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ATITIKTIES DEKLARACIJA 
Išduota pagal 12 skyriaus, 3 par., raštą a) Akto nr.  264/1999 Coll. ir  97 

/ 23 EK 
 

Mes, VIMAR  Vigaš Pavel M. Čulena 25 
974 11 Banská Bystrica 

SLOVAKIJA 
IČ DPH: SK 1020548001 

 
 

šia deklaracija patvirtiname, kad žemiau išvardinti produktai atitinka techninius reikalavimus ir jais 
galima saugiai naudotis, jei laikomasi nustatytų sąlygų, ir mes ėmėmės visų galimų priemonių, 
siekdami užtikrinti produkto atitikimą techninėms dokumentacijoms bei tiesiogiai susijusiems 
naudojimo instrukcijų reikalavimams.       

 
 
 

Produktas: Terminis vandens šildytuvas VIGAS ir VIGAS Lambda Control  AK 3000 
valdymas 

 
 
Modelis: VIGAS 16, VIGAS 16 Lambda Control 

VIGAS 25, VIGAS 25 Lambda Control 
VIGAS 40, VIGAS 40 Lambda Control 
VIGAS 60, VIGAS 60 Lambda Control 
VIGAS 80, VIGAS 80 Lambda Control 
VIGAS 100, VIGAS 100 Lambda Control 
VIGAS 29 UD 

 
 
Gamintojas: VIMAR Vigaš Pavel 

M. Čulena 25, 974 11 Banská Bystrica, 
SLOVENSKO 

 
 

Aukščiau paminėti produktai atitinka šiuos sertifikatus: 
STN 07 7401, STN 73 4210, STN EN 303-5, STN EN 61000-3- 
2:2000+A1:2001+A2:2001, STN EN 61000-3-3:2000. 

 
 
 
Papildomi duomenys: Sertifikatai, Bandymų ataskaita 

 
 
 
Išduotas: Banská Bystrica Asmuo: VIGAŠ  Pavel 

 
 
Išdavimo data: Pareigos: Savininkas 

 
 

Parašas: 
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Dujiniai vandens šildytuvai VIGAS  

 

 
 
 

1. TECHNINIS APRAŠYMAS 
 
Terminiai katilai VIGAS yra sukurti sausos medienos deginimui, pradedant pjuvenomis ir baigiant 
rąstais, kurių ilgis pagal dujofikavimo kameros matmenis neviršija 20 cm. Pjuvenos, drožlės, 
balanos ir atraižos turi būti deginamos kartu su rąstais. Terminis katilas VIGAS UD 29 yra 
sukurtas rudosios anglies deginimui. Kaip pakaitinį kurą, galima naudoti sausą medieną. 
Katilai yra suvirinti iš 4 - 6 mm storio plieno lakštų. Vidiniai katilo lakštai, kurie turi kontaktą su 
išmetamosiomis dujomis yra 6 mm storio, o kiti pagaminti iš  4 mm storio lakštų. Šilumokaitis yra 
suvirintas iš plieninių vamzdelių (57x 5 mm). Išorinis katilo karkasas yra pagamintas iš 0,8 mm 
storio lakšto. Katilo šilumos izoliacija yra pagaminta iš 20 mm ir 50 mm storio izoliacinės 
medžiagos NOBASIL. Katilo išmetamosios dujos išeina plieniniu vamzdžiu į kaminą. 
  Vidinę katilo dalį sudaro dujofikavimo kamera, kurioje kuras yra sausinamas ir paverčiamas 
dujomis. Tada susidariusios dujos keliauja ugniai atspariu / betoniniu purkštuvu į degimo kamerą, 
kurioje su antrinio oro pagalba dega. Katilo išmetamosios dujos yra intensyviai vėsinamos 
šilumokaityje Nesudegusi mediena turi būti pašalinta iš degimo kameros. Katilas turi uždegimo 
sklendę, kurią galima reguliuoti priekinėje katilo dalyje esančia valdymo svirtimi.   
  Tam, kad katilas atitiktų darbo nereikalaujančio veikimo reikalavimus, viršutinėje jo dalyje įrengtas 
AK 3000 valdymo blokas. Naudojama valdymo sistema leidžia efektyviai deginti įvairų kurą. 
Bazinėje komplektacijoje esantis AK 3000 valdymas su grafiniu ekranu suteikia galimybę: 

 
 reguliuoti šildomo vandens temperatūrą  60 ÷ 85 °C intervale; 

 

 pagal norimą galią sklandžiai ir automatiškai reguliuoti  priverstinės traukos ventiliatorių;   
 

 prijungti traukos ventiliatorių; 
 prijungti cirkuliacijos siurblį; 

 

 prijungti dujų termometrą; 
 

 prijungti ir reguliuoti katilą erdvės temperatūros reguliatoriumi; 

 prijungti išplėstinį reguliavimą  (PLĖSTUVĄ)  per AK BUS; 
 

 prijungti modulį su Ethernet sąsaja ir SD kortele duomenų išsaugojimui ir pastoviam 
įvertinimui per PK; 

 

 vaizduoti hidraulinės jungties grafinę schemą, jei pageidaujama; 
 nustatyti tikrą laiką. 

 
 
VIGAS Lambda Control  konfigūracija taip pat leidžia: 

 

● Naudotis  iš liambda daviklio gaunama informacija apie deguonies perteklių 
dujose, reguliuoti pirminio ir antrinio oro kamino sklendę. 

 

 
● 

 
  Stebėti dujų temperatūrą 

 

 

Katiluose yra įrengtas terminis saugiklis, kuris užtikrina priverstinės traukos ventiliatoriaus 
išjungimą, jei katilas yra perkaitintas ir pasiekia didesnę nei 100 0C  temperatūrą, ir saugos 
šilumokaitis, kuris apsaugo nuo perkaitimo pagal STN EN 303/5 standartą. Gamintojas 
rekomenduoja įsigyti išleidimo vožtuvą Honeywell TS 130 ¾” saugos šilumokaičiui nuo 
perkaitimo. 
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2. Techniniai duomenys   Lent.1 

TERMINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI 
VIGAS 16 25 40 60 80 100 UD 29 
Nominali katilo galia kW 16 25 40 60 80 100 29 
Katilo klasė pagal EN 303-5 3 
Didžiausias darbo slėgis bar 3 
Kuras                                                     Mediena, didžiausia drėgmė 20% ;šildymas min. 15 MJ/kg Rudoji anglis 
Išėjimo galia kW 12 - 18 5 - 31 8 - 41 15 - 72 25 - 92     25-100   8-35(8-29)* 
Kuro suvartojimas 
esant nominaliai galiai 

 
kg/ val 4,5 7,6 11,2 19 25 30,4 7,8 (8,0)* 

Pakaitinis kuras Medienos atliekos, balanos, pjuvenos, medžio pjuvenų briketai (UD 29 - 
mediena, kurios drėgmė maks. 20%) 

Kamino trauka mBar 0,20 – 0,25 0,20 – 0,35 0,30 – 0,40 0,20 – 0,25 
Svoris kg 400 430 460 760 930 950 430 
Aukštis su reguliatoriumi     A     mm 1135 1135 1385 1420 1120 
Išmetimo vamzdžio aukštis B     mm 975 1045 1310 1400 1045 
Įleidimo vamzdžio aukštis    C    mm 115 125 215 110 
Vandens tiekimo sklendės aukštis  D    mm 55 60 70 135 55 
Kamino vamzdžio aukštis    E    mm 890 1110 1170 890 
Plotis, įskaitant sklendės svirtį    F       mm 645 785 645 
Plotis, įskaitant apdailą   G         mm 590 760 590 
Gylis   H                                      mm 840 1070 1260 1650 1070 
Išmetimo vamzdis   I                   mm 240 520 240 
Traukos vamzdžio skersmuo J   mm 160 200 160 
Matmenys nuo katilo 
krašto K mm 188 305 880 1210 230 

Tarpai tarp padavimo vamzdžių L   mm 405 70 350 
Įleidimo vamzdžio skersmuo G/mm 2“ 
Išmetimo vamzdžio skersmuo G/mm 2“ 
Vandens tiekimo sklendės skersmuo G ½“ ¾“ ½“ 
Vandens tūris l 75 93 180 205 215 75 
Dujų temperatūra:  
esant nominaliai galiai 
esant minimaliai galiai 
Dujofikavimo kameros 
matmenys 
Gylis 

 
0C 
0C 
 
 

mm         370 

 
240 
150 

 
 
560 750 1150 1090 490/440 

Aukštis mm 490 750 730 500 
Plotis mm 440 575 440 
Dujų kameros matmenys 
(plotis-aukštis) 

 
mm 435 -255 

575 – 318 435 - 255

 

Didžiausias kuro svoris kg 20 30 40 80 150 30 
Dujų kameros tūris 
 

dm3 80 120 185 315 483 457 1

Keliamas triukšmas dB 45 45,5 47,7 51,4 54,2 45,5 
Maks. elektros energija W 70 140 70 
Įtampa/Dažnis V/Hz 230ACV / 50 Hz 
Vandens slėgio nuostolis : 
Δt 10 0C 
Δt 20 0C 

mBar 
mBar 

9,70 
1,00 

9,75 
1,05 

10,48 
2,55 

12,77 
3,19 

11,83 
2,96 

11,53 
2,84 

9,97 
1,15 

Degimo laikas esant nominaliai galiai 
 
Vėdinimo šilumokaitis 

val. 4,5 4,20 4,30 4,20 4,20 4,0 5,60 (4,10) 

- įleidžiamo vandens temp. 
- įleidžiamo vandens slėgis 
 
Saugumas 

0C 
bar 

4 – 15 
min 1 – maks 4 

Išleidimo vožtuvas Honeywell TS 130 ¾” saugumo vožtuvui nuo 
perkaitimo, Atidarymo temperatūra 95°C 

STB saugiklis, pliūpsnio temp. 100oC (leistinas nuokrypis: -6oC –-  0 oC) 
Dujų srovės svoris kg/s 0,034 – 0,047  

 

* medienos kuro specifikacija 
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2.1 DUOMENŲ LENTELĖ IR APSAUGINĖS ATRAMOS PADĖTIS ANT LENGVAI UŽSIDEGANČIŲ 
GRINDŲ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 KATILŲ SCHEMOS 

 
Pic.1 Pic.2 

1 .  Įleidžiamo 
vandens sklendė 
vožtuvui (Danfoss);  
2. Anga potvynio 
atveju (Danfoss) 
3. Aušinamo 
vandens išleidimo 
vamzdis; 
4. Išleidžiamo 
vandens vamzdis; 
5. Įleidžiamo  
vandens vamzdis 
6.Užpildymo  
 vamzdis 

 
Schema VIGAS 16 

 
Pic.3 

Schema VIGAS 25 Schema VIGAS 40 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schema VIGAS 29 UD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  REIKŠMĖ 
1. AK 3000 valdymas 
2. Viršutinės durys 
3. Kamino sklendės valdymo svirtis 
4. Kuro talpykla 
5. Pirminio oro įleidimas 
6. Pagalbinė liambda valdymo sklendė  
7. Ventiliatorius 
8. Ventiliatoriaus dangtelis 
9. Karščiui atsparus purkštukas 

  10. Antrinio oro filtras 
 

Schema VIGAS 60,80   
 

 
 

11. Durų uždarymo įrenginys 
12. Ugniai atsparios molio plytos 
13. Apatinės durelės 
14. Kamino vamzdis 
15. Šilumokaičio dangtelis 
16. Uždegimo sklendė 
17. Viršutinis galinis dangtis 
18. Išleidžiamo vandens vamzdis 
19. Terminis saugiklis 

    20. Termometras 
    21. Viršutinis piekinis dangtis 

 
 

Schema  VIGAS 100 
 

 
 
 

     22. Liambda daviklis 
23. Dujų termometras 
24. Šilumokaičio vamzdžiai 
25. Karščiui atsparus/betoninis užpildas 
26. Antrinis oras 
27. Degimo kamera 
28. Dujų kryptis 
29. Grįžtamojo vandens vamzdis 
30. Užpildymo vamzdis 
31. Valymo sklendė 29UD modeliui 
32. Valymo anga 29UD modeliui
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3. AK  3000 VALDYMO APRAŠYMAS 
 
 

3.1 Saugumo instrukcijos 
 
 

●    Prieš jungdami į tinklą, patikrinkite apsauginį (dangtį) metalo lakštą; 
 Venkite bet kokio maitinimo laido kontakto su katilo karštomis dalimis (pvz.: katilu);     
 Įsitikinkite, kad vanduo nesiskverbia pro viršutinę izoliaciją (trumpo jungimosi galimybė);                  
 Nesuspauskite maitinimo laido; 
 Jungdami naujus elektros mazgus (pvz.: vidinį termostatą, traukos ventiliatorių arba 

cirkuliacijos siurblį), visada iš tinklo ištraukite maitinimo laidą; 
 Veikiant katilui niekada nenuimkite apsauginio (dangčio) metalinio lakšto, ypač nuo 

ventiliatoriaus; 
 Palyginkite darbo įtampą, nurodytą ant etiketės, su jūsų tinklo įtampa;       
 Visada laikykitės saugumo taisyklių. 

 
 
3.2 Jungimas prie skirstomojo tinklo 

 
AK 3000 valdymas yra neatskiriama VIGAS katilų dalis. 
Valdymas yra prijungtas, kai maitinimo laidas yra prijungtas prie skirstomojo tinklo 220/230V. 
Ekranas yra įjungtas, kai maitinimo laidas prijungtas prie tinklo (pav.4). Pagalbinė plokštuma, 
naudojama VIGAS Lambda Control , yra nustatyta į bazinę padėtį (pav.5). 

 
Pav.4 

 
Pav.5 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 Darbo sąlygos 

 
Operation temperature range of AK 3000 valdymo darbo temperatūra svyruoja +5°C - +45 °C 
diapazone. Valdymas gali būti nenaudojamas drėgnoje patalpoje arba esant tiesioginei 
saulės šviesai. 

 
3.4 AK 3000 valdymo priežiūra 

 
Laikykite švarioje aplinkoje, kurioje nėra dulkių. Patariama naudoti antistatinę arba drėgną šluostę 
nuvalyti dulkėms ir nešvarumams nuo valdymo skydo metalinio dangtelio.               

 
3.5 Valdymo skydas 

 
Elektroninį valdymą sudaro skydelis su mygtukais, piktogramomis ir ekranu. Daugiau informacijos 
rasite kitoje instrukcijos dalyje.  

Pav.6 
1.  Grafinis ekranas 128 x 64 pikselių 
2.  Mygtukas  ◄ su funkcijomis 
3.  Mygtukas  ▲ su funkcijomis 
4.  Mygtukas  ► su funkcijomis 
5. Mygtukas  (ENTER) su funkcijomis 
 6. LED valdymas 
7. Mygtukas  su funkcijomis 
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Kiekvieno mygtuko funkcijos yra kombinuotos ir jų funkcionalumas priklauso nuo papildomų užrašų 
ekrane bei gamintojo nustatymų.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6 Simboliai 

 
Pav.7 

 

1. Realaus laiko vaizdavimas. 
2. Esamų katilo verčių vaizdavimas. 

Modifikacija ▲arba . 
3. Traukos ventiliatoriaus, liambda daviklio, dujų 

termometro vaizdavimas.  
4. Nominalios katilo galios vaizdavimas, kai katilas yra 

išjungtas. 
5. Grafiškai pavaizduota hidraulinė jungties schema.  
6. Katilo padėties vaizdavimas. 

 
 
Katilas 

  
Laikymo talpykla

 

 
Išorinis katilas 

 
 
Katilo įjungimas 

 
ON 

 
DUOMIX 

 

 
Šildymo grandinė 

 

  
Katilo 
išjungimas 

 

OFF 
DUOMIX su 
pagalbiniu varikliu  

Vidinis 
termostatas 

 

 
  

 
Šildymas 

 
 

ON 

 
Siurblys 

 
 

 

3 krypčių 
termostatinis 
vožtuvas 

 

  
 
Degimas 

 
 

73 0C 

 
Traukos 
ventiliatorius 

 

  

 
LADOMAT 

 
 
Rusenimas 

 
 

52 0C 

 
Liambda 

 

λ 
 
Ventiliatorius 

 

  
 
Degimo pabaiga 

 
 

END 

 
Termometras 

 

T 
Ventiliatoriaus 
galios pokytis 

 

  
Vidinio 
termostato 
skilimas 

 

 
 

 

 

Klaidos 
vaizdavimo vertė 

 

x 
 
Sklendės 
atidarymas 

 
servo 50% 

 
Kuro įdėjimas 

 

  
Mažiausia dujų 
vertė 

 

 
min 

Didžiausia dujų 
vertė 

 

 
max 

Temperatūros 
nustatymas  

Parametrų 
nustatymas  

 
Laiko nustatymas 

 
Pranešimai 
apie klaidas  

 
Programa 

 
Konfigūracijos 
informacija     

Paslaugų 
pranešimai  
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4. BAZINĖS KOMPLEKTACIJOS KATILAS VIGAS  
(be traukos ventiliatoriaus, dujų termometro ir liambda daviklio) 

 
 
4.1 VIGAS KATILO VEIKIMAS 

 
 

4.1 .1 Katilo įjungimas  
 
Jei katilas yra neaktyvioje padėtyje su simboliu „OFF“, kaip 
parodyta paveikslėlyje,  paspaudus centrinį mygtuką „ENTER“, 
katilas pradės veikti. 

 
 
 
 
 

4.1.2 Katilo įjungimas – šildymo režimas  
 

Katilas yra nustatomas į šildymo režimą, jei ištekančio vandens 
temperatūra yra žemesnė už nustatytą katilo išsijungimo 
temperatūrą. Išsijungimo temperatūrą galima keisti nustatymuose.   
Paprastai ji yra nustatoma 500C. Siurblys veikia pulsuojančiai, 
priklausomai nuo katilo vandens temperatūros! Siurblys veikia kai 
simbolis mirksi. 

 
  

4.1.3 Katilo įjungimas – degimo režimas 
 

Degimo režimas įsijungia po to, kai išsijungimo temperatūra yra 
aukštesnė + laiko nuokrypis. Šiame režime siurblys veikia 
pulsuojančiai (katilo apsauga nuo žemesnės temperatūros 
korozijos), pastoviai likus 50C iki nustatytos temperatūros.  Siurblys 
veikia kai simbolis mirksi. Katilas reaguoja į vidinį termostatą. Kai 
vidinis termostatas išsijungia, katilas lėtai mažina savo našumą.  

 
 

4.1.4 Kuro įdėjimas, katilo išjungimas (rankiniu būdu) 
 
 Grafinio valdymo naudojimas. Norėdami įjungti grafinį valdymą, paspauskite centrinį mygtuką 
ENTER. Grafinis valdymas siūlo parinktį: išjungti katilą, įdėti kuro arba atšaukti grafinį valdymą 

 

Pasirinkite vieną parinktį 
OFF Išjunkite 

 Įdėkite kuro 
 Atšaukite valdymą 

▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 
 

Paspaudus „ “, ventiliatorius bus išjungtas. Naudodamiesi svirtimi 
atidarykite kamino sklendę, tada atidarykite viršutines duris. Jei 
reikia, galite įdėti kuro. Uždarykite viršutines duris ir kamino 
sklendę. 

 
 
 

 Spausdami „  “ sustabdysite kuro įdėjimą. Ventiliatorius bus 
automatiškai įjungtas. 
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4.1.5 Katilo išjungimas (automatiškai) 
 
 

Kai temperatūra nukrenta žemiau išsijungimo temperatūros (žr. 
bazinės konfigūracijos Vigas katilo parametrų nustatymus), katilas 
automatiškai išsijungia. Ekrane bus rodomas „END“ simbolis. 
Paspaudus „ENTER“  katilas vėl pradės veikti. 

 

 
 
 
4.2 IŠTEKANČIO VANDENS TEMPERATŪROS NUSTATYMAS 

 
 Norėdami nustatyti katilo parametrus, katilui esant bet kokioje 
padėtyje, laikykite „ENTER“ mygtuką. Ekrane pasirodys 
temperatūros nustatymo simbolis. Dar kartą paspauskite 
„ENTER“. Ekrane pasirodys nominalios galios simbolis su verte 
kartu su ištekančio vandens temperatūra. Paspaudus „ENTER“ 
mygtuką, vertė pradės mirksėti. 

 
 
 
 

„ENTER“ 

„ENTER“ 
Temperatūra mirksi, naudojantis  
mygtukais▲ ir     pasirinkite norimą 
vertę. Mygtuku ► išeisite iš 
temperatūros nustatymų. 
        
  

 
 
4.3 VIGAS KATILO PARAMETRŲ NUSTATYMAS 

 
 

Norėdami nustatyti katilo parametrus, katilui esant bet kokioje 
padėtyje, laikykite „ENTER“ mygtuką ir spauskite ▲ mygtuką.  
Dar kartą paspauskite „ENTER“. Ekrane pasirodys parametrų 
nustatymo simbolis. Du kartus paspaudus „ENTER“, ekrane 
pasirodys vertės, kurias galima nustatyti.  

 
 
 

„ENTER“ „ENTER“ 
 
 
 
 
 

▲ ir ▼ mygtukais pasirinkite parametrą, kurio vertę norite keisti. 
Paspaudus „ENTER“ mygtuką, vertė pradės mirksėti.   
▲▼ mygtukais pasirinkite norimą vertę. 

end Pasirinkite katilo išsijungimo temperatūrą. 

„ “ Padidinus arba sumažinus vertę, maksimali galia 
pasikeis. Patariama sumažinti vertę perėjimo 
laikotarpiu. (katilo degimo lygis sumažės). 

* Ryškumas 
Roll Paspaudus „yes“  aktyvuojamas vertės svyravimas (pav. 6/2) 

Help 0s Nustatykite laiką, kai bus vaizduojamas grafinis valdymas 
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5. VIGAS KATILAS SU DUJŲ TERMOMETRU  
(be traukos ventiliatoriaus ir liambda daviklio) 

Dujų termometro privalumas yra maksimalios dujų temperatūros sumažinimas (jei ji būtų pasiekta), 
Tai lemtų ventiliatoriaus sukimosi greičio sumažėjimą. Dėl šios priežasties padidėtų efektyvumas ir 
sumažėtų kuro sąnaudos. Konfigūracijoje su laikymo talpykla katilas išsijungia, kai visas kuras yra 
sudeginamas. Katilo vandens temperatūra talpykloje neturi jokios įtakos išsijungimui.          

 
 
5.1 VIGAS KATILO VALDYMAS 

 
5.1.1 Katilo įjungimas  

 
Jei katilas yra neaktyvioje padėtyje su simboliu „OFF“, kaip 
parodyta paveikslėlyje,  paspaudus centrinį mygtuką „ENTER“ 
katilas pradės veikti. 

 
 
 
 

5.1.2 Katilo įjungimas – šildymo režimas 
 

Katilas yra nustatomas į šildymo režimą, jei ištekančių dujų 
temperatūra yra žemesnė už nustatytą mažiausią dujų temperatūrą. 
Mažiausia bei didžiausia dujų temperatūra gali būti nustatyta katilo 
nustatymuose. Mažiausia dujų temperatūra yra nustatyta 90°C, 
didžiausia dujų temperatūra - 200°C, tai standartiniai nustatymai. 
Siurblys veikia pulsuojančiai, priklausomai nuo katilo vandens 
temperatūros! 

 
5.1.3 Katilo įjungimas – degimo režimas 

 
Degimo režimas įsijungia, kai dujų temperatūra yra aukštesnė  
(   end) + 200C. Šiame režime siurblys veikia pulsuojančiai (katilo 
apsauga nuo žemesnės temperatūros korozijos). Siurblys veikia kai 
simbolis mirksi. Katilas reaguoja į vidinį termostatą. Kai vidinis 
termostatas išsijungia, katilas lėtai mažina savo našumą. 

 
 

5.1.4 Kuro įdėjimas, katilo išjungimas (rankiniu būdu) 
 
 
Grafinio valdymo naudojimas. Norėdami įjungti grafinį valdymą, paspauskite centrinį mygtuką 
ENTER. Grafinis valdymas siūlo parinktį: išjungti katilą, įdėti kuro arba atšaukti grafinį valdymą   

 
Pasirinkite vieną parinktį 
OFF Išjunkite 

    Įdėkite kuro 
 Atšaukite valdymą 

▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 
 

Paspaudus „ “, ventiliatorius bus išjungtas. Naudodamiesi svirtimi 
atidarykite kamino sklendę, tada atidarykite viršutines duris. jei 
reikia, galite įdėti kuro. Uždarykite viršutines duris ir kamino 
sklendę.  
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 Spausdami  „ “ sustabdysite kuro įdėjimą. Ventiliatorius bus 
automatiškai įjungtas. 

 
 
 
 
 

5.1.5 Katilo išjungimas (automatiškai) 
 

Dujų temperatūrai nukritus žemiau nustatytos 
temperatūros (  end), katilas yra automatiškai 
išjungiamas. Ekrane atsiras „END“ užrašas. Paspaudus  
„ENTER“, katilas vėl pradės veikti.  

 
 
 
 
 
 
 

6. VIGAS KATILAS SU DUJŲ TERMOMETRU IR 
TRAUKOS VENTILIATORIUMI 
(be liambda daviklio) 

 
Dujų termometro privalumai yra aprašyti 5 skyriuje. Pagrindinis traukos ventiliatoriaus privalumas 
yra didesnis komfortas kūrenant ar įdedant kurą. Kai traukos ventiliatorius yra įjungtas įdedant 
kurą, pastebimai mažiau dūmų patenka į patalpą, kurioje yra katilas. Kūrenimo metu traukos 
ventiliatorius paspartins degimą. 
 

 
 
6.1 VIGAS KATILO VALDYMAS 

 
 

6.1.1 Katilo įjungimas 
 
Jei katilas yra neaktyvioje padėtyje su simboliu „OFF“, kaip 
parodyta paveikslėlyje,  paspaudus centrinį mygtuką „ENTER“ 
katilas pradės veikti. 

 
 

Pasirinkite vieną parinktį 
+60 Traukos ventiliatorius veiks 60s. (Naudojamas šildant) 
ON Katilo įjungimas 

 Atšaukite valdymą 
▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 

 
 

Jei pasirenkamas „+60“, vaizduojamas naujas grafinis valdymas. 
Kairiajame kampe rodomas traukos ventiliatoriaus veikimo laikas. 

+60 Gali būti pridėta dar 60 s. Daugiausiai 300 s. 
ON Katilo įjungimas 
0 Traukos ventiliatoriaus išjungimas. 

▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 
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6.1.2 Katilo įjungimas – šildymo režimas 
 

 Katilas yra nustatomas į šildymo režimą, jei ištekančių dujų 
temperatūra yra žemesnė už nustatytą mažiausią dujų temperatūrą. 
(  end). Mažiausia bei didžiausia dujų temperatūra gali būti 
nustatyta katilo nustatymuose. Mažiausia dujų temperatūra yra 
nustatyta 90°C, didžiausia dujų temperatūra - 200°C, tai 
standartiniai nustatymai. Siurblys veikia pulsuojančiai, priklausomai 
nuo katilo vandens temperatūros! 

6.1.3 Katilo įjungimas – degimo režimas 
 

Degimo režimas įsijungia, kai dujų temperatūra yra aukštesnė  
(   end) + 200C. Šiame režime siurblys veikia pulsuojančiai (katilo 
apsauga nuo žemesnės temperatūros korozijos). Siurblys veikia kai 
simbolis mirksi. Katilas reaguoja į vidinį termostatą. Kai vidinis 
termostatas išsijungia, katilas lėtai mažina savo našumą. 

 

6.1.4 Kuro įdėjimas, katilo išjungimas (rankiniu būdu) 
 
 Grafinio valdymo naudojimas. Norėdami įjungti grafinį valdymą, paspauskite centrinį mygtuką 
ENTER. Grafinis valdymas siūlo parinktį: išjungti katilą, įdėti kuro arba atšaukti grafinį valdymą. 

 
 

Pasirinkite vieną parinktį 
OFF Išjunkite 

   Įdėkite kuro 
 Atšaukite valdymą 

▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 
 

Paspaudus „ “ ventiliatorius yra išjungiamas, o traukos 
ventiliatorius automatiškai įjungiamas 300 s. Kairiajame kampe 
matomas traukos ventiliatoriaus veikimo laikas. Jei pasirenkama 
„+60“, vaizduojamas naujas grafinis valdymas. Naudodamiesi 
svirtimi, atidarykite kamino sklendę, taip pat atidarykite ir viršutines  

duris. Jei reikia, galite įdėti kuro. Uždarykite viršutines duris ir kamino 
sklendę. Paspaudus „0“, traukos ventiliatorius išsijungs. Paspaudus           
„ ”, baigsis kuro įdėjimo procesas, traukos ventiliatorius 
automatiškai išjungiamas, o ventiliatorius įsijungia. 
 

 
6.1.5 Katilo išjungimas (automatiškai) 

Dujų temperatūrai nukritus žemiau nustatytos temperatūros (  
end), katilas yra automatiškai išjungiamas. Ekrane atsiras „END“ 
užrašas. Paspaudus  „ENTER“, katilas vėl pradės veikti. 
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7. VIGAS KATILAS SU Lambda Control 

(be traukos ventiliatoriaus) 
 
Dujų termometro privalumai yra aprašyti anksčiau. VIGAS Lambda Control katilas yra pristatomas su 
įmontuotu dujų termometru. VIGAS Lambda Control   katilas naudoja informaciją, gaunamą iš deguonies 
pertekliaus dujose liambda daviklio, kad galėtų valdyti pirminio bei antrinio oro sklendę. Ši sistema 
leidžia deginti visų rūšių medieną daug efektyviau, tuo pačiu sunaudojant 20-25% mažiau kuro. 

 
 
7.1 VIGAS Lambda Control KATILO VALDYMAS 

 
7.1.1 Katilo įjungimas  

 
 Jei katilas yra neaktyvioje padėtyje su simboliu „OFF“, kaip 
parodyta paveikslėlyje,  paspaudus centrinį mygtuką „ENTER“ 
katilas pradės veikti. 

 
 
 
 
 

7.1.2 Katilo įjungimas – šildymo režimas 
 

Paspaudus „ENTER“ mygtuką, automatiškai valdoma sklendė 
atsidurs atidarytoje padėtyje (servo  100%). Taigi, tolimesni 
žingsniai (nuo 100% iki 45%) keičiasi taip, kad liambda daviklio 
vertė yra arti nustatytos vertės (λ   1,35).  Padėtyje (servo  45%) 
antrinio oro skendė yra uždaryta, o padėtyje (servo 0%) uždaryta 
pirminio oro sklendė. Sklendė atsidurs padėtyje 0% tik tada, kai 
katilas bus režime  „OFF“ arba „END“. Katilas persijungia į šildymo 
režimą, jei ištekančių dujų temperatūra yra žemesnė už nustatytą 
mažiausią dujų temperatūrą (  end). Mažiausia bei didžiausia 
dujų temperatūra gali būti nustatyta katilo nustatymuose. Esant 
standartiniams nustatymams, mažiausia dujų temperatūra yra 
90°C, o didžiausia - 200°C. Siurblys veikia pulsuojančiai, 
priklausomai nuo katilo vandens temperatūros.  

 

7.1.3 Katilo įjungimas – degimo režimas 
 

   Degimo režimas įsijungia, kai dujų temperatūra yra aukštesnė  
(   end) + 200C.  Automatinio valdymo sklendė veikia šiame 
režime kaip ir šildymo režime Šiame režime siurblys veikia 
pulsuojančiai (katilo apsauga nuo žemesnės temperatūros 
korozijos). Siurblys veikia kai simbolis mirksi. 

 
 
 
 

7.1.4 Kuro įdėjimas, katilo išjungimas (rankiniu būdu) 
 Grafinio valdymo naudojimas. Norėdami įjungti grafinį valdymą, paspauskite centrinį mygtuką 
ENTER. Grafinis valdymas siūlo parinktį: išjungti katilą, įdėti kuro arba atšaukti grafinį valdymą. 
 

Pasirinkite vieną parinktį 
OFF Išjunkite 

    Įdėkite kuro 
 Atšaukite valdymą 

▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 
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 Paspaudus  „ “, ventiliatorius išsijungs. Naudodamiesi svirtimi 
atidarykite kamino sklendę, tada atidarykite viršutines duris. jei  
reikia, galite įdėti kuro. Uždarykite viršutines duris bei kamino 
sklendę. Paspaudus „ “, kuro įdėjimas bus sustabdytas. 
Ventiliatorius įsijungs automatiškai. Kuro įdėjimo metu 
automatiškai valdoma sklendė yra tokioje pačioje padėtyje, kaip 
ir prieš kuro įdėjimą. Kai kuro įdėjimas yra baigtas, automatiškai 
valdoma skendė atsidurs padėtyje (servo 100%). Taigi, 
tolimesni žingsniai (nuo 100% iki 45%) keičiasi taip, kad 
liambda daviklio vertė yra arti nustatytos vertės (λ 1,35).  
Padėtyje (servo 45%) antrinio oro skendė yra uždaryta, o 
padėtyje (servo 0%) uždaryta pirminio oro sklendė. Sklendė 
atsidurs padėtyje 0% tik tada, kai katilas bus režime  „OFF“ , 
„END“ arba išjungus ventiliatorių. 

 
7.1.5 Katilo išjungimas (automatiškai) 

Kai dujų temperatūra nukrenta žemiau nustatytos 
temperatūros (    end), katilas automatiškai išsijungia . 
Ekrane pasirodys „END“ užrašas. Automatiškai valdoma 
sklendė atsidurs padėtyje servo 0%. Šioje padėtyje 
pirminio bei antrinio oro sklendės yra uždarytos. 
Paspaudus „ENTER“, katilas vėl pradės veikti. 

 

 

8. VIGAS Lambda Control    KATILAS SU DUJŲ TERMOMETRU 
IR TRAUKOS VENTILIATORIUMI  

 
Dujų termometro ir traukos ventiliatoriaus privalumai yra aprašyti viršuje. VIGAS Lambda Control katilas 
naudoja informaciją, gaunamą iš deguonies pertekliaus dujose liambda daviklio, kad galėtų valdyti 
pirminio bei antrinio oro sklendę. Ši sistema leidžia deginti visų rūšių medieną daug efektyviau, tuo 
pačiu sunaudojant 20-25% mažiau kuro.    

 
8.1 VIGAS Lambda Control  KATILO VALDYMAS 

 
8.1.1 Katilo įjungimas  

 
Jei katilas yra neaktyvioje padėtyje su simboliu „OFF“, kaip 
parodyta paveikslėlyje,  paspaudus centrinį mygtuką „ENTER“, bus 
įjungtas grafinis valdymas. 
 

 
 
 
 

 
 
 

Pasirinkite vieną parinktį 
+60 Traukos ventiliatorius veiks 60s. (Naudojamas šildant) 
ON Katilo įjungimas 

 Atšaukite valdymą 
▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 

Jei pasirenkamas „+60“, vaizduojamas naujas grafinis valdymas. 
Kairiajame kampe rodomas traukos ventiliatoriaus veikimo laikas. 

+60 Gali būti pridėta dar 60 s. Daugiausiai 300 s. 
ON Katilo įjungimas 
0 Traukos ventiliatoriaus išjungimas. 

▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 
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8.1.2 Katilo įjungimas – šildymo režimas 
 

Paspaudus „ON“ mygtuką, automatiškai valdoma sklendė atsidurs 
atidarytoje padėtyje (servo  100%). Taigi, tolimesni žingsniai (nuo 
100% iki 45%) keičiasi taip, kad liambda daviklio vertė yra arti 
nustatytos vertės (λ 1,35).  Padėtyje (servo 45%) antrinio oro 
skendė yra uždaryta, o padėtyje (servo 0%) uždaryta pirminio oro 
sklendė. Sklendė atsidurs padėtyje 0% tik tada, kai katilas bus 
režime „OFF“ arba „END“. Katilas persijungia į šildymo režimą, jei 
ištekančių dujų temperatūra yra žemesnė už nustatytą mažiausią 
dujų temperatūrą ( end). Mažiausia bei didžiausia dujų 
temperatūra gali būti nustatyta katilo nustatymuose. Esant 
standartiniams nustatymams, mažiausia dujų temperatūra yra 90°C, 
o  didžiausia - 200°C. Siurblys veikia pulsuojančiai, priklausomai 
nuo katilo vandens temperatūros. 

 
8.1.3 Katilo įjungimas – degimo režimas 

 

Degimo režimas įsijungia, kai dujų temperatūra yra aukštesnė  
(   end) + 200C.  Automatinio valdymo sklendė veikia šiame 
režime kaip ir šildymo režime. Šiame režime siurblys veikia 
pulsuojančiai (katilo apsauga nuo žemesnės temperatūros 
korozijos). Siurblys veikia kai simbolis mirksi. 

8.1.4 Kuro įdėjimas, katilo išjungimas (rankiniu būdu) 
 
 Grafinio valdymo naudojimas. Norėdami įjungti grafinį valdymą, paspauskite centrinį mygtuką 
ENTER. Grafinis valdymas siūlo parinktį: išjungti katilą, įdėti kuro arba atšaukti grafinį valdymą. 

 
Pasirinkite vieną parinktį 
OFF Išjunkite 

 Įdėkite kuro 
 Atšaukite valdymą 

▼▲ Pakeiskite pavaizduotą vertę 
 

   Paspaudus „    “, ventiliatorius išsijungs, o traukos ventiliatorius 
automatiškai įjungiamas 300 s. Kairiajame kampe matomas traukos 
ventiliatoriaus veikimo laikas. Jei pasirenkama „+60“, vaizduojamas 
naujas grafinis valdymas. Naudodamiesi svirtimi, atidarykite kamino 
sklendę, taip pat atidarykite ir viršutines duris. Jei reikia, galite įdėti 
kuro. Uždarykite viršutines duris bei kamino sklendę. Paspaudus 
„0“, traukos ventiliatorius yra išjungiamas. Paspaudus „ “, kuro 
įdėjimas bus baigtas, traukos ventiliatorius išsijungs, o ventiliatorius 
įsijungs automatiškai. Kuro įdėjimo metu automatiškai valdoma 
sklendė yra tokioje pačioje padėtyje, kaip ir prieš kuro įdėjimą. Kai 
kuro įdėjimas yra baigtas, automatiškai valdoma skendė atsidurs 
padėtyje (servo  100%). Taigi, tolimesni žingsniai (nuo 100% iki 
45%) keičiasi taip, kad liambda daviklio vertė yra arti nustatytos 
vertės (λ 1,35).  Padėtyje (servo 45%) antrinio oro skendė yra 
uždaryta, o padėtyje (servo 0%) uždaryta pirminio oro sklendė. 
Sklendė atsidurs padėtyje 0% tik tada, kai katilas bus režime  
„OFF“, „END“ arba išjungus ventiliatorių.    
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8.1.5  Katilo išjungimas (automatiškai) 
 

Dujų temperatūrai nukritus žemiau nustatytos temperatūros      
(  end), katilas yra automatiškai išjungiamas. Ekrane atsiras 
„END“ užrašas. Paspaudus „ENTER“, katilas vėl pradės veikti. 
Automatiškai valdoma sklendė atsidurs padėtyje servo 0%. Šioje 
padėtyje pirminio bei antrinio oro sklendės yra uždarytos. 
Paspaudus  „ENTER“, katilas vėl pradės veikti. 

 
 
8.2 KATILO VIGAS Lambda Control   SU DUJŲ TERMOMETRU PARAMETRŲ 
NUSTATYMAS  

 
Norėdami įjungti parametrų nustatymus, bet kokioje katilo 
padėtyje laikykite „ENTER“ mygtuką ir paspauskite▲ mygtuką. 

 
 

 
 
„ENTER” 

 
▲ ir ▼ mygtukais pasirinkite parametrą, kurio vertę norite keisti. 
Paspaudus „ENTER“ mygtuką, vertė pradės mirksėti.   
▲▼ mygtukais pasirinkite norimą vertę. 

 

 max Pasirinkite didžiausią dujų temperatūrą, dėl kurios 
sumažės veikimo greitis 

 end Pasirinkite mažiausią katilo temperatūrą. 
 

λ 
Liambda vertė, kurią palaiko pagalbinio valdymo 
sklendė. Rekomenduojama vertė - 1,35. 

 
„ “ 

Padidinus arba sumažinus vertę, maksimali galia 
pasikeis. Patariama sumažinti vertę perėjimo laikotarpiu 
(katilo degimo lygis sumažės). 

* Ryškumas 
Roll Paspaudus „yes“,  aktyvuojamas vertės svyravimas (pav.7/2) 

Help 0s Nustatykite laiką, kai bus vaizduojamas grafinis valdymas 
 
 
 
 

9. LAIKO NUSTATYMAS 
Įjungus katilą pirmą kartą, nustatykite laiką ir datą. Kairiajame kampe vaizduojamas laikas. 

 
Norėdami įjungti parametrų nustatymus, paspaudę ilgiau 
palaikykite „ENTER“ mygtuką bet kokioje katilo padėtyje ir du 
kartus paspauskite▲ mygtuką. 

 
 
 
 
 

◄  mygtuku nustatykite datą arba laiką kurį galite redaguoti.         
▲ ▼ mygtuku pasirenkama data ir laikas. Mygtukas ► išjungs 
nustatymų langą. 
Mon  –  Pirmadienis,  Tue  –  Antradienis,  Wed  –  Tračiadienis,  
Thu  – Ketvirtadienis, Fri – Penktadienis, Sat – Šeštadienis, Sun – 
Sekmadienis. 
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10. TECHNINĖS IR PROGRAMINĖS ĮRANGOS INFORMACIJA 
 

Norėdami įjungti informacijos nustatymus, paspaudę laikykite 
„ENTER“ mygtuką bet kokioje katilo padėtyje ir paspauskite ▼ 
mygtuką.  
▲▼ mygtukais pasirinkite modulį ir patvirtinkite jį, paspausdami 
„ENTER“ mygtuką. Informacija apie modulį bus vaizduojama 
ekrane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11. PRANEŠIMAI APIE KLAIDAS 
 

Norėdami įjungti pranešimus apie klaidas, paspaudę laikykite 
„ENTER“ mygtuką bet kokioje katilo padėtyje ir tris kartus 
paspauskite ▼ mygtuką. Paspaudus „ENTER“, klaida su aprašymu 
pasirodys ekrane.   

 
 
 
11.1 Apsauginio temperatūros ribotuvo („STB“) gedimas 

 
Sugedus apsauginiam temperatūros ribotuvui, 

katilas yra perkaitinamas. Suveikia terminis 
saugiklis. (pav.3/21). Katilas yra atjungiamas 
nuo įtampos. Katilas vėl įsijungia tik tada, kai 
apsauginio temperatūros ribotuvo apsauga yra 
mechaniškai nuspaudžiama. Norint įjungti 
katilą, reikia paspausti „ENTER“ mygtuką. 

 

12. PIN 0000 APSAUGOTI SERVISO NUSTATYMAI 

 
 
 
 
 
 
STB 

 
PIN 0000 apsaugoti serviso nustatymai gali būti naudojami tik 
išimtinais atvejais. Tik apmokyti serviso inžinieriai gali pakeisti šiuos 
nustatymus. (Būtinais atvejais klientas gali taip pat tai padaryti). 
Serviso nustatymuose galima reguliuoti katilo tipą su priedais, 
hidraulinio jungimo schemą ir t. t.  
Norėdami įjungti PIN 0000 apsaugotus serviso 
nustatymus, atlikite šiuos veiksmus: 
1. Laikykite „ENTER“ mygtuką bet kokiame katilo režime 
2. Paspauskite▲mygtuką 
3. Laikykite ◄ mygtuką 4 s - atsiras „PIN 0000“ užrašas  
4. Paspauskite  „ENTER“ 4 kartus 
5. Ekrane atsiras serviso nustatymų simbolis 
6. Paspauskite „ENTER“ ▲ ir ▼ mygtukais pasirinkite katilo tipo, 

hidraulinio sujungimo schemos, mikro SD kortelės, 
serviso veikimo nustatymus ir paspauskite „ENTER“ . 
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 Katilų sąrašas 
V 16 V 80 
V 16L V 80L 
V 25 V 100 
V 25L V 100L 
V 40 V 25TVZ 
V 40L V 29UD 
V 60 V 18DP 
V 60L  

 

 
 
 
 

12.1  Mikro SD kortelės nustatymai 
 
 

AK 3000 valdymas gali būti išplėstas SD moduliu (pav.8). Skirtingos talpos Mikro SD kortelė 
yra kišama į  SD modulį. 

 

Pic.8 Mikro SD kortelė leidžia: 
 Pakrauti atsarginę programinę įrangą, kad būtų galima valdyti   

katilo valdymo bloką; 
 Įrašyti programinės įrangos atsarginę kopiją į SD kortelę; 
 Iš SD kortelės įrašyti atnaujintą programinę įrangą į katilo 

valdymo bloką. 
 Pasidaryti pasirinktų katilo parametrų (pvz.: katilo 

temperatūros, ventiliatoriaus greičio, liambda daviklio vertės ir 
t. t.) atsargines kopijas  

 Trinti SD kortelę  
 
 

Paspaudus „ENTER“ mygtuką, ekrane pasirodys simboliai, kuriuos  
leidžia matyti mikro SD kortelė. Mygtukais ▲▼ pasirinkite užduotį, 
kurią norite atlikti, ir paspauskite „ENTER“ mygtuką. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.2 Katilo tipo su priedais serviso nustatymai 

 
ĮSPĖJIMAS 
Grafinio valdymo blokas AK 3000 yra naudojamas visų tipų VIGAS 
katilų valdymui. Svarbu tai, jog programinės įrangos nustatymai 
atitiktų katilo nustatymus. Katilui esant išjungtam, ekrane 
vaizduojamas „OFF“ katilo tipas ir tai prilygsta katilo nominaliai 
galiai. Norint, kad katilas veiktų tinkamai, katilo tipas turi atitikti 
katilo etiketėje pažymėtą katilo tipą. Pakeitus valdymo bloką, 
visada reikia patikrinti AK 3000.     
Tęsinys 14 skyriuje 
7.  Paspaudus „ENTER“, ekrane vaizduojama: 
 

8.  Mygtukais▲▼ pasirinkite parametrus ir paspauskite „ENTER“ 
9.  Mygtuku  ► išeisite iš nustatymų lango. 

   Katilo tipas V- VIGAS, xx – nominali galia, L – liambda 
TVZ – karštas oras, UD – anglis – mediena, DP – mediena – granulės 

 

λ taip – katilas su liambda davikliu,  
ne – katilas be liambda daviklio 

  
taip  –  katilas su dujų termometru,   
ne  –  katilas be dujų termometro 

 

  
taip –  katilas su traukos ventiliatoiumi,   
ne  –  katilas be traukos ventiliatoriaus 
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12.3 Hidraulinės jungimo schemos serviso nustatymai  

 ĮSPĖJIMAS 
Siurblio galios valdymas bus pakeistas hidrauline jungtimi. Svarbu 
tai, kad hidraulinio siurblio programinės įrangos nustatymai sutaptų 
su centrinio šildymo sistema sujungto katilo nustatymais. 
Pagrindinėje katilo atmintyje yra 4 schemos. Jei reikia, galima 
pridėti daugiau schemų. Schemos, naudojamos papildomam 
„EXPANDER“ moduliui, yra pateikiamos kartu su mini SD kortele 
arba internetiniame puslapyje www.ers.sk, iš kurio galite jas 
nemokamai parsisiųsti ir, naudodamiesi kompiuteriu, įkelti jas į 
atminties kortelę, kuri bus dedama į katilo valdymo modulį.                  
(13 skyrius). 
Norėdami sugrįžti prie vėliausiai naudotos schemos, paspauskite 
„last“. 
Tęsinys 14 skyriuje 

7. Paspauskite „ENTER“, 1 schema atsiranda ekrane; 
8. Mygtukais ▲▼ pasirinkite norimą schemą ir paspauskite 
„ENTER“. 
9. Norėdami išsaugoti schemą, mygtuku „ENTER“ patvirtinkite („Yes“) 
pasirinkimą. 
10. Norėdami išeiti, paspauskite ► mygtuką. 

1 schema: 
Schema skirta katilui su laikymo talpykla. „LADOMAT“ suteikia 
grįžtamojo vandens apsaugą. Siurblys yra sujungtas su katilo 
valdymu ir dirba aukštesnėje nei 40 oC temperatūroje. Temperatūrą 
galima nustatyti iki 90 oC. T3 kontaktas AK 3000 S motininėje 
plokštėje yra naudojamas jungčiai su termometru PT 1000, kuriuo 
galima matuoti temperatūrą laikymo talpykloje.  
Įspėjimas: Negalima sujungti vidinio termostato su T3 
kontaktu.  
2 schema: 
Schema yra skirta centrinio šildymo sistemoms, kur grįžtamojo 
vandens apsaugą sukuria išorinė valdymo sistema. Siurblys yra 
sujungtas su valdymu ir veikia pulsuojančiai, priklausomai nuo katilo 
vandens temperatūros. T3 kontaktas motininėje plokštėje yra 
naudojamas jungčiai su vidiniu termostatu.  
3 schema: 
Schema su 3 krypčių termostatiniu vožtuvu. Siurblys yra sujungtas 
su valdymu ir veikia pulsuojančiai, priklausomai nuo katilo vandens 
temperatūros. T3 kontaktas motininėje plokštėje yra naudojamas 
jungčiai su vidiniu termostatu. 
4 schema: 
Standartinė schema. Siurblys yra sujungtas su valdymu ir veikia 
pulsuojančiai, priklausomai nuo katilo vandens temperatūros. T3 
kontaktas motininėje plokštėje yra naudojamas jungčiai su vidiniu 
termostatu. 

 
12.4 Serviso įrankiai  

 
Kiekvienos sistemos funkcionavimas gali būti patikrintas serviso 
nustatymuose ekrane pavaizduotais simboliais. Paspauskite   
„ENTER“ ir pasirinkta sistema bus aktyvuota.  
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13. VEIKIMO INSTRUKCIJOS 
 
 
13.1 Prieš pradėdami naudotis prietaisu: 
▪ susipažinkite su veikimo instrukcijomis ir kaip naudotis elektroniniu valdymu AK 3000, 
▪ patikrinkite vandens slėgį centrinėje šildymo sistemoje (maks. 3 barai), 
▪ prijunkite priedus (pvz.: siurblį, traukos ventiliatorių arba vidinį termostatą), 
▪ patikrinkite ugniai atsparių plytų išsidėstymą degimo kameroje (pav. 3), 
▪ patikrinkite padengtus metalinius lakštus,      
▪ patikrinkite elektros tinklo srovę (230V/50Hz), 
▪ šildymui ir degimui paruoškite pakankamą kuro kiekį. 

 
 
 
 
13.2 Katilo veikimas 

 
 
1. Maitinimo laidu prijunkite katilą prie elektros tinklo (230V/50Hz). 
2. Palaukite, kol ekrane pasirodys pagrindiniai parodymai: 

a) be liambda daviklio – iš karto, 
b) su liambda davikliu – maždaug po 30 s. (automatinis serverio inicijavimas). 

3.  4 – 8 skyriai. Pasirinkite konfigūraciją, atitinkančią jūsų katilo su priedais konfigūraciją, kuri 
padėtų valdyti AK 3000. 

4. Nustatykite katilą su AK 3000 valdymu į deaktyvuotą režimą "Off". 
5. Šildymas: 

a) naudodamiesi svirtimi, atidarykite kamino sklendę (pav. 3/3); 
b) atidarykite viršutines duris (pav. 3/2), ant ugniai atsparios keramikos (pav. 3/9) 

padėkite popierių taip, kad mažas popieriaus gabalėlis pasiektų apatinę degimo 
kamerą (pav. 3/25), skiedras, skaldytą mediną bei užpildykite kuru;  

c) uždarykite viršutines duris ir šiek tiek praverkite apatines duris (pav. 3/13), kad 
prasidėtų kuro šildymas (pav. 3/4). Konfigūracijoje su traukos ventiliatoriumi, įšilimas 
bus greitesnis, įjungus ventiliatorių.  

d) kurui užsidegus, uždarykite apatines duris ir kamino sklendę; maždaug 10-15 min. 
6. Aktyvuokite katilą į „ON“ režimą. Katilas pradeda gazifikuoti kurą ir automatiškai reguliuoti 

savo galią, kad būtų galima nustatyti temperatūrą.  
7. Norėdami katilą pakartotinai pripildyti kuru, atlikite  

4 – 8 skyriuose nurodytus veiksmus. 
8. Norėdami išjungti katilą, atlikite 4 – 8 skyriuose nurodytus  

veiksmus. 
 
 
 
 

 
 Degantis kuras  Žemesnių durų atidarymas

13.3 Veikimo ir galios reguliavimo  palaikymas              
 
 Kuras katile juda betarpiškai, ugniai atsparaus purkštuko kryptimi. Pelenai purkštuku bei 
nuosėdomis patenka į degimo kamerą. Katilo galia reguliuojama automatiškai pagal nustatytą 
ištekančio vandens temperatūrą. Jei yra pagrindinių dalių gedimų per ilgesnį laiko tarpą arba jei 
automatinis reguliavimas sugenda, galima šildyti tokiu būdu (jis galioja tik centrinio šildymo 
sistemoms su gravitacine vandens apytakos sistema): atidarykite katilo sklendę ir šiek tiek leiskite 
atsidaryti apatinėms durims. Jei naudojamas šis šildymo būdas, svarbu dažniau patikrinti išėjimo 
temperatūrą ir pridėti mažiau kuro. Katilas gali lengvai perkaisti, jei visa kuro talpykla yra pripildyta.       
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13.4 Kuro talpyklos pripildymas kuru 

 

 
▪ svirties pagalba atidarykite kamino sklendę (pav. 3/3), 
▪ grafiniame valdyme paspauskite  ( žr. 4 – 8 skyrius) 
▪ atsargiai atidarykite viršutines duris, neprileiskite į patalpą dūmų; 
▪ pro viršutines duris įdėkite reikiamą kuro kiekį (pav.3/2), 
▪ uždarykite viršutines duris (pav. 3/2) ir kamino sklendę (pav.3/3), 
▪ mygtuku        baigsite kuro užpildymo procedūrą. 

 

 
 
 
Svarbu !!! 
▪ Naudokite tik tinkamą kurą 
▪  Patariama neprikrauti per daug kuro, kai katilas veikia perėjimo metu, kitaip katilo degimo lygis sumažės;  
▪ Įdedant kurą, neleiskite jam pasilikti tarp flanšo ir kamino sklendės, nes kuras gali trukdyti 
sklendei tinkamai užsidaryti. 
▪ Kurą į katilą dėkite taip, kad jis netrukdytų užsidaryti viršutinėms durims. Durų uždarymas jėga gali pažeisti  
prietasą. 
▪ Mes patariame, kad katilo veikimą prižiūrėtų vyresnis nei 18 metų asmuo.  

 
 
13.5 Katilo valymas 
Jei medienos deginimas yra optimalus ir  išlaikoma 
mažiausiai 60°C grįžtančio vandens temperatūra, 
gazifikacijos kamera, baigiamojo degimo erdvė ir 
šilumokaitis labai mažai apsineša suodžiais. Jei 
naudojamas drėgnas kuras, ant degimo kameros 
sienų kondensuojasi garai ir paviršiuje susidaro 
suodžiai. 

 
 
 
Pirminio oro anga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav. VIGAS 60,80,10

 
▪ Gazifikacijos kameros valymas 
Svarbu kartą per savaitę pašalinti suodžius iš gazifikacijos kameros. Mes patariame juos 
deginti atidarius viršutines duris ir kamino sklendę. Atsižvelgiant į tai, kad vidinės katilo 
sienos yra padengtos aliuminiu, mes nepatariame grandyti suodžių rankiniu būdu (tai 
taikoma tik katilui VIGAS 16, 25,40,UD29). Pernelyg didelis kiekis pelenų, purkštuvu (9) 
(pav. 3) nepatekusių į ugniai atsparaus molio degimo kamerą, laikas nuo laiko turi būti 
pašalintas. Tokiu būdu jūs padidinsite kuro talpyklos vietą iki standartinio dydžio ir 
palengvinsite pirminio oro srovės pratekėjimą į gazifikacijos kamerą. Reguliariai patikrinkite  
pirminio oro įsiurbimo angų sujungimus. Jei angos yra užsikišusios, išvalykite jas.   
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● Degimo kameros valymas 
Grandiklio pagalba išvalykite pelenus ir dulkes, kurios nukrenta į degimo kamerą. Degimo 

kameroje nusėdusius pelenus bei dulkes pakanka išvalyti kartą per 3-5 dienas. 
 

● Šilumokaičio valymas 
Kartą per mėnesį, naudojantis valymo plokšte, reikia išvalyti šilumokaičio 
vamzdžius. Nuimkite gaubtuvą (15) (pav. 3) ir tokiu būdu turėsite priėjimą prie 
šilumokaičio vamzdžių.   
 
Patarimas: Jei neišvalysite šilumokaičio laiku ir jis bus per daug nešvarus, 
nenaudokite jokio deguto skiediklio. Katilas turi būti švarus, kol jis yra karštas. 
Kaitinkite katilą atidarius kamino sklendę ir viršutines duris maždaug 800C 
temperatūroje (be vent i l ia toriaus). Tada uždarykite sklendę ir duris. Atsargiai 
(naudojantis pirštinėmis) atidarykite šilumokaičio gaubtuvą. Išvalykite nešvarumus 
nuo šilumokaičio ir susijusių priedų. Išvalę, uždarykite šilumokaičio gaubtuvą ir 
leiskite katilui kūrentis didžiausia galia maždaug 5 valandas, kad likusi suodžių dalis 
sudegtų.  
Įspėjimas: Degimo metu katilinė turi būti tinkamai vėdinama.  

 
1. 2. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

● Oro vamzdžių valymas 
Katilo vamzdžių švarumas yra svarbi sąlyga tinkamam degimui. Jei jūs pagrinde naudojate medžio 
pjuvenas, kartą per šildymo sezoną reikia išvalyti vamzdyną. Nuėmę ventiliatoriaus gaubtuvą (8) 
(pav. 3) ir lakštą nuo vamzdžių, jūs prieisite prie vamzdžių.  Naudokite vakuuminį valiklį pjuvenoms 
pašalinti ir patikrinkite tęstinumą. 

 

 1. 2. 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                        Pirminis oras 

Pirminis oras 

Antrinis oras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antrinis oras 
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● VIGAS  UD  29 valymas 

Jei jūs naudojate rudąją anglį, valykite katilą taip pat, kaip ir naudodami medieną. Kuro talpyklą valykite 
naudodamiesi valymo sklende (12) (3 pav.) ir pelenų stalčiumi (31) (pav. 3): 
1. Atidarykite apatines duris (15) (pav.5), įkiškite pelenų stalčių ir uždarykite duris;  
2. Atidarykite valymo sklendę ir viršutines duris (2) (pav. 5). 
3. Naudokite susijusius priedus pelenams sukrauti iš kuro talpyklos į stalčių; 
4. Palaukite truputį, atidarykite apatines duris paimkite stalčių ir uždarykite duris.   

 
ĮSPĖJIMAS: Veikiant katilui, jo viduje nepalikite pelenų stalčiaus. 

 
 

14. KATILO PRIEŽIŪRA IR REMONTAS 

Ashtray drawer 

 
Rangovas užtikrina reguliarius patikrinimus ir katilo priežiūrą. Katilo veikimo metu reikia patikrinti 
vandens slėgį, durų sandarumą, kamino sklendės sandarumą, šilumokaičio gaubtuvo sandarumą 
ir ventiliatoriaus veikimą.               
DĖMESIO: Prieš išjungdami katilą vasaros sezonui, tinkamai išvalykite degimo kamerą, 
nepaliekant susidariusios drėgmės, atidarykite apatines duris ir kamino sklendę.  

 
 
14.1 Durų sandarumas: 

 
 

Katilo durys yra įtvirtintos trijuose taškuose, ant dviejų besisukančių 
vyrių ir vieno uždarymo. Jei durys neužsidaro sandariai, nepaisant 
besisukančio uždarymo, taip pat galima jas sutvarkyti iš vyrių pusės. 
Jūs galite šiek tiek pasukti lanksto varžtą, atleidžiant ir pasukant 
veržles, ir tokiu būdu galite pakreipti duris jums norima kryptimi.    

Naudojant sandarinimo virvę, šilumokaičio  “1” yra jungimo taškas. 
 
 
 
 
 
14.2 Kamino sklendės sandarumas: 

 
 
Valydami šilumokaičio vamzdžius (pav. 3/24) patikrinkite, ar sklendė sandariai užsidaro. Taip pat 
patikrinkite ir kamino sklendę (pav. 3/16). Dėl nuotėkio gali sumažėti katilo efektyvumas.   

 
14.3 Karščiui atsparus purkštuvas 

 
 

Karščiui atsparus purkštuvas yra iš karščiui atsparaus betono pagamintas 
blokas, naudojamas sumaišyti dujas su antriniu oru, dėl to vyksta efektyvus 
degimas. Purkštuvas yra įtaisytas ant vandens aušinimo stovo. Purkštuvas 
yra apgaubtas karščiui atspariu betonu, tokio pat aukščio, kaip ir purkštuvas.           
Purkštuvo ilgaamžiškumas priklauso nuo mechaninių pažeidimų įdedant kurą 
arba žarstant ugnį. Todėl, purkštuvas laikomas atsargine dalimi. Įtrūkimai ant 
purkštuvo nereiškia, kad jį reikia keisti, tai reikia daryti tik tada, kai purkštuvas 
nukrenta ant žemės. Jei purkštuvas yra pažeistas, reikia pašalinti senojo 
purkštuvo gabalėlius ir tada į angą įdėti naują purkštuvą. Patikrinkite, ar 
naujas purkštuvas telpa į angą. 
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Pasukimas Kuras 
0 Nerekomenduojama 
1 Drėgna mediena 

1,5 Drėgna minkšta mediena 
2 Sausa mediena 

2,5 Sausa kieta mediena 
2,5 ir  

daugiau 
Labai sausa, kieta 
mediena, maži gabalai  

 

 

 

 
 
14.4 Automatinio VIGAS Lambda Control  katilo padėties nustatymas 

 
Teisingi valdymo mechanizmo ir sklendės nustatymai antriniam orui yra pagrindinis veiksnys, 
lemiantis degimą su mažiausiomis emisijomis. Valdymo mechanizmas ir sklendė gali būti nustatyti 
tokiu būdu:  

1 žingsnis: Ištraukite maitinimo laidą iš elektros tinklo  
230V/50Hz, 
2 žingsnis: Veržliarakčiu atlaisvinkite varžtą „1“, 
3 žingsnis: Atsuktuvu pasukite veleną „2“ į maksimalią 
padėtį, pasukite prieš laikrodžio rodyklę ir švelniai 
paspauskite katilo kryptimi, velenas turi lengvai suktis!!! 
Patikrinkite sklendės judesį „3“ angoje, 
4 žingsnis: Užveržkite varžtą „1“ 
5 žingsnis: Įjunkite maitinimo laidą į elektros tinklą 

230V/50Hz. Ekrane pavaizduotas automatinis inicijavimas prasideda, kai maitinimo laidas 
įjungiamas į elektros tinklą. Inicijavimo metu įsijungia valdymo mechanizmas. Katilui persijungus į 
„ON“ r e ž i mą , sklendė bus nukreipta priešinga kryptimi prieš laikrodžio rodyklę, kur yra valdomas 
pirminis bei antrinis oras link norimos vertės λ. 
 
14.5 VIGAS katilo antrinio oro sklendės padėties nustatymas 

 
Degimo kokybė gali būti pagerinta antrinio oro sklende. 
VIGAS Lambda  Control katilai automatiškai reguliuoja antrinio 
oro kiekį, todėl degimo kokybė yra aukšta. VIGAS katiluose 
be liambda daviklio ji yra reguliuojama „1“. Optimalūs 
nustatymai i š gamyklos yra suregul iuojami  2,5 
pasukimo„1“.  Keičiant arba tikrinant nustatymus, atlikite 
šiuos veiksmus: 

 
 
 
1 žingsnis: „1“ atlaisvinkite saugos veržlę, 
2 žingsnis: Traukite artyn varžtą „1“ k a t i l o  
k r y p t i m i ,  
3 žingsnis: Atlaisvinkite varžtą, atgal 2,5 pasukimo 
(optimalus),  
4 žingsnis: Traukite artyn saugumo veržlę. 
Katile be liambda daviklio saugumo sklendė įtaisyta virš 
ventiliatoriaus „2“, kuris išvengia degimo be ventiliatoriaus 
(kamino trauka). Jei katilui trūksta galios, patikrinkite sklendės 
funkcionavimą „2“. 
14.6 Liambda daviklis ir dujų termometras 

Švara yra svarbus veiksnys teisingam liambda daviklio ir 
dujų termometro funkcionavimui. Palengva nuvalykite 
dulkes nuo liambda daviklio „1“ ir dujų termometro „2“. 
Svarbu: Dujų termometras turi būti tinkamoje padėtyje. 
Tinkama dujų termometro padėtis – metalinio dujų 
termometro pabaiga turi būti kartu su galutiniu lizdu    
(pakeitus dujų termometro padėtį, vaizduojama vertė 
ženkliai pasikeis). Jei pasikeitė, atjunkite  („3“ ir „4“) dujų 
termometrą arba liambda daviklį. Jei katile nėra „3“ ir „4“, 
reikia pagalvoti apie jų atjungimą tiesiogiai nuo motininės 
plokštės AK 3000S. 
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15. PRIEDŲ SUMONTAVIMAS 
 
 
15.1 Nuotekų vožtuvas 

 
 
Saugumo vėsinimo šilumokaičio 
naudojimas: 

 
 
Saugumo vėsinimo šilumokaitis, kartu su nuotekų 

vožtuvų Honeywell TS  130, veikia kaip katilo 
apsauga nuo perkaitimo, įvykus galios gedimui. Jei 
vyksta priverstinė cirkuliacija, siurblys yra 
išjungiamas ir vandens cirkuliacija centrinėje šildymo 
sistemoje sustoja. Jei dar neužtikrinote automatinio 
perėjimo į gravitacijos srautą (savarankišką tekėjimą) 
arba minimalaus šilumos vartojimo, 5 kW, katilas gali 
perkaisti. Nuotekų vožtuvas Honeywell TS 130, kartu 
su vėsinimo šilumokaičiu, apsaugo katilą nuo 
perkaitimo.  

 
 
 
 
 

Nuotekų vožtuvas – šalto vandens tiekimas 
 

Anga panardinimo atveju 
 

Nuotėkis 
 
Nuotekų vožtuvo TS 130 sumontavimas: 
Prie katilo prie vamzdžio “1” prisuki te TS 130 vožtuvą ant vienos iš ¾“ katilo movų taip, kad TS 
130 galėtų užsidaryti prieš vandeniui patenkant į katilą. Saugumo šilumokaitis turi būti be 
vandens. Antroji mova “3” ves į kanalizaciją. Prisukite šilumos daviklį prie ½“  “2”. 

Įspėjimas: 
- Sumontuokite vožtuvą ir šilumos daviklį prieš užpildydami centrinio 
šildymo sistemą vandeniu.   
- Vėsinančio vandens slėgis negali būti priklausomas nuo elektros 
įtampos.  
- Montuodami nepameskite ¾“ movos „2“, vandens nuotėkio 
galimybė. Po mova yra aliumininis žiedas „4“ su sandarikliu „3“, kuris 
sandarina varinį vamzdį „1“ movoje „5“. 

Esant vandens nuotekiui, ištraukite ¾“ movą „2“. 
 
 
 
 
 
Veikimo principas: 
Nuotekų vožtuvą reguliuoja karštas vanduo. Jei karšto vandens temperatūra yra 95°C, vožtuvas 
atsidaro. Bėgantis vanduo sugeria temperatūrą iš katilo ir tokiu būdu apsaugo katilą nuo 
perkaitimo arba kitokios žalos.  
Katilo apsaugos sistema atitinka standartą, EN 303/5. 
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BOILER TYPE Min A Min B 
VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 8 m 160 mm 
VIGAS 40 8 m 200 mm 
VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 12 m 200 mm 

 

 
 
15.2 Traukos ventiliatorius 

 
 
 

 
 
 
 
15.3 Siurblys 

 
 
Traukos ventiliatorius “2” yra skirtas katilo išmetamosioms dujoms 
ištraukti iš gazifikacijos kameros, kai kuras dedamas į rąstų 
dėtuvę. patariama įsimontuoti traukos ventiliatorių, jei jūs 
neatitinkate „A“  ir „B“ parametrų. Jis montuojamas tarp kamino ir 
kamino kakliuko. Kondensatorius „3“ yra montuojamas palei katilą. 
Elektriniu būdu prijungtas prie valdymo plokštės AK 3000S. Jis 
parduodamas dviejų dydžių, priklausomai nuo kamino kakliuko 
išmatavimų.  
V25 – katilams VIGAS 16, VIGAS 25, VIGAS 29 UD 
V80 – katilams  VIGAS 40, VIGAS 60, VIGAS 80, VIGAS 100 
 
 
 
 
 
 

                   Brėžinius su matmenimis V25 ir V80 galima rasti  www.vimar.sk 

 
AK 2000 elektroninis reguliatorius bazinėje 
komplektacijoje leidžia prijungti vieną cirkuliacijos siurblį. 
Siurblio valdymas priklauso nuo katilo vandens 
temperatūros ir pasirinktos schemos. Privalumas yra 
siurblio pulsuojantis valdymas (katilo apsauga nuo 
žemos temperatūros korozijos). Patariama, sujungus su 
Ladomat, nustatyti hidraulinę schemą su laikymo talpa. 
14.2  skyrius.   
Pertraukiklis 0,8 A  
Maks. galingumas 180 W 

 
15.4 Vidinis termostatas 

 
 

Komfortas padidinamas, naudojant vidinio termostato jungtį. Vidinis 
termostatas prijungiamas prie motininės plokštės AK 3000S. 
Jungiamasis laidas standartiškai yra ant T3 kontakto. Kontaktas yra 
perjungiantis. Nėra įtampos. 
Kai T3 kontaktas yra atjungtas, ekrane vaizduojamas „OFF“ s imbo l i s .  
Ventiliatorius bus atjungtas. Katilo padėtis vaizduojama  simboliu.  
Katilas yra „ON“ režime, jis yra įjungtas. 

 
Įspėjimas: 
Jei vidinis termostatas yra atjungtas ilgiau nei valandai, tada katilas trumpam laikui bus atjungtas, 
kad būtų galima išlaikyti įkaitusias žarijas. 
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16. GARANTINIŲ IR POGARANTINIŲ PASLAUGŲ SĄRAŠAS 
 
Norint išlaikyti kokybišką ir saugų katilo veikimą, remontus turi atlikti autorizuoti specialistai: 
VIMAR Vigaš Pavel,  Príboj 796, Slovenská Ľupča, 
tel. 00421 48  41 87 022. 
tel. 00421 48  41 87 159 
el. paštas:  
vimar@vimar.sk 

 
Šiose svetainėse rasite pardavimų ir techninės priežiūros vietas: 
www.vimar.sk ,  www.vigas.eu 

 
17. PROBLEMŲ SPRENDIMAS 

Problema Priežastis / sprendimo būdas 
Kūrenant medieną, katilo galia yra mažesnė, 
nei tada, kai jis buvo naujas.  

Išvalykite ventiliacijos sistemą.  
Išvalykite ventiliatoriaus menteles. 
Per daug drėgnas kuras. 

Uždarius kamino sklendę, kuras šiek tiek 
padega ir tada pradeda rūkti. 

Mažas pirminio oro kiekis. Išvalykite pirminio vėdinimo 
sistemą. Patikrinkite, ar ventiliatoriaus sklendė atsidaro. 

Didesni gabalai nesudegusio kuro lieka degimo 
kameroje. 

Padidėjęs purkštuvo atidarymas. Pakeiskite purkštuvą. 
Nustatykite antrinį orą į padėtį 3: sklendės pasikeitimas 
atgal iš uždarymo padėties.  

Uždarius duris dūmai skverbiasi pro izoliacinį 
sluoksnį.  

Reikia remonto. Patikrinkite durų sandarumą. Išimkite ir 
užsandarinkite. Pakeiskite sandariklius. 

Neįmanoma atidaryti kamino sklendės. Kamino sklendė yra prilipusi dėl suodžių. Padidinkite 
katilo veikimo temperatūrą. Naudokite sausą kurą. 
Padidinkite katilo išsijungimo temperatūrą.  

Atidarius viršutines duris ir kamino sklendę, 
katilinė prisipildo dūmais. 

Mažas kamino efektyvumas. Kamino skersmuo turi būti 
didesnis nei  vamzdžio, jungiančio katilą su kaminu, 
skersmuo. Žr. 15.2 

Įtrūkusi ugniai atspari / betoninė sienelė. Nėra defekto. Atskirkite degimo kamerą nuo 
gazifikacijos kameros.    

Ventiliatorius neįsijungia. Pradeda veikti 
pasukus ranka. 

Paleidimo kondensatorius yra sugedęs. Pakeiskite 
kondensatorių. 

 
Po režimo “Šildymas”,  ka t i l a s  i šs i jung ia   

Neteisingai pasirinkta katilo išsijungimo temperatūra. 
Žr. skyrių „Katilo išsijungimo temperatūros 
konfigūracija“. 

Katilas išjungtas, bet ventiliatorius vis dar veikia Pažeisti ventiliatoriaus laidai. 

Siurblys veikia  bet siurblio veikimas  
nepavaizduojamas 

Neutralus laidininkas sujungtas su įžeminimo laidininku. 
Pažeisti, siurblį jungiantys laidai. 

Įspėjamieji signalai ir ženklai Priežastis / Sprendimo būdas 
!!!STB!!! Žr. 11.1 
Tmax Ekrane vaizduojamas Tmax simbolis, jei katilo 

perkaitimas pakoregavo temperatūrą 0 3oC. 
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18. MONTAVIMO INSTRUKCIJA 
 

Rekomenduojama katilo standartinio pajungimo su AK 3000 reguliatoriumi schema. 
 

Pav.9 
9 pav. pavaizduotas standartinis katilo pajungimas. Jei 
reikia, į katilo grandinę galima įmontuoti siurblį. Tokiu 
atveju abu katilai kartu prijungiami prie AK 3000S. 
Abiejų siurblių įėjimo galios suma negali būti didesnė, 
nei 150W. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pav.10 

1.  VIGAS katilas 
2.  Saugos vožtuvas 
3.  Vidinis termostatas 
4.  Cirkuliacijos siurblys 
5.  Karšto vandens talpykla 
6.  Keturių krypčių maišytuvas 
7.  Centrinio šildymo grandinė 
8.  Išsiplėtimo indas 
9.  Laikymo talpykla 
10. Dujų termometras 
R- Skirstytuvas 
Z- Kolektorius 

 
 

Norint sujungti katilą, kaip parodyta 10 pav., 
patariama pagal 12.3 skyrių ekrane 
nusistatyti grafinę schemą.  

 
 

Žiūrėkite į kitas sujungimo schemas ir kitus 
galimus nurodymus.  www.vimar.sk. 

 
 
 
 

18.1 Surinkimo ir priežiūros instrukcijos 
 
 

 Katilas gali būti prijungtas prie centrinio šildymo sistemos, kurios terminis tūris atitinka katilo 
galią.      

 Naudojant priverstinę cirkuliaciją ir esant gedimui maitinimo tinkle (katilui arba siurbliui 
nustojus veikti), centrinio šildymo sistema turi būti pritaikyta, norint užtikrinti                
minimalų katilo galios nuosmukį, 5 kW. Tai pasiekiama su saugumo vėsinimo šilumokaičiu 
su nuotekų vožtuvu Honeywell TS 130 (Honeywell  neįeiną į katilo komplektaciją, jį reikia 
užsisakyti atskirai). 

 Katilas turi būti sujungtas teisingai ir kaip įmanoma arčiau kamino. Kiti prietaisai neturi būti 
jungiami prie kamino. Kamino šachtos matmenys turi atitikti standartus:  STN 734201 ir 
STN 734210. 

 Mes nepatariame nuolatinės jungties su vandens šaltiniu per vandens tiekimo vožtuvą, kad 
būtų galima išvengti neleidžiamo slėgio padidėjimo, jei vožtuvas nėra sandariai izoliuotas.               
Didžiausias slėgis virš nustatytos ribos yra 0,3 MPa. 

 Katilinė turi būti tinkamai vėdinama. 
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 Sumontuoti katilą turi specialistai iš montavimo firmos. 
 Katilas nebūtinai turi būti statomas ant tvirto pagrindo. 
 Mažiausia grįžtamo vandens temperatūra katilo įleidimo angoje yra 60 0C. 
 Katilinė turi būti pastoviai vėdinama per angą, kurios mažiausias skersmuo - 0,025 m2. 

Įleidimo ir išleidimo angos turi būti maždaug vienodo skersmens.   
 Katilai turi būti įrengti pagal standartą STN 33 2000-3. 
 Turi būti laikomasi sveikatos ir saugumo rekalavimų pagal dabartinių instrukcijų reikalavimus 

UBP  SR No.  718/2002 Coll. ir seq. 
 
 
 
 
 
18.2 Saugos taisyklės VIGAS katilo elektros įrangos valdymui ir priežiūrai  

 
 
 
 
Katilo operatorius privalo laikytis susijusių tasyklių, standartų bei šių principų:  
●   Jei katilas yra naudojamas, nei vieno iš šių veiksmų negalima atlikti su elektros įranga:  

o atidengti elektroninės įrangos, pvz.: katilo elektroninių dalių, ventiliatorių, termostato;          
o pakeisti saugiklio, 
o remontuoti pažeistos kabelio izoliacijos ir t. t. 

● Katilo su neuždengta elektronikos įranga priežiūrą ir remontus gali atlikti asmenys, įgalioti tai 
daryti pagal 74/1996 Coll.            

● Prieš atidengiant katilą arba kitą elektros prietaisą, prijungtą prie katilo, svarbu tą prietaisą 
ištraukti iš elektros tinklo. Jūs galite vėl prijungti prietaisą prie elektros tinklo tik atgal uždėjus 
gaubtuvus. 

● Jei elektros įranga turi defektą arba katilo instaliacija yra pažeista, tai labai svarbu - nelieskite 
katilo 

o išjunkite katilą iš elektros tinklo. 
o išsikvieskite autorizuoto serviso meistrą, kuris pašalins defektus. 

 
 
Nepaisant  įprastos katilo priežiūros, griežtai draudžiama: 
● klastoti elektros įrangą ir katilo instaliaciją, jei katilas įjungtas į tinklą,  
● liesti pažeistą elektros įrangą ir katilo instaliaciją, daugiausiai pažeistą kabelio izoliaciją ir t. t.   

o naudoti neuždengtą katilą, 
o naudoti katilą su sugedusia elektros įranga arba pažeista katilo instaliacija,  
o remontuoti pažeistas elektrines katilo dalis pas žmones, kurie nėra autoizuoti 
gamintojo.  
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19. VIGAS KATILŲ SUJUNGIMO ELEKTROS SCHEMA 
 
 

VIGAS AK 3000 katilo pagrindinio sujungimo struktūrinė schema   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VIGAS Lambda Control AK 3000.1 katilo pagrindinio sujungimo struktūrinė schema   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WS – balta 
WS – balta 
G - pilka 
SW - juoda 

 
 
     

1. Pagalbinės sistemos oro reguliavimas, maitinimas 24 V (nuolatinė srovė) / 0,5A 
2. Traukos ventiliatorius, maitinimas 230 V (kintamoji srovė) / 0,6A 
3. Cirkuliacijos siurblys, maitinimas 230 V (kintamoji srovė) / 0,5A 
4. Ventiliatorius, maitinimas 230 V (kintamoji srovė) / 0,3A 
5. Avarinis termostatas STB 100 oC 
6. Maitinimas 230 V (kintamoji srovė), 50 Hz 
7. T1 Termometras KTY, T2 Termometras PT1000, T3 Vidinis termostatas, nėra įtampos, hidraulinei schemai  

2,3,4. Hidraulinei schemai 1 termometras PT 1000. 
8. Liambda daviklis 
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GARANTINIS RAŠTAS 
Kokybės ir išbaigtumo sertifikatas 

 
 
 

Produktas VIGAS kW 
 
Serijos numeris: 

 
 
Gamintojas patvirtina, kad katilas atitinka šiuos standartus: STN EN 303-5, STN 
EN 61010-1+A2:2000, STN EN 50081-1:1995, STN EN 50082-1:2002, STN EN 
61000-3-3:2000, STN EN 61000-3-2:2000+A1+A2:2001. 

 
 

Produkto patikrinimo data 
 
 

Gamintojo antspaudas ir parašas 
 
 
 

Pardavimo data 
 
 
 
 

Apžiūros data 
 
 

Pardavėjo antspaudas ir parašas 
 
Nurodymai pirkėjui ir garantinės sąlygos 

● Pretenzijos dėl pristatymo pilnumo pagal Civilinį Kodeksą ir Komercinį Kodeksą turi būti 
reiškiamos tiekėjui; 

● Pretenzijos dėl žalos ir defektų, susidariusių gabenant produktą, turi būti reiškiamos 
vežėjui pasiimant prekę; 

● Garantinis laikotarpis yra 24 mėnesiai nuo pardavimo datos. 
● Garantija galioja, jei katilą prižiūri autorizuotas meistras.        
● Garantija galioja, jei visą elektros įrangą pagal taisykles sujungė apmokytas specialistas ir 

jei tai atsispindi dokumentuose. 
● Garantija taikoma konstravimui, naudotoms medžiagoms ir produkto gamybai.             
● Meistro atvykimas nėra įtrauktas į garantinį remontą (klientas padengia visas su meistro 

kelione susijusias išlaidas). 
Garantija netaikoma: 

● šioms medžiagoms: durų izoliacijai, šilumokaičio gaubtuvo izoliacijai, izoliacijai po 
ventiliatoriumi, karščiui atspariam purkštuvui, betoniniam užpildui, molinėms plytoms;  

● defektams, kuriuos sukėlė vartotojas; 
● defektams, atsiradusiems montavimo metu nesilaikant nurodytų instrukcijų, neteisingo 

darbo ir priežiūros arba jei produktas naudojamas kitaip arba kitiems tikslams nei 
nurodyta; 

● kitais atžvilgiais garantija vadovaujasi tiesiogiai susijusiais Civilinio Kodekso nuostatais.  
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VIGAS katilo apžiūros patvirtinimas 
 
 
 
Produktas VIGAS kW 

 
 
Gamybos nr. / Gamybos metai 

 
 
 
 
 
 

Pardavimo data Apžiūros data 
 
 
 
 
 
 
 

Gamintojo antspaudas ir parašas 
 

Meistro parašas 
 
 
 
 
 
 

Naudotojo vardas, pavardė ir adresas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Apžiūros metu mes atlikome šiuos veiksmus: 
 

▪ informavome pirkėją, kaip naudotis katilu, 
▪  patikrinome katilą prieš kūrenimą, 
▪ kūrenome katilą, 
▪ užpildėme ir patvirtinome garantinio rašto duomenis.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Katilo naudotojo parašas 
 
 

Patvirtinkite ir nusiųskite gamintojui !! 
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Elektros įrangos sujungimo įrašai (siurblys, traukos ventiliatorius, 
vidinis termostatas, šilumokaitis ir t.t.) 

Data Įranga Meistras Sertifikato nr.  Meistro 
parašas 

     
     
     
     
     

Garantinio ir pogarantinio remonto įrašai 
Data Remonto įrašo nr.  

 
Meistras Sertifikato nr. Meistro 

parašas 
     
     
     
     
Užrašai 
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Serijos 
numeris 

 
 
 
 
 
 
 

 

Ekologiškas dujinis katilas 
 
 
 
 

Gamintojas: 
VIMAR Vigas Pavel 

M. Culena 25 
974 11 Banska Bystrica 

SLOVENSKO 
 
 

Gamykla: VIMAR  
Vigas Pavel Priboj 

796 
976 13 Slovenska Lupca 

SLOVAKIJA 
tel.: 00421 48 4187 022 
faks: 00421 48 4187 159 

 
 

WWW.VIMAR.SK 
vimar@vimar.sk 

 

 
 
 
 
 
 

Visi techniniai pokyčiai yra saugomi VIMAR  2009 v.1 
     Paveikslėliai yra iliustraciniai ir gali skirtis nuo tikrovės! 


