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Vartotojo instrukcija
,,DANFOSS” VALDYMO KONTROLERIS
ŠILUMOS SIURBLIAMS
,,SVEO GeoKat”
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Įžanga

,,Danfos MCX ” elektroninis valdymo pultelis su spalvoto vaizdo monitoriumi. Jis suteikia
galimybę valdyti bei programuoti šilumos siurblį, keisti temperatūrinius nustatymus. Šis
valdymo pultelis integruojamas “SVEO GeoKat’’ šilumos siurbliuose.
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1 Valdymo ekranėlis.
Valdymo ekranėlio, klaviatūros ir indikatorių pagalba galima atlikti pagrindinius šilumos
siurblio nustatymus, tokius kaip:
 Operacijų rėžimo nustatymas;
 Klaidų (Aliarmų) peržiūra, trinimas;
 Šilumos siurblio patikrinimas (šilumos siurblio veikimo indikacija, darbinės
temperatūros, lauko bei vidaus termofikato).

Valdymo ekranėlio raiška yra 120x32 pikselių. Jis skirtas rodyti nustatymus ir siurblio veikimo
parametrus.

2 Klavišų ženklinimas ir funkcijos.
-

-

Įšėjimo klavišas (ESC klavišas):
- Naudojamas išėjimui iš menių arba grįžimui vienu lygiu atgal.

Įvedimo klavišas (ENTER klavišas):
- Naudojamas išsaugoti nustatytiems parametrams ir peršokti į kitą meniu
punktą monitoriuje.

- Kursoriaus perstūmimui į dešinę arba į kairę klavišas (UP klavišas).

- Kursoriaus perstūmimas žemyn arba į viršų, taip pat parametrų dydžio
sumažinimui bei padidinimui (DOWN klavišas).
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3 Meniu struktūra.
3.1 Pagrindinis ekranas.
Šis ekranas pasirodo automatiškai: įjungus šilumos siurblį, išėjus iš detalaus bei kokio kito
meniu (

klavišas).

Pagrindinis ekranas parodo pagrindinių operacijų būklę. Šios ikonos yra išdėstomos
pagrindiniame ekrane:

01-01-12 – Data;
11:15 - Realus laikas (valanda, minutes);
8,3
- Lauko temperature;
16,9
- Vidaus, kambario termostato matuojama temperature;
41,5
- Karšto (buitinio) vandens temperatura;
Statusas - Esama šilumos siurblio būsena.

Pagrindinio meniu vaizdas:
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4 Valdymas, parametrų nustatymas.
4.1 Pagrindinis meniu.
„SVEO GeoKat“ valdomas mygtukų pagalba dešinėje pusėje.

Norint patekti į pagrindinį meniu reikia paspausti
Atsidaro pagrindinio meniu langas:

Įvedimo klavišą (ENTER klavišas).

Su klavišais
- kursoriaus perstūmiamas žemyn arba į viršų (UP/DOWN klavišas),
pasirenkamas norimas redagavimui ar reguliavimui reikalingas parametras.

4.2 Aliarmai (klaidos/gedimai).
Peržiūra aktyvių aliarmų, bei jų ištrinimas.

Spaudžiame

Su klavišais

- kursorius ties parametru pabaltuoja (mirksintis).

- kursoriaus perstūmiamas žemyn arba į viršų, pasirenkama norima

funkcija ir užfiksuojama klavišu

Įvedimo klavišas (ENTER klavišas).
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4.3 Nustatymai.
4.3.1 Šildymo nustatymai.

Paspaudus klavišą

Šildymo nustatymai:

Pasirenkamas klavišais
- (kursoriaus perstūmimas žemyn arba į viršų)
pasirenkame norimą nustatymo parametrą.
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4.3.2 Kambario temperatūros nustatymas.

Spaudžiame

Su klavišais

kursorius ties parametru pabaltuoja (mirksintis).

- kursoriaus perstūmimas žemyn arba į viršų, pasirenkama norima

temperatūra ir užfiksuojama klavišu

Įvedimo klavišas (ENTER klavišas).

4.3.3 Karšto vandens temperatūros nustatymas.

Spaudžiame

Su klavišais

kursorius ties parametru pabaltuoja (mirksintis).

- kursoriaus perstūmimas žemyn arba į viršų, pasirenkama norima

temperatūra ir užfiksuojama klavišu

Įvedimo klavišas (ENTER klavišas).

Pastaba: Standartiniuose modeliuose, maksimali karšto vandens temperatūros nustatymo
riba yra: 45 laipsniai šilumos.
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4.4 Šildymo kreivės nustatymas.
Šildymo kreivės nustatymas yra reguliuojamas pagal namo šiluminę varžą.

4.5 Sezono Žiema / vasara pakeitimas.
Vasaros laikas nustatomas tada, kai nebereikia šildyti namų, bet reikalingas karštas (buitinis)
vanduo. Analogiskai pasirenkamas Žiemos sezonas kada reikia šildyti namus ir karštą vandenį.

5 Startas – Šilumos siurblio paleidimas/ sustabdymas.

Spaudžiame

Su klavišais

- kursorius ties parametru pabaltuoja (mirksintis).

- kursoriaus perstūmimas žemyn arba į viršų, pasirenkama norima

funkcija ir užfiksuojama klavišu

Įvedimo klavišas (ENTER klavišas).
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6 Laikas/ data - laiko ir datos nustatymas.

Spaudžiame

Su klavišais

- kursorius ties parametru pabaltuoja (mirksintis).

- kursoriaus perstūmimas žemyn arba į viršų, pasirenkama norima

funkcija ir užfiksuojama klavišu

Įvedimo klavišas (ENTER klavišas).

Jeigu ALIARMAI - klaidos nenusiima arba dažnai kartojasi, reikia skambinti į
serviso tarnybą, pranešti klaidos pavadinimą. Šilumos siurblio neeksploatuoti.

UAB “SVEO grupė”
Įmonės kodas: 303243067
PVM mokėtojo kodas: LT100008892110
Ežero 5, Slengių km., Klaipėdos raj.

AB bankas; Swedbank bankas
A/s: LT067300010117140737
www.sveogrupe.lt
Serviso tel: +37061135336
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