšana“, nod. „Apkures kontūri“,
19. lpp.
Vairāk atveriet radiatora vārstu.**

Telpu temperatūru nevar iestatīt ar radiatoru vārstu.

Paaugstiniet telpu mērķa temperatūru apkures kontūra
sad. „Telpu mērķa
laika programmā*; skatiet
temperatūras un temperatūras samazinājuma maiņa“,
nod. „Apkures kontūri“, 19. lpp.
Ja nepieciešams, mainiet slīpumu*; skatiet tabulu
nākamajā lappusē.

Radiatori ir pārāk silti.

Telpu temperatūra ir pārāk augsta

Visas telpas ir pārkurinātas, vai atsauces telpa ir pārāk
silta.**

Vairāk aizveriet radiatoru vārstu.**
Samaziniet telpu mērķa temperatūru apkures kontūra
sad. „Telpu mērķa
laika programmā*; skatiet
temperatūras un temperatūras samazinājuma maiņa“,
nod. „Apkures kontūri“, 19. lpp.
Ja nepieciešams, mainiet slīpumu*; skatiet tabulu
nākamajā lappusē.
Ja problēmu neizdodas novērst, sazinieties ar
uzstādītāju.

Atsauces telpa pastāvīgi ir pārāk silta
vai pārāk auksta**
Siltā ūdens temperatūra ir pārāk
zema, kaut gan rezervuārs ir silts

Nepareizi iestatīta apkures līkne.

Jāiestata cita apkures līkne; skatiet tabulu nākamajā
lappusē.

Iestatīta pārāk zema parametra T.HW.TARGET vērtība.

nod.
Iestatiet parametru T.HW.TARGET; skatiet
„Siltā ūdens temperatūras iestatīšana“, 16. lpp.

Rezervuārā ir gaiss.
Atgaisojiet rezervuāru (sazinieties ar uzstādītāju).
* Pēc katras sistēmas vadības ierīces iestatījumu maiņas nepieciešams kādu laiku (vienu vai vairākas dienas) uzgaidīt, pirms atkal veicat izmaiņas. Fizisku
iemeslu dēļ izmaiņas vadības ierīču parametros bieži izraisa kontrolējamā mainīgā (telpu temperatūras) svārstības, kas atkarībā no vietējiem apstākļiem
ātrāk vai lēnāk tuvojas konstantai vērtībai.
** Lai optimāli izmantotu enerģiju, mēs ļoti iesakām hidrauliski nolīdzsvarot apkures iekārtu. Vispirms pilnībā jāatver visi apkures vārsti. Atsauces telpā,
kurā atrodas temperatūras sensors (telpu vadības elements), apkures vārstiem vienmēr jābūt pilnībā atvērtiem. Ja visas telpas ir vienādā mērā pārāk
siltas vai pārāk aukstas, nepieciešams atbilstoši mainīt apkures līkni sistēmas vadības ierīcē. Savukārt, ja atsauces telpā ir pareiza temperatūra, bet citas
telpas ir pārāk siltas, tajās vairāk jāaizver apkures vārsti. Ja kāda telpa ir pārāk auksta, lai gan apkures vārsti ir pilnībā atvērti, ieteicams šajā telpā
uzstādīt telpu vadības elementu (jauna atsauces telpa).
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9 Kļūdu novēršana
Apkures līknes kalibrēšana
„Apkures līknes dažādām telpu mērķa
Attēlā
temperatūrām“ ir attēlotas SolvisControl apkures līknes.
Piemērs.
Telpu mērķa temperatūra ir iestatīta uz 20 °C, slīpums uz
1,0. Tādā gadījumā plūsmas temperatūra pie āra
temperatūras 10 °C tiks noregulēta uz 32 °C, pie āra
temperatūras -10 °C uz 48 °C.
Precīzu apkures līknes iestatīšanu var veikt, izmantojot
tabulā redzamos nosacījumus. Lai taupītu enerģiju,
korekcijas ieteicams veikt pa maziem soļiem.
Jebkuru korekciju gadījumā ir nepieciešams laiks,
līdz ir jūtama to iedarbība. Tāpēc uzgaidiet vismaz
vienu dienu, pirms veicat turpmāku regulēšanu.

12. att. Apkures līknes dažādām telpu mērķa temperatūrām
Sl
tA
tR
tF

Apkures
līkne
–––––––––
--------------..................

Apkures līknes slīpums
Āra temperatūra [°C]
Telpu mērķa temperatūra [°C]
Plūsmas temperatūra [°C]
telpu mērķa temperatūrai
20 °C
21 °C
22 °C

Apkures līknes koriģēšana
Problēma

Risinājums

Visas telpas ir pārkurinātas pie jebkuras āra
temperatūras.*

Samaziniet telpu mērķa temperatūru; skatiet
sad. „Telpu mērķa temperatūras un
temperatūras samazinājuma maiņa“, nod. „Apkures kontūri“, 19. lpp.

Telpu temperatūra ir pārāk zema pie jebkuras āra
temperatūras.*

Paaugstiniet telpu mērķa temperatūru.

Telpu temperatūra ziemā ir pārāk zema, bet pārejas
periodā pietiekama.

Palieliniet parametra „Slope“ (Slīpums) vērtību; skatiet
„Apkures kontūri“, 19. lpp.

Telpu temperatūra ziemā ir pietiekama, bet pārejas
periodā pārāk zema.

Palieliniet telpu mērķa temperatūru apkures laika programmā un samaziniet parametra „Slope“
(Slīpums) vērtību.**

Telpu temperatūra ziemā ir pietiekama, bet pārejas
periodā pārāk augsta.

Samaziniet telpu mērķa temperatūru apkures laika programmā un palieliniet parametra „Slope“
(Slīpums) vērtību.**

sad. „Kas ir apkures līkne?“, nod.

Telpu temperatūra ziemā ir pārāk augsta, bet pārejas
Samaziniet parametra „Slope“ (Slīpums) vērtību.
periodā pietiekama.
* Vispirms ir jāatver visi apkures vārsti. Pēc tam veiciet telpu temperatūras pielāgošanu, iestatot apkures līkni. Tikai, kad vienā vai vairākās telpās
temperatūra ir pietiekama un pārējās telpas ir pārāk siltas, tajās vairāk jāaizver apkures vārsti. Ja kāda telpa kļūst pārāk auksta, vispirms tajā jāatver
apkures vārsti un tikai tad jāmaina apkures līkne.
** Iestatiet telpu mērķa temperatūru tā, lai izlīdzinātu temperatūras atšķirības. Pēc tam mainiet slīpumu par 0,05 uz 2 grādiem temperatūras starpības
pretējā virzienā. Piemērs. Pārejas laikā telpu temperatūra ir apm. par 4 grādiem par zemu, bet ziemā tā ir pietiekama. Tādā gadījumā jums par šo
daudzumu jāpalielina telpu mērķa temperatūra apkures programmās un jāsamazina slīpums par 0,1.
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10 Apkope un kopšana
10.1 Apkopes intervāls

USER SELECTION (Lietotāja atlase)
Chimney sweep
(Skursteņa tīrīšana)

Saskaņā ar Enerģijas taupīšanas rīkojumu (EnEV) un, lai
saglabātu garantijas prasību iesniegšanas tiesības, reizi
gadā jāveic apkopes un tīrīšanas darbi.

Expert (Eksperts)
Installer (Uzstādītājs)
Factory service
(Rūpnīcas serviss)

Nepieciešamie apkopes darbi ir
aprakstīti
attiecīgās Solvis sistēmas montāžas instrukcijā.

10.2 Vispārējā kopšana
UZMANĪBU
Izvairieties no netīrumiem
• Sargājiet iekārtu un ierīces no ūdens, eļļām,
smērvielām, šķīdinātājiem, putekļiem,
svešķermeņiem, agresīviem izgarojumiem un citu
veidu netīrumiem.
• (Būv)darbu laikā sargājiet iekārtu un ierīces no
netīrumiem, izmantojot piemērotus pārsegus.
UZMANĪBU
Ar iekārtas virsmām rīkojieties uzmanīgi
Ar tīrīšanas līdzekļiem var sabojāt virsmas.
• Ārējā apvalka tīrīšanai nelietojiet asus vai
šķīdinātājus saturošus tīrīšanas līdzekļus.
• Notīriet netīrumus ar mīkstu, mitru drānu.
Laiku pa laikam notīriet vadības paneli ar mitru drānu
(nelietojiet tīrīšanas līdzekļus).

10.3 Sildītāja ieslēgšana un
izslēgšana
Atkarībā no vadības ierīces darbības režīma atveriet
skursteņa tīrīšanas funkciju, kā aprakstīts tālāk.

Vadības ierīce eksperta režīmā
Skursteņa tīrīšanas izvēlnes atvēršana
1. Atveriet galveno izvēlni „Other“ (Cits).
2. Atlasiet „Chimney sweep“ (Skursteņa tīrīšana).
3. Turpiniet ar

sad. „Burner start“(Iedarbināt degli).

Chimney sweep (Skursteņa
tīrīšana)
Memory card (Atmiņas karte)
Heating circuits (Apkures
kontūri)
System Status (Iekārtas statuss)
Continue (Turpināt)

Degļa iedarbināšana
1. Atlasiet „Start“ (Sākt).
Deglis ieslēdzas, rādījums mainās uz „Stop“ (Apturēt), un
tiek parādīts atlikušais laiks.
2. Lai priekšlaikus izslēgtu degli, nospiediet „Stop“
(Apturēt).
CHIMNEY SWEEP (Skursteņa tīrīšana)
Nospiežot „Start“ (Sākt), deglis 20 minūtes darbojas ar
pilnu jaudu.

Vadības ierīce vienkāršās darbības režīmā
Skursteņa tīrīšanas izvēlnes atvēršana
Remaining run time (Atlikušais laiks):
0 min

1. Atlasiet „User“ (Lietotājs).

Start

Heating
(Apkure)

+

+

0

0

–
Standby
(Gaidstāve)

Water
(Ūdens)

–
User
(Lietotājs)

Izplūdes gāzu mērījumus var veikt tikai, kad
rezervuārs ir auksts un pastāv siltuma pieprasījums;
tāpēc laikus pasūtiet skursteņa tīrīšanu apkures
periodā. Vasarā solārie kolektori, iespējams, pārāk
stipri uzsilda rezervuāru.

2. Atlasiet funkciju „Chimney sweep“ (Skursteņa tīrīšana).
3. Turpiniet ar

sad. „Burner start“(Iedarbināt degli).
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11 Izņemšana no ekspluatācijas
Iekārtas demontāža un utilizācija
Lai pareizi izņemtu iekārtu no ekspluatācijas, demontētu
un utilizētu, vērsieties pie vietējā izplatītāja vai pie mums.
Visus mūsu rūpnīcai bez maksas atsūtītos Solvis iekārtu
komponentus mēs bez papildu maksas nododam
noteikumiem atbilstošai utilizācijai.
Vielu utilizācija
Viss solārās iekārtas iztukšošanas laikā izplūstošais solārais
šķidrums (Tyfocor) ir jāsavāc un profesionāli jāutilizē. To
veic īpašo atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumi vai mēs,
ja jūs bez maksas atsūtāt Tyfocor atpakaļ uz mūsu rūpnīcu.
Ņemiet vērā produktu tehnisko informāciju un utilizācijas
norādījumus vai vērsieties pie vietējā izplatītāja vai pie
mums.
Norādījums par ElektroG
Saskaņā ar Elektrisko un elektronisko iekārtu likuma
(ElektroG) noteikumiem mums ir pienākums pieņemt
atpakaļ mūsu piegādātās nolietotās elektriskās un
elektroniskās iekārtas un nogādāt tās atkārtotai
izmantošanai vai iznīcināt. Papildus mēs informējam jūs
par šādu noteikumu:
nolietotās elektriskās un elektroniskās
iekārtas nedrīkst izmest sadzīves atkritumos!
Tāpēc tās ir marķētas ar pārsvītrotas
atkritumu tvertnes simbolu, kas atrodas virs
melnas joslas. Ja iekārtu vairs nevar lietot,
katra gala lietotāja pienākums ir atbrīvoties
no iekārtas atsevišķi no sadzīves atkritumiem,
piemēram, nododot to savākšanas punktā
savā pagastā/pilsētas daļā. Tādējādi tiek
nodrošināta pareiza nolietoto iekārtu
utilizācija un samazinās negatīvā ietekme uz
apkārtējo vidi.
Lai izpildītu savus pienākumus attiecībā uz utilizāciju vai
pārstrādi, mēs esam pievienojušies valsts mēroga
utilizācijas sistēmai. Mūsu reģistrācijas numurs nolietoto
elektroiekārtu fonda reģistrā („EAR“) ir: WEEE-Reg.-Nr.: DE
63776771.
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12 Pielikums
12.1 Laika programmu pārskats
Laika programma apkurei
Iestatījumi

rūpnīcas iest.,
Heat. circ. 1 – 3
(Apkures kont.)

Monday
(Pirmdiena)

Tuesday
(Otrdiena)

Wednesday
(Trešdiena)

Thursday
(Ceturtdiena)

Friday
(Piektdiena)

Saturday
(Sestdiena)

Sunday
(Svētdiena)

from
(no)

to
(līdz)

from
(no)

to
(līdz)

from
(no)

to
(līdz)

from
(no)

to
(līdz)

from
(no)

to
(līdz)

from
(no)

to
(līdz)

from to
(no) (līdz)

1

06:30

22:30

06:30

22:30

06:30

22:30

06:30

22:30

06:30

22:30

07:30

23:45

07:30 23:45

2

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00 00:00

3

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00

00:00 00:00

Time
wind
(Laika
logs)

Individuālie
iestatījumi, Heat.
circ. 1 (Apkures
kont. 1)

1

Individuālie
iestatījumi, Heat.
circ. 2 (Apkures
kont. 2)

1

Individuālie
iestatījumi, Heat.
circ. 3 (Apkures
kont. 3)

1

2
3
2
3
2
3

Laika programma siltajam ūdenim
Iestatījumi

rūpnīcas iestat.

Monday
(Pirmdiena)

Tuesday
(Otrdiena)

Wednesday
(Trešdiena)

Thursday
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Laika programma cirkulācijai
Iestatījumi

rūpnīcas iestat.

Monday
(Pirmdiena)

Tuesday
(Otrdiena)

Wednesday
(Trešdiena)

Thursday
(Ceturtdiena)
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Laika programma ECO funkcijai
Iestatījumi

rūpnīcas iestat.
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