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Įrenginys  pagamintas pagal šias direktyvas:
• Mašinų direktyva, 2006/42/EC;
• Žemos įtampos direktyva, EEC 2006/95;
• Elektromagnetinio suderinamumo direktyva, 2004/108/EC.

Prieš instaliuodami ir naudodami  įrangą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. Instaliavimą, jungimą ir priežiūrą turi atlikti patyręs, kompetentingas spe-
cialistas pagal vietines taisykles ir norminius aktus. 
Įmonė neprisiima atsakomybės už žmonių traumas ar žalą turtui, sukeltus nesilaikant šių saugos reikalavimų ir modifikuojant įrenginį be gamintojo 
sutikimo.

Pagrindinės saugos taisyklės

Įspėjimas ‒ atkreipkite dėmesį Papildoma informacija

Pateiktą atsarginį lipduką priklijuokite ant įrenginio (gerai matomoje vie- 
toje) arba punktyru pažymėtos techninio vadovo dalies laukelyje.
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PRZYKŁAD
TYTUŁ

1 - logotipas
2 - vidinio naudojimo kodas 
3 - produkto pavadinimas
4 - techniniai duomenys
5 - įrenginio numeris ir data  
6 - tinklalapis

Pavojus
• Prieš bet kokius elektros ar priežiūros darbus įsitikinkite, kad įrenginys išjungtas iš maitinimo tinklų.
• Prieš bet kokius instaliavimo ar priežiūros darbus įsitikinkite, kad sustojusios visos judančios įrenginio dalys.
• Įsitikinkite, kad ventiliatoriai nepasiekiami per ortakių ar atvamzdžių angas.
• Pastebėję skysčių ant elektrinių, įtampos turinčių dalių ar jungčių, nutraukite prietaiso eksploatavimą.
• Nejunkite įrenginio prie kitokio elektros tinklo, nei nurodyta lipduke ant jo korpuso.
• Įrenginio maitinimo tinklo įtampa turi atitikti  lipduke nurodytus  elektrotechninius parametrus.
• Pagal elektros prietaisų jungimo taisykles įrenginys turi būti įžemintas. Draudžiama  jį jungti ir eksploatuoti  neįžemintą. Laikykitės 

Pavojaus lipdukų, esančių ant įrenginio, reikalavimų.

Įspėjimai
• Elektros jungimą ir įrenginio priežiūrą  gali atlikti tik kvalifikuotas personalas, vadovaudamasis gamintojo instrukcijomis ir galiojan-

čiais saugos nurodymais.
• Siekdami sumažinti potencialią riziką priežiūros ar instaliavimo darbų metu,  dėvėkite tinkamus apsauginius drabužius.
• Atlikdami priežiūros ir instaliavimo darbus saugokitės aštrių kampų.
• Nelieskite neatvėsusių šildymo elementų.
• Kai kurie įrenginiai yra sunkūs, todėl būkite atsargūs transportuodami ir instaliuodami. Naudokite tinkamą kėlimo įrangą.
• Jungiant elektrą prie tinklų reikalingas tinkamo dydžio grandinės pertraukiklis.

Dėmesio!
• Jei įrenginys  sumontuotas šaltoje patalpoje, įsitikinkite, kad sujungimai ir vamzdžiai  tinkamai izoliuoti. Paėmimo ir išmetimo ortakiai 

turi būti izoliuoti visais atvejais.
• Transportuodami ir instaliuodami uždenkite atvamzdžių angas.
• Nejunkite sausintuvų į ventiliacijos sistemą.

Prieš paleisdami įrangą,
• įsitikinkite, kad joje nėra pašalinių daiktų;
• rankiniu būdu patikrinkite, ar ventiliatoriai neužstrigę ir neblokuojami;
• jei įrenginyje įmontuotas rotorinis šilumokaitis,  įsitikinkite, ar jis neužblokuotas ir neužstrigęs;
• patikrinkite įžeminimą;
• įsitikinkite, kad visi komponentai ir priedai  prijungti pagal projektą ar pateiktas instrukcijas.

Pavojus ‒ smalkės
„Salda Antifrost“  sistema naudoja oro srautų disbalansą ir tai gali sukelti neigiamą  slėgį patalpose. Ypatingo atsargumo reikia laikytis, 
kai vėdinamose patalpose naudojama šildymo įranga, kurios veikimas priklauso nuo vidaus oro. Tai dujomis, skystu kuru, medžiu ar 
anglimi kūrenami katilai, židiniai, pastovaus srauto ar kitokie vandens šildytuvai, dujinės viryklės, krosnys ar orkaitės, kurios naudoja 
patalpos orą ir šalina išmetamąsias dujas per kaminus ar ištraukimo vamzdyną. Šildymo įrangai gali pradėti trūkti deguonies, pablo-
gėja degimo procesas. Kartais žalingos dujos gali būti išraukiamos iš kamino ar ištraukimo vamzdyno atgal į patalpas. Tokiu atveju 
griežtai rekomenduojame išjungti „Salda Antifrost“ sistemą ir naudoti išorinį pašildytuvą šilumokaičio apsaugai nuo užšalimo (žr. „Salda 
Antifrost“  funkcijos aprašymą valdymo pultelio instrukcijoje).

http://salda.lt/
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Smarty 4X P yra gyvenamosios paskirties pastatų vėdinimo įrenginiai, turintys aukšto efektyvumo (iki 90 %) priešpriešinių srautų plokštelinį šilumo- 
kaitį. Jie vėdina patalpas ir paima šilumą iš šalinamo oro. Įrenginiai atitinka ErP 2018. Smarty 4X P valdomas atskiru nuotoliniu pulteliu ir kompiuteriu 
per MB-Gateway įrenginį. Nuotolinis pultelis ar MB-Gateway neįtraukti į standartinį komplektą. Įrenginio funkcijos priklauso nuo pasirinktos valdymo 
plokštės tipo ‒ MiniMCB ar MiniMCB basic.
Smarty 4XP veikia pagal oro srautų diagramoje nurodytas ribas ir tinka naudoti tik vidaus patalpose. Darbo aplinkos temperatūra privalo būti nuo
+5 iki +40 oC. Šalto klimato zonoje, kur oro temperatūra gali nukristi žemiau -5 oC, reikalingas pasirenkamas kanalinis pašildytuvas.

Netinkamas naudoti baseinuose, pirtyse ir kitose pana-
šiose patalpose bei kaip oro šildytuvas.
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Pasirenkami šildymo elementai
*- tik šildytuvas arba pašildytu-

vas

Pašildytuvas 
ortakinis

Šildytuvas 
ortakinis

Smarty 4X P 1.1 Mini MCB Premium + + + + + +

Smarty 4X P 1.2 Mini MCB Basic Advanced + + + - +*

Ačiū, kad perkate mūsų įmonės įrenginius!

* ‒ esant santykiniam ištraukiamo oro drėgnumui žemiau nei 35 %.
** ‒ naudojamas oro srautų disbalansas gali sukelti neigiamą slėgį patalpose.

Eksploatavimo vieta Uždarose patalpose/lauke/uždarose patal-
pose ir lauke/lauke su spec. priedais

Eksploatavimas sprogioje aplinkoje negalimas

Užteršto oro transportavimas negalimas

Lauko oro temperatūros ribos be pašildytuvo (min/max) („Salda Antifrost“**   išjungta) [°C] -5/+40*

Lauko oro temperatūros ribos be pašildytuvo (min/max) („Salda Antifrost“**   įjungta)      [°C] -15/+40

Lauko oro temperatūros ribos su pasirenkamu pašildytuvu ant ortakio [°C] -30/+40

Lauko oro maksimali drėgmė [%] 90

Ištraukiamo oro temperatūros ribos [°C] +15 / +40

Ištraukiamo  oro maksimali drėgmė [%] 60

http://salda.lt/
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1. Tvirtinimo gembė (kronšteinas) su antivibracinėmis gumomis - 4  vnt.
2. Lauko oro filtras ir filtro dangtis (IF)
3. Lauko oro temperatūros jutiklis (TL)
4. Aptakos sklendės pavara (M1) ‒ tik 1.1 ir 1.2 versijoms
5. CEE7/7 maitinimo kabelis ‒ 3 m, tiekiamo oro jutiklis TJ  
6. Automatikos plokštė
7. Impulsinis maitinimo šaltinis
8.Slėgio daviklio antgalis (tik Smarty 4X P 1.1) - 2 vnt.
9. Tiekiamo oro ventiliatorius PV
10. Oro srautų žymėjimas

11. Jungė (flanšas) ‒ 4 vnt.
12. Kondensato vonelė
13. Šalinamo oro ventiliatorius (IV)
14. Kondensato nubėgimo angos
15. Šilumokaitis (PR)
16. Ištraukiamo oro temperatūros jutiklis (TA)
17. EPP korpusas
18. Ištraukiamo oro filtras ir jo dangtis (PF)
19. Skardinis korpusas

lauko oras tiekiamas oras šalinamas oras ištraukiamas oras

http://salda.lt/
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WSG AKS SKG-A

MUTE Stouch MB Gateway

TE EKA EKA NIS

MAXI BLUE 
SET

S-KFF-U S-RFF-U-D-F2

S-KCO2 S-RCO2-F2 CM230-F-L

Smarty 4X P 
legs

MPL (G4) MPL (F7)

AP ALU IR24-P

PATROL-701 774451 + 
774411

UG-3-A40 Incl 
VR-0,6M

Siphon D20

Tiekiamo ir šalinamo oro grotelės
WSG 160 GGRWSG0126_509

WSG 150 GGRWSG0126_508

Sklendės
SKG-A 160 GSKSKG003

SKG-A 150 GSKSKG014

Sklendės pavara CM230-F-L ZAKP0076

Temperatūros jutiklis 3 m TE PJUT0063

CO2 keitikliai
S-KCO2 ZAKKT0049

S-RCO2-F2 ZAKKT0048

Kanalinis drėgmės keitiklis S-KFF-U ZAKKT0051

Kambario RH keitiklis S-RFF-U-D-F2 ZAKKT0050

Valdymo pultas Stouch PRGPU51

Tinklo modulis MB Gateway PRGPU082

Filtrai
MPL (G4) ZFEPF109

MPL (F7)
(pasirenkamas)

ZFEPF108

Dažytos atraminės kojelės Smarty 4X P legs GAGKSMAR-
TY168_1000

Apkabos
AP 150 GAPAP003

AP 160 GAPAP004

Ventiliacinės grotelės ALU 160 GGRALU003

Kondensato pompa MAXI BLUE SET PRGSIK002

Elektriniai šildytuvai

EKA 160-0,6-1f PSIEKA018

EKA NIS 160-0,6-1f PSIEKANIS81

EKA 160-1,0-1f PSIEKA031

EKA NIS 160-1,0-1f PSIEKANIS03

Elektriniai pašildytuvai

EKA 160-1,0-1f PSIEKA031

EKA NIS 160-1,0-1f PSIEKANIS03

EKA 160-1,2-1f PSIEKA16003

EKA NIS 160-1,2-1f PSIEKANIS23

EKA 160-2.4-1f PSIEKA16005

EKA NIS 160-2,4-1f PSIEKANIS24

EKA 160-5.0-2f PSIEKA16007

EKA NIS 160-5,0-2F PSIEKANIS27

Slopintuvai

AKS 150-6 GSOAKS064

AKS 150-9 GSOAKS048

AKS 150-10 GSOAKS106

AKS 150-12 GSOAKS086

MUTE 160x600 GSOMUTE010

MUTE 160x900 GSOMUTE012

AKS 160-10 GSOAKS029

MUTE 160x1200 GSOMUTE013

Sifonas Siphon D20 GKIS001

Kanalinis dūmų jutiklis UG-3-A4O incl VR-0,6M ZAKKT0110

Mygtukas 774451+774411 ZEPSM001

Judesio jutiklis PATROL-701 ZAKJT021

Lubinis būvio jutiklis IR24-PC ZAKJT020

Sieninis būvio jutiklis IR24-P ZAKJT019

http://salda.lt/
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Heat exchan-
ger

Door Smarty 
4X P

Fan

By-pass MiniMCB MiniMCB basic

TL/TA TJ 15 D SEE-202

G2

Šilumokaitis Heat exchanger ZSLPLGS0020

Durys Door Smarty 4X P GPUD232_1002_0

Ištraukiamo oro ventiliatorius Fan GPUVM224_1061_1061

Tiekiamo oro ventiliatorius Fan GPUVM224_1062_1061

Temperatūros jutiklis 3 m TJ PJUT0063

Temperatūros jutiklis 1,5 m TL/TA PJUT0062

Automatikos mazgai

MiniMCB
(tik Smarty 4X P 1.1) GAUSM219_1042_1063

MiniMCB basic
(tik Smarty 4X P 1.2) GAUSM219_1042_1071

Aptakos sklendė By-pass
(tik Smarty 4X P 1.1, 1.2) GPUSK227_1001_1021

Aptakos sklendės pavara su 
pyne, antgaliais ir sandarikliais

15 D SEE-202
(tik Smarty 4X P 1.1, 1.2) GPYSM221_0_1055

Ventiliatorių maitinimo šaltinis G2 ZED01008

http://salda.lt/
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Vėdinimo įrenginys gali būti valdomas nuotoliniu pulteliu,  web sąsaja per MB-Gateway,  pastato valdymo sistema.  Detalesnė informacija apie valdy-
mo galimybes pateikiama lentelėje žemiau.

Stouch pultelis MB-Gateway BMS

+ + Modbus RTU 

lauko oras tiekiamas oras šalinamas oras ištraukiamas oras

Aprašymas
Smarty 4X P 1.1 Smarty 4X P 1.2

MiniMCB MiniMCB basic

Datos ir laiko nustatymas ● ●

Sistemos režimai, skirti vartotojo patogumui (budėjimas, pastato apsauga,
ekonominis, komforto)

● ●

Maksimalaus greičio „Boost” (ventiliatoriai veikia didžiausiu greičiu) ● ●

Komfortabilios oro temperatūros palaikymo funkcija ● ●

Šalčio - šilumos rekuperavimas ● ●

Židinio funkcija ● -

Šildymo sezonas (nuo pasirinktos datos, 3 dienų oro temperatūros vidurkio arba
rankiniu būdu) ● ●

Apsauga nuo išsausėjimo ○ ○ 1

Savaitės/atostogų tvarkaraštis ● ●

Vartotojo, serviso ir derintojo valdymo lygmenys ● ●

Automatinis pastovaus oro srauto/slėgio palaikymas (panaudojant integruotus
 slėgio skirtumo keitiklius) ● -

Rankinis oro srautų derinimas ● ●

CO2  lygio nustatymas ir mažinimas ○ ○ 1

Naktinis vėsinimas ● ●

Santykinės drėgmės (RH) nustatymas ir mažinimas ○ ○ 1

Programinės įrangos ir konfigūravimo atnaujinimo galimybė ● ●

Tiekiamo oro temperatūros valdymas pagal ištraukiamo oro temperatūros keitiklį ● ●

Sistemos stebėjimas (visų keitiklių ir įvesčių/išvesčių) ● ●

Sistemos režimo perjungimas ● ●

Rankinis komponentų valdymas ● ●

Ventiliatorių greičio perjungimas ● ●

Funkciniai komponentai

Ventiliatoriai

Ventiliatorių tolygus paleidimas ir stabdymas ● ●

Tiekiamo/Ištraukiamo oro ventiliatorių apsauga nuo gedimo ● 2 ● 2

Ventiliatorių apsauga pagal sukimosi greitį ● 2 ● 2

Ventiliatorių apsauga pagal slėgį ● -

Greičio sinchroninis/asinchroninis 0-10 V valdymas ● ●

Išorinis elektrinis šildytuvas

Valdymas įjungti/išjungti ar impulsų moduliavimo būdais ● ● 3

Rankinė apsauga ● ● 3

Automatinė apsauga ● ● 3

http://salda.lt/
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Valdymo plokštės funkcijos ir vėdinimo įrenginio veikimo algoritmas sukurti remiantis DIN 1946-6:2009-05 ir EN 12098-3 standartais.
MiniMCB valdymo plokštę galima valdyti Stouch nuotolinio valdymo pulteliais arba MB - Gateway web aplikacija. Pultelių funkcijų aprašymas pateikia-
mas techninėje dokumentacijoje arba internete www.salda.lt.

Priklausomai nuo pasirinktos versijos vėdinimo įrenginys 
naudoja dviejų rūšių plokštes ‒ miniMCB arba miniMCB ba-
sic. Jų funkcionalumas skiriasi, todėl pasitikrinkite plokštės 
pavadinimą pagal įrenginio versiją.

Įrenginį konfigūruoti galima tik MB-Gateway web aplikacija.
Žemiau nurodytos valdymo plokštės funkcijos visiškai val- 
domos tik MB-Gateway web aplikacija. Naudojant Stouch 
pultelį, reikia vadovautis jo funkcijų aprašymu, skirtu Mi-
niMCB valdymo plokštei.

Apsauga nuo perkaitimo (papildoma programinė apsauga) ● ● 3

Išorinis elektrinis pašildytuvas

Valdymas įjungti/išjungti ar impulsų moduliavimo būdais ● ● 3

Rankinė apsauga ● ● 3

Automatinė apsauga ● ● 3

Apsauga nuo perkaitimo (papildoma programinė apsauga) ● ● 3

Aptakos sklendė

Žingsninio variklio valdymas ● ●

Filtrų apsauga

pagal slėgio reles (NC) ● -

pagal laikmatį ● ●

Oro temperatūros keitikliai

Keitiklių kalibravimas ● ●

Apsauga nuo gedimo (su avariniu režimu) ● ●

Tiekiamo oro temperatūros keitiklis ● ●

Lauko oro temperatūros keitiklis ● ●

Šalinamo oro temperatūros keitiklis ○ ○

Ištraukiamo oro temperatūros keitiklis ● ●

Įspėjimai ir pranešimai bei įvestys/išvestys

Priešgaisrinės apsaugos įvestis ● ●

Konfigūruojamos skaitmeninės įvestys ● ●

Veikimo indikacijos išvestis ● -

Įspėjimo indikacijos išvestis ● -

Židinio apsauga (NC) ● -

Nuotolinio valdymo priijungimas

Stouch ○ ○

BMS ○ ○

MB Gateway ○ ○

● funkcija veikia standartiškai
○ funkcijai reikia priedo
- funkcija negalima

1 - prie MiniMCB basic galima prijungti tik vieną RH ar CO2  ketiklį. RH keitiklis paruošiamas gamykloje;
2 - MiniMCB turi RPM ar TK įvestis;
3 - MiniMCB basic gali kontroliuoti tik vieną pašildytuvą arba šildytuvą.
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Sistemos režimai:
• budėjimo (Stand-by)
• pastato apsaugos (Building protection)
• ekonominis (Economy)
• komforto (Comfort)

Budėjimo režimu sistema išjungiama leistiną laiką (pagal budėjimo režimo blokavimo funkcijos nustatymus).
Pastato apsaugos režimas skirtas apsaugoti patalpas nuo drėgmės kaupimosi. Šiuo režimu sistema dirba 1-u greičiu ir pagal gamyklos nustatytus 
parametrus (pagal nutylėjimą)  reguliuoja temperatūrą (nurodoma norima temperatūra).Prireikus temperatūros palaikymą galima išjungti.
Ekonominis režimas skirtas taupyti energiją, kai nėra žmonių patalpose. Šiuo režimu sistema dirba 2-u greičiu ir pagal gamyklos nustatytus parame- 
trus (pagal nutylėjimą)  reguliuoja temperatūrą (nurodoma norima temperatūra).Prireikus temperatūros palaikymą galima išjungti.
Komforto režimas naudojamas, kai patalpose yra žmonių. Šuo režimu sistema dirba 3-u greičiu ir visada palaiko temperatūrą.

Sistemos režimas gali būti automatiškai pakeistas dėl funkcijų (nurodyta eilės tvarka): 
1 - savaitės tvarkaraštis
2 - aktyvuotas režimas dėl  išorinio kontakto 
3 - vartotojo ranka parenkamas  režimas
4 - atostogų tvarkaraštis
5 - budėjimo režimo blokavimas.

Sistema pagal savaitės tvarkaraštį nusprendžia, kokiu režimu dirbti, tačiau vartotojas gali jį pakeisti rankiniu būdu. Sistema informuoja, kada pagal 
tvarkaraštį bus kitas režimo keitimas. Dingus elektrai režimas parenkamas pagal savaitės tvarkaraštį, tačiau jeigu jis nenustatytas, paleidžiamas prieš 
elektros dingimą buvęs režimas.
Vartotojas gali keisti režimus netgi tada, kai aktyvuota apsauga nuo išorinio kontakto. Vienintelis atvejis, kai vartotojas negali pakeisti režimo, – akty- 
vus atostogų tvarkaraščio laikotarpis. Sistema apie tai informuoja. Norint išvengti blokavimo, reikia pakeisti atostogų tvarkaraščio laikotarpį.
Budėjimo režimas gali būti blokuojamas pagal pasirenkamus parametrus. Jeigu nors viena iš aukščiau nurodytų funkcijų pakeitė režimą į budėjimo, 
patikrinama, ar šiuo metu jis neblokuojamas. Jeigu blokuojamas, grąžinamas ankstesnis pasirinktas režimas.
Žemiau pateikiama funkcijų vykdymo tvarka.

Vartotojo nustatomi 
duomenys

Nuskaitomi įvesties 
duomenys

Duomenų išvestis ir varto- 
tojo sąsaja

Savaitės tvarkaraštis

Režimo išorinis jungiklis

Atostogų tvarkaraštis

Budėjimo režimo 
blokavimas

Apsauga nuo išsausėjimo

Intensyvus vėdinimas

Vėdinimo įrenginio 
veikimo algoritmas

Apsauga

Vėdinimo įrenginio veikimo 
algoritmo blokavimas

Rankinis komponentų 
valdymas

Pradžia

Pabaiga

http://salda.lt/
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Žemiau pateikiamoje lentelėje įvardytos  galimos sistemos būsenos.

Sistemos būsena Aprašymas
Budėjimo (Stand-by) Sistema dirba budėjimo režimu

Pastato apsaugos Sistema dirba pastato apsaugos režimu

Ekonominis Sistema dirba ekonominiu režimu

Komforto Sistema dirba komforto režimu

Avarinis režimas Sistema dirba avariniu režimu. Detalesnė informacija pateikiama prie įspėjimų

Pasiruošiama Sistema ruošiasi darbui (pašildo vandens šildytuvus ir t. t.)

Atidaromos sklendės Atidaromos sklendės

BOOST funkcija Aktyvi BOOST funkcija

Aušinami šildytuvai Aušinami elektriniai šildytuvai prieš sustabdant ventiliatorius

Uždaromos sklendės Uždaromos sklendės

Kritinis gedimas Kritinis gedimas, sistema sustabdyta. Detalesnė informacija pateikiama prie įspė- 
jimų (alarms)

Priešgaisrinė signalizacija Aktyvuota priešgaisrinė apsauga nuo išorinio kontakto

Šilumokaičio apsauga nuo užšalimo Aktyvuota šilumokaičio apsauga nuo užšalimo

Pakeisti filtrus Pranešimas apie užsiteršusius filtrus. Suveikė slėgio relės arba filtrų laikmatis

Kambario 3 dienų drėgmės vidurkis nukrito žemiau 30 %. Ri-
bojamas vent. greitis

Aktyvuota apsauga nuo išsausėjimo. 3 dienų kambario drėgmės vidurkis žemesnis 
nei 30%. Sumažinamas oro srautas

Kad tinkamai veiktų tvarkaraščiai, įvykių registras bei žiemos/vasaros funkcija, reikia nustatyti tinkamą datą ir laiką. Vartotojo ir derintojo aplinkose 
galima greita laiko sinchronizacija su kompiuterio laiku.

Gali būti nurodoma tiekiamo oro arba patalpos temperatūra. Jeigu pasirenkama reguliuoti pagal patalpos temperatūrą, ši funkcija paskaičiuoja, kokį 
orą reikia tiekti, kad būtų palaikoma tinkama kambario temperatūra. Ji ribojama pagal tiekiamo oro temperatūros leistinas ribas.
Vėdinimo įrenginys neskirtas šildyti patalpas, todėl nebūtina visą galingumą išnaudoti mažam temperatūrų skirtumui. Tam skirtas kompensavimo 
procentas. Šis parametras nurodo, kokią temperatūrų skirtumo (tarp nustatytos ir patalpos) procentinę dalį kompensuos šita funkcija. Pvz., nustatyta 
20 °C, patalpoje –16 °C, kompensavimas – 50 %, skirtumas tarp nurodytos ir esamos – 20-16=4 °C. Kadangi kompensuojama 50 %, tai 4*50 %=2 
°C. Pridėjus gautą reikšmę prie nustatytos temperatūros, nurodoma reikalinga tiekiamo oro temperatūra 2+20=22 °C. Ji neribojama, nes patenka į 
tiekia- mo oro temperatūros apsaugos ribas. Šiuo atveju sistema palaiko 22 °C tiekiamo oro temperatūrą. Kuo labiau patalpos oro temperatūra artės 
prie nustatytos (20 °C), tuo pageidaujama tiekiamo oro  temperatūra artės prie 20 °C.
Patalpoje gali būti ir per karšta, todėl ši funkcija ir šildo, ir vėsina. Reikalinga (kompensuota) temperatūra rodoma „Monitoring“ lange („Required supply 
t.“). Jeigu rodoma, kad pageidaujama temperatūra lygi 0 oC, vadinasi, išjungtas tiekiamo oro temperatūros palaikymas.

Tiekiamo oro temperatūrą palaiko šie komponentai (nurodyta eilės tvarka):
• ventiliatoriai (lėtinami, jeigu per karšta);
• aušintuvas;
• recirkuliacijos sklendė (jeigu palanki lauko oro temperatūra);
• aptakos sklendė (jeigu palanki lauko oro temperatūra);
• šildytuvas;
• ventiliatoriai (lėtinami, jeigu per šalta).

Tiekiamo oro temperatūrą sistema pirmiausia bando palaikyti šilumokaičiu. Kai naudojamas plokštelinis šilumokaitis, valdoma aptakos sklendė. Šilu- 
mokaitis gali ir vėsinti, ir šildyti  ‒ tai priklauso nuo lauko ir kambario oro temperatūros. Šilumokaitis reguliuojamas jam skirtu PID valdikliu.
Kai visiškai išnaudojamas šilumokaitis ir nepasiekiama reikalinga temperatūra, aktyvuojama recirkuliacijos sklendė, paskui – šildytuvas arba aušin- 
tuvas (priklausomai nuo poreikio) ir t. t. Aktyvuojami tik tie komponentai, kurie sukonfigūruoti temperatūrai palaikyti. Nuo vieno komponento prie kito 
sistema pereina per 60 s.

Sistemai reikalingas oro srautas gali būti nurodomas procentais arba fiksuotais 4 greičiais, kurių kiekvienas skirtas atitinkamam sistemos režimui:
1. pastato apsaugos (Building protection)
2. ekonominis (Economy)
3. komforto (Comfort)
4. BOOST funkcija

Ventiliatorių greitis gali būti valdomas pagal
• procentus: 0 % atitinka 0 V valdymo signalo įtampą, 100 % – 10 V valdymo signalo įtampą;
• slėgį: nurodomas maksimalus sistemos slėgis, kuris reiškia 100 % oro srautą;
• oro srautą (m3/h): nurodomi tiekiamo ir ištraukiamo oro K faktoriai  bei maksimalus100 % oro srautas (m3/h).

http://salda.lt/
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Intensyvaus vėdinimo funkcija skirta greitai  išvėdinti patalpas. Ji aktyvuoja maksimalų oro srautą (4-ą greitį). Intensyvus vėdinimas privalo būti laiki- 
nas, t. y. turi būti baigtinė sąlyga (pvz., CO2  riba, laikas). Šio ribojimo priežastis – apsauga nuo išsausėjimo.
Funkcija aktyvuojama rankiniu būdu ir  priklauso nuo išorinio sistemos kontakto.
Ji neaktyvi, kai nustatytas budėjimo režimas. Nurodomas šios funkcijos laiko limitas. Vos tik ji aktyvuojama, nustatomas nurodytas laikas, kuris skai- 
čiuojamas iki funkcijos deaktyvavimo. Jį galima koreguoti realiu laiku, t. y. veikiant funkcijai.

Žiemos/vasaros funkcija nustatoma, kai ateina šalčiai, nes kai kurioms sistemos dalims reikia apsisaugoti nuo šalto lauko oro. Žiemą rekomenduojama 
įrenginio neišjungti, todėl galima nustatyti sistemos išjungimo blokavimą. Vandeniniai šildytuvai privalo būti visą žiemą įjungti.

Žiemos režimą galima nustatyti
• rankiniu būdu
• pagal datą
• pagal trijų dienų lauko oro temperatūros vidurkį, kuris skaičiuojamas tik tada, kai šviežio oro (lauko) pašildytuvas išjungtas.

Ši funkcija skirta apsaugoti patalpas nuo išsausėjimo. Jeigu ji aktyvi, skaičiuojamas iš patalpos ištraukiamo oro trijų dienų drėgmės vidurkis. Jeigu jis 
nukrenta žemiau 30 %, įjungus komforto režimą ventiliatoriai pradeda dirbti 2-u greičiu. Vartotojas informuojamas apie suveikusią apsaugą ir ribojamą 
oro srautą.
Jeigu drėgmės vidurkis pakyla per 30 % arba ši funkcija išjungiama rankiniu būdu, komforto režimu ventiliatoriai pradeda dirbti 3-čiu greičiu.

Savaitės  tvarkaraštis

Savaitės tvarkaraštis sudarytas iš 10 įvykių. Juos galima pridėti, ištrinti, aktyvuoti ir deaktyvuoti. Nurodomas  kiekvieno įvykio laikas, režimas ir savai- 
tės dienos.
Sistema pagal savaitės tvarkaraštį keičia režimus tik tada, kai ateina jame nurodytas laikas, todėl vartotojas visada gali rankiniu būdu pakeisti esamą 
režimą. Šis tvarkaraštis informuoja vartotoją apie būsimą režimo keitimą nurodydamas laiką iki kito įvykio.

Atostogų tvarkaraštis

Atostogų tvarkaraštis skirtas laikotarpiui, kai reikia, kad įrenginys dirbtų vienodu nurodytu režimu. Vartotojo aplinkoje parodoma, kada aktyvus tvarka- 
raščio periodas, nes šios režimo funkcijos niekas (išskyrus apsaugą) negali pakeisti. Norint normaliai valdyti sistemą, būtina deaktyvuoti atostogų 
tvarkaraščio periodą, t. y. nurodyti nulines reikšmes arba pakeisti periodo datas. Galima nurodyti iki penkių atostogų periodų.

Kiekvieną ventiliatorių pagal oro srautą ir slėgį valdo PID.
Galima apriboti minimalią ir maksimalią ventiliatorių valdymo signalo įtampą. Pagal gamyklos nustatytus parametrus nurodoma minimali 2 V įtampa, 
kuri reiškia, kad kai ventiliatoriai išjungti, perduodamas 0 V, o iškart pradėjus jiems suktis – 2 V įtampos signalas.

Ventiliatorių apsauga pagal sukimosi greitį

Jeigu ventiliatoriai turi „tacho“ išvestis, galima identifikuoti ventiliatorių gedimą pagal jų sukimosi greitį. Jeigu sistema duoda signalą ventiliatoriams 
suktis, bet  jie nesisuka, tada suveikia apsauga, stabdomas  darbas ir rodomas įspėjimas.

Oro srautų apsauga pagal slėgį (tik Smarty 4X P 1.1)

Aktyvavus šia apsaugą sistema turi būtinai pasiekti reikalaujamą slėgį arba oro kiekį. Priešingu atveju suveikia apsauga, įrenginys stabdomas ir ro- 
domas įspėjimas. Taip gali nutikti dėl srauto/slėgio daviklių gedimo, slėgio žarnelės defekto, užsikišusio oro srauto, sparnuotės defektų, nekorektiško 
K faktoriaus ir pan.

Patalpų su židiniu apsauga (tik Smarty 4X P 1.1 versijoje)

Ši apsauga naudojama, kai patalpoje yra židinys. Ji apsaugo nuo netinkamo oro slėgių skirtumo, dėl kurio gali atsirasti dūmų patalpoje (smalkių). Prie 
dedikuotos skaitmeninės įvesties turi būti prijungta slėgio relė, kuri matuoja patalpoje ir kamino viduje esančių slėgių skirtumą. Aktyvavus šią apsaugą, 
suveikusi slėgio relė stabdo įrenginį ir rodo pranešimą.

Oro srautų lėtinimas pagal temperatūrą

Jeigu tiekiamo oro temperatūra svarbesnė už oro srautą, galima įjungti jo lėtinimo pagal temperatūrą funkciją. Jeigu išnaudota visa šildymo/šaldymo 
galia nepasiekia norimos temperatūros, pradedamas lėtinti oro srautas, kad užtektų galios reikalingai temperatūrai palaikyti.

Tolygus temperatūros palaikymas lėtinant ventiliatorius

Ši funkcija skirta energijai taupyti, kai keičiamas oro srautas. Ji aktyvi, kai ventiliatoriai reguliuojami pagal procentus, nes valdant pagal oro srautą ar 
slė- gį, PID valdikliai tai atlieka automatiškai. Greitas oro srauto pasikeitimas išbalansuoja temperatūros palaikymo funkciją, todėl išeikvojama energija. 
Jei vartotojas nustato didesnį oro srautą, ši funkcija palengva pradeda didinti oro srautą ir artėjant prie nustatytos reikšmės palengva sulėtina kitimo 
greitį. Taip temperatūros palaikymo funkcija mažiau patiria streso, išeikvojama mažiau energijos. Jei vartotojas sumažina oro srautą, sistema išjungia 
aušintuvus ir šildytuvus, kad nesusidarytų šilumos/šalčio banga, ir palengva pakeičia oro srautą. Šildytuvai ir aušintuvai toliau dirba pagal poreikį.

http://salda.lt/
http://salda.lt/


13

Smarty 4X P

www.salda.lt

Ši funkcija padeda sutaupyti energijos, kuri ryte, pasinaudojant vėsiu nakties oru, vėsina pastatą.

Jeigu funkcija įjungta, bet  dar neaktyvi, tikrinamos aktyvavimo sąlygos:
1 - sistemos laikas  nuo funkcijos pradžios iki pabaigos (valandos/minutės); 
2 - lygiai kas valandą nuo pradžios;
3 - jei nustatytas „Stand-by“ režimas, įrenginys 5 minutes padirba „Building protection“ režimu, kad turėtų realius temperatūrų duomenis. Po pra- 

pūtimo tikrinama temperatūra. Jei ji netinka, įrenginys grįžta į „Stand-by“ režimą;
4 - ar temperatūra lauke aukštesnė nei nustatyta lauko temperatūra; 
5 - ištraukiamo oro temperatūra didesnė nei nustatyta temperatūra;
6 - ištraukiamo oro temperatūra bent 2 °C didesnė nei lauko temperatūra; 
7 - vasara.

Jeigu visos sąlygos tenkinamos, įrenginys pradeda dirbti „Comfort“ režimu (be temperatūros palaikymo). Pagrindiniame lange rodoma, kad aktyvi 
naktinio vėsinimo funkcija.

Kai funkcija aktyvi, nuolat  tikrinamos deaktyvavimo sąlygos: 
1 - laikas neatitinka pradžios/pabaigos intervalo;
2 - ištraukiamo oro temperatūra nukrenta žemiau nustatytos; 
3 - lauko oro temperatūra nukrenta žemiau nustatytos;
4 - buvo perjungtas kitas režimas, bet ne „Comfort“ arba įrenginys sustabdytas.

Jeigu nors viena sąlyga tenkinama, įrenginys išjungia naktinį vėsinimą ir persijungia į režimą, kuris buvo prieš aktyvuojantis funkcijai.

Panaudotą ventiliatorių greičių apsaugos nuo išorinio kontakto funkciją galima sureguliuoti taip, kad židinys neužgestų. Išorinį kontaktą galima prijungti 
prie židinio durelių jungiklio ir nurodyti, kad bus naudojamas „Įjungta/išjungta“ signalas, nustatyti minimalų ištraukiamo oro ventiliatoriaus bei maksi- 
malų tiekiamo oro ventiliatoriaus greitį. Ši kombinacija sukuria patalpoje slėgį, kuris pagerina dūmų išmetimą per kaminą bei ugnies degimą. Atidarius 
židinio dureles funkcija aktyvuojama, o uždarius deaktyvuojama.

Ši funkcija skirta palaikyti tinkamą patalpos oro kokybę.
Kai CO2 viršija leistiną ribą, aktyvuojamas  jo mažinimas, padidinamas oro srautas. Kai CO2 pasiekia nustatytą reikšmę, ši funkcija išjungiama.

Filtrų laikmačio nustatymas

Funkcijai galioti nustatoma filtrų laikmačio riba. Maksimaliai galima nurodyti 1 metus. 

Oro filtrų apsauga pagal slėgio reles

Funkcija, panaudojant slėgio reles, tikrina, ar filtrai užteršti. Galimos slėgio relių kombinacijos:
• nėra;
• tiekiamo oro;
• ištraukiamo oro;
• tiekiamo ir ištraukiamo oro.

Suveikus slėgio relėms rodomas įspėjimas.

Ši funkcija skirta aktyvuoti norimą sistemos režimą išorinio kontakto pagalba. Nurodoma, kokio tipo signalas bus perduodamas į įvestį.

Galimi signalų tipai:
• nenaudojama;
• paspaudžiamas mygtukas, aktyvuojamas pasirinktas sistemos režimas; funkcija, vieną kartą gavusi impulsą, aktyvuojama, antrą kartą – deak- 

tyvuojama;
• įĮjungta/išjungta – aktyvuojamas pasirinktas sistemos režimas. Kol įjungtas kontaktas, režimas aktyvus.
• PIR jutiklis. Suveikus jutikliui, aktyvuojamas pasirinktas sistemos režimas. Jeigu 30 minučių negaunamas signalas, režimas deaktyvuojamas.

Ši funkcija skirta aktyvuoti/deaktyvuoti intensyvaus vėdinimo funkciją arba norimą ventiliatorių greičių kombinaciją išorinio kontakto pagalba. Nurodo- 
ma, kokio tipo signalas bus perduodamas į įvestį ir ką jis valdys. Galimos signalų tipų ir funkcijų kombinacijos:

• nenaudojama;
• įjungta/išjungta – aktyvuojama pasirinkta ventiliatorių greičių kombinacija. Kol įjungtas kontaktas, tol funkcija aktyvi;
• paspaudžiamas mygtukas – aktyvuojama pasirinkta ventiliatorių greičių kombinacija. Funkcija, vieną kartą gavusi impulsą, aktyvuojama,  antrą 

kartą – deaktyvuojama;
• įjungta/išjungta – valdoma intensyvaus vėdinimo funkcija. Kol įjungtas kontaktas, funkcija aktyvi. Jeigu intensyvaus vėdinimo funkcija nenutrau- 

kiama per intensyvaus vėdinimo laiko limitą, pasibaigus laikui intensyvus vėdinimas baigiamas priverstinai;
• paspaudžiamas mygtukas – valdoma intensyvaus vėdinimo funkcija, kuri, vieną kartą gavusi impulsą, aktyvuojama,  antrą  kartą – deaktyvuo- 

jama;
• jeigu intensyvaus vėdinimo funkcija nenutraukiama per vėdinimo laiko limitą, intensyvus vėdinimas išjungiamas priverstinai.

Taip pat nurodoma, ar bus aktyvuojamas intensyvus vėdinimas, ar reikalinga ventiliatorių greičių kombinacija, t. y. galima nurodyti norimus tiekiamo ir 
ištraukiamo oro ventiliatorių greičius atskirai.
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Šalčio - šilumos rekuperavimas

Šalčio – šilumos rekuperavimo funkcija skirta plokštelinio šilumokaičio galiai aptakos sklende valdyti. Kai sklendė uždaryta, šilumokaitis naudojamas 
visu pajėgumu. Atidarant sklendę mažinama šilumokaičio galia.
Šilumokaitis gali ir šildyti, ir vėsinti priklausomai nuo lauko oro temperatūros. Jei lauke šalčiau nei patalpoje, jis pašildo lauko orą panaudodamas 
kambario temperatūrą. Jei patalpoje vėsiau nei lauke, šilumokaitis atvėsina lauko orą patalpos oru. Jo galia sumažinama iki minimumo, kai sistemos 
reikalaujama tiekiamo oro temperatūra tokia pati, kaip ir lauko oro. Kuo didesnis pageidaujamos ir tiekiamo oro temperatūros skirtumas, tuo didesne 
galia naudojamas šilumokaitis. Tik kai jis išnaudojamas maksimaliai, leidžiama aktyvuoti kitus šildymo/vėsinimo komponentus. Veikiant šiai funkcijai, 
nurodomas šilumokaičio, šilumokaičio PID valdiklio koeficientai.
Nustatomos aptakos sklendės  PID valdiklio ribos, išvesties ribos, nuo kurių ji pradeda darbą. Jei aptakos sklendė atsidaro tik kelis procentus, gali 
atsirasti triukšmas, todėl ribojama  minimali jos prasivėrimo riba, kuri taip pat galioja ir artėjant prie pilno atsidarymo.

Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo

Ši apsauga skirta apsaugoti šilumokaitį nuo ledo susidarymo, nes susidaręs ledas gali pažeisti šilumokaičio konstrukciją. 

Galimas apsaugos aktyvavimas/deaktyvaimas pagal
• nurodytą lauko oro temperatūrą;
• nurodytą šalinamo oro temperatūrą;
• nurodytą šalinamo oro temperatūros skirtumą nuo paskaičiuojamos užšalimo temperatūros (ji skaičiuojama pagal lauko bei kambario oro tem-

peratūrą ir drėgmę);
• pagal slėgio relę.

Galimos apsaugos priemonės (vykdoma  nurodyta eilės tvarka): 
1 - tiekiamo oro srauto sumažinimas (-30 %);
2 - lauko ir išmetamo oro recirkuliacija; 
3 - lauko oro šildymas pašildytuvu;
4 - aptakos sklendės atidarymas arba rotoriaus lėtinimas; 
5 - įrenginio stabdymas (pagal tiekiamo oro temperatūrą);
6 - įrenginio stabdymas nepasiekiant saugios zonos nurodytą laiką (du ciklus);
7 - įrenginio stabdymas pagal kritinę lauko oro temperatūrą (stabdoma po 30 s).

Apsaugos sąlygas ir  priemones galima aktyvuoti  pasirinktinai. Taip pat nurodomas laikas, po kurio pereinama nuo vienos  priemonės prie kitos. Jeigu 
nors viena aktyvavimo sąlyga tenkinama, pradeda veikti apsauga, rodomas pranešimas. Pradedama nuo mažiausiai energijos eikvojančių  priemonių, 
t. y. jeigu leistina, sumažinamas tiekiamo oro srautas. Jei nurodytą laiką apsauga nepadeda,  pereinama prie kitos eilės tvarka.
Nurodoma lauko oro jutiklio padėtis pašildytuvo atžvilgiu (prieš/už). Jeigu jutiklis sumontuotas prieš pašildytuvą, tai  nestabdoma, jeigu pašildytuvu 
nepasiekiama reikalinga lauko oro temperatūra.
Lauko ir išmetamo oro recirkuliavimas ‒ efektyvi ir taupi apsauga, tačiau paduoda ištraukiamą orą į tiekiamo oro srautą.
Lauko oro pašildytuvas gali būti naudojamas visa galia arba  nustatytai temperatūrai palaikyti. Jeigu pasirinktas temperatūros palaikymas,  aktyvavusi 
apsauga  iš pradžių įjungia pašildytuvą dirbti visu  galingumu tam tikrą laiką ir po to pradeda palaikyti nurodytą deaktyvavimo temperatūrą. Naudojant 
aptakos sklendę būtinai turi būti įjungtas tiekiamo oro šildytuvas. Pradarius sklendę sumažinamas šalto oro srautas, tekantis pro šilumokaitį, tačiau 
atvėsinamas tiekiamas oras, kurį būtina sušildyti tiekiamo oro šildytuvu. Ši apsauga lėtai pradarinėja aptakos sklendę tol, kol tenkinamos aktyvavimo 
sąlygos. Jas įvykdžius sklendė sustabdoma 5 min. ir po to lėtai uždaroma. Jeigu tiekiamo oro temperatūra nukrenta žemiau leistinos ribos (nepakanka 
šildytuvo galios),  sklendė priverstinai uždaroma pagal tiekiamo oro temperatūrą.

Pasitelkus šią funkciją galima matyti valdiklio įvesčių ir išvesčių reikšmes, prijungtų modulių versijas, sistemos datą ir laiką, ventiliatorių greičius, tem-
peratūrą, CO2 reikšmę, slėgius ir t. t. Informacijos kiekis priklauso nuo sistemos konfigūravimo. Šis įrankis skirtas sistemos diagnostikai.

Ši funkcija skirta apsaugoti sistemą nuo neleistino įrenginio išjungimo. Žiemą rekomenduojama tai apriboti iki 1 val. per 12 val. laikotarpį. Galimi funk- 
cijos režimai:

• leisti išjungti visada;
• blokuoti išjungimą;
• blokuoti išjungimą žiemą;
• blokuoti išjungimą vasarą.

Nurodoma, kiek laiko per 12 valandų leistinas išjungimas. Jeigu jis blokuojamas ir sistema išjungta, skaičiuojamas laikas, apie kurio likutį vartotojas 
informuojamas.
Jeigu pasibaigė laikas ir blokuojamas budėjimo režimas, apie tai funkcijos indikacija taip pat informuojamas vartotojas.

Sistemoje naudojami 4 oro srautai,  skirti konkrečiam režimui:
1. pastato apsaugos (Building protection);
2. ekonominis (Economy);
3. komforto (Comfort);
4. BOOST funkcija.

Srautai išrikiuoti didėjimo tvarka, t. y. nustačius mažesnį „Comfort“ režimą nei „Economy“, automatiškai sumažinamas pastarojo oro srautas. Priklau-
somai nuo sistemos konfigūravimo oro srautai apibūdinami procentais, slėgiais arba oro kiekiais. 100 % oro srauto vertė nurodoma serviso aplinkoje.
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Rankinio valdymo funkcija aktyvuoja/deaktyvuoja komponentus, kurie reguliuojami skaitmeninėmis ir analoginėmis išvestimis. Analoginės išvestys 
reguliuojamos procentais, o skaitmeninės – „įjungta/išjungta“. Pagal gamyklos nustatytus parametrus (pagal nutylėjimą) visiems komponentams nu-
statyta „Auto“ būsena, kuri reiškia valdymą pagal vėdinimo logiką. Komponentai rodomi pagal sistemos konfigūraciją. Kad nustatymai išliktų dingus 
elektrai, būtina juos išsaugoti.
Įrenginys mažiausiai suvartoja energijos budėjimo režimu tik tada, kai visų rankinio valdymo komponentų nustatyta „Auto“ padėtis.
Prieš naudojant rankinio valdymo funkciją, rekomenduojama aktyvuoti priverstinį sustabdymą, kuris blokuoja vėdinimo logikos funkcijas.
Ši funkcija gali praversti, jeigu reikia patikrinti, ar viskas sujungta tinkamai. Be to, esant gedimui galima aktyvuoti  komponentus, kad įrenginys dirbtų 
nepriklausomai nuo jutiklių ir apsaugų. Žinoma, šį metodą reikėtų taikyti išimtiniais atvejais tol, kol bus pašalintas gedimas.
Jeigu nustatytas išorinis („Remote“) temperatūros jutiklio tipas, galima nurodyti jo temperatūrą rankiniu būdu arba ir per Modbus sąsają.

Serviso aplinkoje galima pakeisti prisijungimo slaptažodžius. Norint tai padaryti, reikia aktyvuoti slaptažodį, kurį sudaro 4 skaitmenys. Jeigu peržiūrint 
ar keičiant parametrus slaptažodis nereikalingas, turi būti nustatytas skaitmuo „0”.

Ši funkcija leidžia atkurti gamyklos nustatytus parametrus.

Funkcijų indikacijos skirtos informuoti vartotoją apie aktyvias funkcijas, apie pranešimus ar įspėjimus. Žemiau pateikiama lentelė su indikacijų pava- 
dinimais ir jų aprašymais.

Functions indications Aprašymas
Working indication output Aktyvuota darbo indikacijos išvestis

Alarm indication output Aktyvuota gedimo indikacijos išvestis

System mode switch Aktyvuota apsauga nuo išorinio kontakto

Custom fans speed switch Aktyvuota ventiliatorių greičio pasirinkimo priklausomybė nuo išorinio kontakto

Winter Aktyvus žiemos režimas

Stand-by mode blocking activated Aktyvuotas budėjimo režimo blokavimas

Slowing down fans Lėtinami ventiliatoriai

Slowing down fans by temperature Lėtinami ventiliatoriai pagal tiekiamo oro temperatūrą

Night cooling function activated Aktyvuota naktinio vėsinimo funkcija

Hydronic pump exercise activated Aktyvuota cirkuliacinių siurblių profilaktika

Service stop function Blokuojamas vėdinimo įrenginio veikimo algoritmas. Atliekami serviso darbai

Holidays Aktyvus atostogų tvarkaraščio intervalas. Keisti sistemos režimą galima tik pakeitus atostogų tvarkaraš- 
čio intervalą

Reducing CO2 level Aktyvuota CO2  mažinimo funkcija

Full recirculation Aktyvuota pilnos recirkuliacijos funkcija

Sistema informuoja vartotoją apie sutrikimus pranešimais, kurie anuliuojami automatiškai. Rekomenduojama, kad įspėjimus rankiniu būdu anuliuotų 
specialistas, prieš tai išsiaiškinęs priežastis. Jeigu aktyvus nors vienas įspėjimas, sistema stabdoma ir aktyvuojama išorinė gedimo indikacija. Lente- 
lėje pateikiami visi galimi įspėjimai ir pranešimai.

Indikacija Gedimų sąrašas

. Nutrūkęs rotoriaus diržas

A.2 Įjungta židinio apsauga

. Įjungta drėgmės reguliavimo funkcija

. Įjungta plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo

A.5 Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo. Sistema išjungta

.6 Plokštelinio šilumokaičio apsauga nuo užšalimo (slėgio relė)

A.7 Vandeninio šildytuvo apsauga nuo užšalimo. Sistema išjungta

. Per žema tiekiamo oro temperatūra

. Per aukšta tiekiamo oro temperatūra

A. Per žema tiekiamo oro temperatūra. Sistema išjungta

A. Per aukšta tiekiamo oro temperatūra. Sistema išjungta

.2 Pakeiskite tiekiamo oro filtrą (slėgio relė)

. Pakeiskite ištraukiamo oro filtrą (slėgio relė)
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Sistema fiksuoja 50 naujausių įvykių (gedimai, įspėjimai, priešgaisrinės sklendės testavimo rezultatai ir t. t.). Registre saugomas įvykio aprašymas ir 
laikas.

Gamybos linijoje įrašoma būtent kiekvienam įrenginiui  skirta konfigūravimo versija. Prie sistemos konfigūracijos ir programinės įrangos versijų patei- 
kiamas ir darbo laikas nuo įrenginio pagaminimo. Jis skaičiuojamas sukantis ventiliatoriams.

. Pakeiskite tiekiamo ir ištraukiamo oro filtrus (baigėsi laikas)

A.5 Maitinimo šaltinio problema. Patikrinti F1 saugiklį

.6 Tiekiamo oro temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

.7 Ištraukiamo oro temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

. Šalinamo oro temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

. Šviežio oro temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

.2 Vandeninio šildytuvo vandens temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

.2 Vandeninio pašildytuvo vandens temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

.22 Vandeninio aušintuvo vandens temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

.2 Valdymo dėžės temperatūros jutiklio gedimas. Avarinis režimas

A.2 Tiekiamo oro temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

A.25 Ištraukiamo oro temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

A.26 Šalinamo oro temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

A.27 Šviežio oro temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

A.2 Vandeninio šildytuvo vandens temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

A.2 Vandeninio pašildytuvo vandens temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

A. Vandeninio aušintuvo vandens temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

A. Valdymo dėžės temperatūros jutiklio gedimas. Sistema išjungta

.2 Priešgaisrinės sklendės testavimas sėkmingas

. Priešgaisrinės sklendės testavimas nesėkmingas

A. Šildytuvo rankinė apsauga. Sistema išjungta

.5 Šildytuvo automatinė apsauga

A.6 Pašildytuvo rankinė apsauga. Sistema išjungta

.7 Pašildytuvo automatinė apsauga

A. Tiekiamo oro ventiliatoriaus apsauga

A. Ištraukiamo oro ventiliatoriaus apsauga

A. Freoninio aušintuvo apsauga

A. Priešgaisrinė apsauga

A.2 Tiekiamo oro ventiliatoriaus slėgio apsauga. Sistema išjungta

A. Ištraukiamo oro ventiliatoriaus slėgio apsauga. Sistema išjungta

A. Nekorektiška konfigūracija

A.5 Intensyvus šildytuvo vėdinimas suveikus rankinei apsaugai

A.6 Intensyvus pašildytuvo vėdinimas suveikus rankinei apsaugai

A.7 Vidinės komunikacijos klaida

. DX aušintuvo atitirpinimas

. Per didelė 3 dienų ištraukiamo oro drėgmė. Padidintas oro srautas

.5 Per didelė ištraukiamo oro drėgmė. Padidintas oro srautas

A.5 Nutrūkęs rotoriaus diržas. Sistema išjungta
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Prieš atidarydami įrenginio duris būtinai išjunkite elektros 
srovę (ištraukite maitinimo kabelio kištuką iš lizdo arba, jei 
sumontuotas dvipolis automatinis jungiklis, išjunkite jį). 
BŪTINAI užtikrinkite, kad šis jungiklis nebūtų įjungtas tre-
čiųjų asmenų, ir palaukite, kol visiškai nustos suktis venti-
liatoriai (apie 2 min.).

A:

Filtrų  išėmimas. Atidaromas  filtro  dangtelis  (traukiama  juostelė), išimamas filtras. Naudojami G4/(F7 ‒ galimybė pasirinkti) filtrai.
Užsiteršę filtrai didina oro pasipriešinimą, todėl sumažėja į patalpas tiekiamo oro kiekis.

Pakeitę filtrus, perkraukite jų laikmatį pultelyje. Pultelių 
funkcijų aprašymas pateikiamas techninėje dokumentacijo- 
je arba internete www.salda.lt.
DRAUDŽIAMA eksploatuoti vėdinimo įrenginį be filtrų!

Filtrus patartina keisti kas 3 - 4 mėnesius arba pagal lai- 
kmačio parodymus nuotolinio valdymo pultelyje.

http://salda.lt/
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• Priežiūros darbus turėtų atlikti tik kvalifikuoti darbuotojai.
• Ventiliatorius turi būti apžiūrimas ir valomas mažiausiai kartą per metus.
• Prieš pradėdami aptarnavimo ar remonto darbus įsitikinkite, ar įrenginys išjungtas iš elektros tinklo.
• Priežiūros darbus pradėkite tik visiškai sustojus ventiliatoriui.
• Vykdydami techninės priežiūros darbus laikykitės visų darbo saugos taisyklių.
• Variklio konstrukcijoje panaudoti aukšto našumo guoliai. Jie yra presuoti, todėl nereikia tepti per visą variklio tarnavimo laiką.
• Ištraukite ventiliatoriaus jungtis iš valdymo plokštės. Tiekiamo oro ventiliatoriaus – iš X2, X4. Ištraukiamo oro ventiliatoriaus - iš X2, X4.
• Atjunkite ventiliatorių nuo įrenginio.
• Kruopščiai apžiūrėkite ventiliatoriaus sparnuotę, ar nesusidarė dulkių ir kitokių medžiagų apnašų, galinčių išbalansuoti sparnuotę. Išbalansavimas 

sukelia vibraciją, triukšmą ir greitesnį variklio guolių susidėvėjimą.
• Nuvalykite sparnuotę ir korpuso vidų švelniu, netirpdančiu bei korozijos neskatinančiu plovikliu ir vandeniu.
• Valydami sparnuotę nenaudokite aukšto slėgio įrenginių, šveitiklių, aštrių įrankių arba kenksmingų tirpiklių, galinčių įbrėžti ar pažeisti sparnuotę.
• Valydami sparnuotę nepanardinkite variklio į skystį.
• Įsitikinkite, ar sparnuotės balansiniai svarsčiai savo vietose.
• Įsitikinkite, ar sparnuotė nekliūva už korpuso.
• Sumontuokite ventiliatorių atgal į įrenginį. Prijunkite variklio jungtį (-is).
• Jei po aptarnavimo darbų ventiliatorius neįsijungia arba savaime sustoja, kreipkitės į gamintoją ar jo atstovą. Ventiliatorių gedimą galima identifikuoti 

pagal jų sukeliamą  slėgio (oro srauto) skirtumą sistemoje arba sukimosi greitį RPM.
• Nesisukant varikliui, pultelyje bus rodomas ventiliatoriaus gedimas.

Prieš pradėdami priežiūros ar remonto darbus įsitikin-
kite, ar įrenginys išjungtas iš elektros tinklo.

• Aptarnavimo darbus pradėkite tik visiškai sustojus ventiliatoriams.
• Šilumokaitis valomas kartą  per metus.
• Atsargiai išėmę šilumokaičio kasetę, panardinkite ją į talpą su muiluotu vandeniu (nenaudokite sodos). Po to kasetę nuplaukite nestipria karšto van-

dens srove (per stipri srovė gali sulankstyti jos plokšteles). Šilumokaitį į įrenginį galima statyti tik visiškai išdžiūvusį.

B:

PASTABA. Prieš atliekant B veiksmą, reikia atlikti A veiksmus.

1 2
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• Ištraukite ventiliatoriaus valdymo jungtis iš valdymo plokštės. Jungtys abiem ventiliatoriams yra tos pačios – X2, X4.
• Ventiliatoriaus maitinimo laidai jungiami tiesiogiai į 48 V DC maitinimo šaltinį.
• Norint pasiekti maitinimo šaltinį pirmiausia reikia nuimti skardinę apsaugą atsukus  4 varžtus.
• Nuo maitinimo šaltinio atjungti mėlynus ir raudonus ventiliatoriaus maitinimo laidus.
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• Aptakos sklendė atjungiama nuo automatikos plokštės, jungtys X3 ir X5.
• Išimant sklendę  būtina atlikti A, B (1-3), C (1-2) veiksmus.
• Išėmus sklendę, atsukamas ąseles laikantis varžtas (1).
• Atjungiami kontaktai nuo galinio išjungiklio (2).
• Ištraukiamas sandariklis su laidais ir jungtimis (3).
• Išsukami varžtai (4).
• Iškeliama pavara su visais laidais (5).
• Surinkimas atgaline tvarka: sukišami laidai per skylę su galinio išjungiklio jungtimi, įstatomas sandariklis, įkišama pavaros ąselė į sklendės ašį (svar-

bu, kad pavaros ąselės nufrezuota plokštuma būtų lygiagreti sklendės ašies plokštumai, kurioje yra priveržimo varžtelio skylė).

1 2 3

4 5

D:

C:

1
2 3

4 5

PASTABA. Prieš atliekant C veiksmą, reikia atlikti A ir B (1-3) veiksmus.
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- Atsukite 2 varžtelius, tvirtinančius automatikos padą prie įrenginio korpuso.
- Atjunkite nuo automatikos plokštės jungtis ir žarneles nuo slėgio keitiklių (Smarty 4X P 1.1).
- Ištraukite automatiką.
- Jungtys sužymėtos pagal jų jungimo vietą, todėl surinkdami automatiką atgal atkreipkite dėmesį į jungčių ir valdiklio jungimo vietos žymėjimą. Jei ant 
valdiklio jungčių žymėjimas nematomas, vadovaukitės šiame pase pateikta PCB informacija (žr. miniMCB aprašymą).

E:

21

PASTABA. Prieš atliekant E veiksmą, reikia atlikti A veiksmus.

http://salda.lt/
http://salda.lt/


22

Smarty 4X P

www.salda.lt

Norint užtikrinti tinkamą sistemos funkcionavimą, reikia laikytis priežiūros taisyklių ir periodiškumo. Priešingu atveju garantija netaikoma. Žemiau 
pateikiama lentelė yra orientacinio pobūdžio ir sistemos priežiūros poreikis gali didėti priklausomai nuo montavimo vietos, atmosferos užterštumo, 
gyventojų  bei darbo valandų skaičiaus ir etc.

Komponentas Paleidimo metu Min. kas 6 mėn.

Filtrai Patikrinkite filtrų švarumą Pakeiskite filtrus

Ventiliatoriai Patikrinkite sujungimus ir sukimosi kryptį Patikrinkite švarumą, išvalykite, jei reikia

Rotorinis šilumokaitis Patikrinkite sukimosi kryptį Patikrinkite švarumą ir išvalykite, jei reikia

Patikrinkite diržo įtempimą

Plokštelinis šilumokaitis Patikrinkite šilumokaičio švarumą Patikrinkite švarumą ir išvalykite, jei reikia

Valdymo plokštė Patikrinkite sujungimus Patikrinkite sujungimus

Elektrinis šildytuvas Patikrinkite sujungimus Pašalinkite dulkes

Vandeninis šildytuvas Patikrinkite sandarumą Patikrinkite švarumą ir išvalykite, jei reikia

Patikrinkite sandarumą, užsandarinkite sujungi-
mus, jei reikia

Kondensato nubėgimo trapas Išvalykite

Slėgio daviklis Patikrinkite elektros jungimą Patikrinkite veikimą

Temperatūros jutiklis Patikrinkite elektros jungimą Patikrinkite veikimą, jei reikia, suderinkite

Oro paėmimo ir išmetimo sistema Patikrinkite sujungimus Išvalykite

Ortakių sistema Patikrinkite sandarumą Išvalykite

Sklendės, difuzoriai, grotelės Patikrinkite sujungimų sandarumą Išvalykite

Gedimas Galima gedimo priežastis Gedimo aiškinimas, rekomenduojamas  ša- 
linimo būdas

Neveikia įrenginys Nėra maitinimo įtampos Patikrinti, ar įrenginio kištukas įjungtas į elek- 
tros lizdą

Neįjungtas dvipolis apsaugos įrenginys arba 
suveikusi srovės nuotekio relė (jei sumontuota  
instaliuotojo)

Įjungti tik tokiu atveju, kai kvalifikuotas elek- 
trikas įvertina įrenginio būklę. Jei yra siste- 
mos gedimas, prieš įjungiant BŪTINA gedimą 
pašalinti

Neveikia arba veikia su pertrūkiais tiekiamo oro 
šildytuvas arba pašildytuvas (jei yra įmontuoti)

Dėl per mažo oro srauto ortakiuose suveikia 
automatinė apsauga

Patikrinti, ar neužteršti oro fltrai, ar sukasi ven- 
tiliatoriai

Suveikusi rankinė apsauga
Galimas šildytuvo arba įrenginio gedimas. 
BŪTINA kreiptis į įrenginį aptarnaujantį 
personalą dėl gedimo nustatymo ir jo šalinimo

Per mažas oro srautas ventiliatoriams veikiant 
nominaliu greičiu Užsiteršęs tiekiamo ir (arba) oro filtras (-ai) Reikia pakeisti filtrus

Filtrai užsiteršę ir nerodo pultelyje pranešimo Netinkamas filtrų laikmačio laikas Reikia  sutrumpinti  filtrų  laikmačio  laiką  iki 
pranešimo apie jų užterštumą

http://salda.lt/
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1. Visa mūsų gamykloje pagaminta ventiliacijos įranga patikrinama bei išbandoma. Su įrenginiu pateikiamas bandymų protokolas. Tiesioginiam pir- 
kėjui parduodamas ir iš įmonės teritorijos išgabenamas veikiantis, kokybiškas įrenginys, kuriam suteikiama 2 metų garantija nuo sąskaitos - faktūros 
išrašymo datos.
2. Jei įranga sugadinama pervežimo metu, pretenzijos turi būti pateiktos transporto įmonei. Mūsų gamykla šių nuostolių nekompensuoja.
3. Garantija netaikoma, kai

3.1 pažeidžiama įrenginio transportavimo, saugojimo, montavimo bei priežiūros instrukcija;
3.2 netinkamai eksploatuojama, sumontuojama įranga – netinkama priežiūra;
3.3 įranga be mūsų žinios ir sutikimo buvo modernizuota arba nekvalifikuotai atliktas remontas;
3.4 įrenginys naudojamas ne pagal tiesioginę jo paskirtį.

4. Garantija netaikoma tokiais įrenginio gedimo atvejais:
4.1 esant mechaniniams pažeidimams;
4.2 esant pažeidimams, kuriuos sukėlė į įrenginio vidų patekę pašaliniai daiktai, medžiagos, skysčiai;
4.3 kai gedimas atsiranda dėl stichinės nelaimės, avarijos (įtampos pasikeitimo elektros tinkle, žaibo ir pan.) ar nelaimingo atsitikimo.

5. Įmonė neprisiima atsakomybės už savo įrenginių tiesiogiai ar netiesiogiai padarytą žalą, jei jos priežastis – įrenginio naudojimo ir montavimo taisy- 
klių bei sąlygų nesilaikymas, tyčinis arba neatsargus vartotojų ar trečiųjų asmenų elgesys.

Išvardintos eksploatacijos klaidos ir įrenginio pažeidimai nesunkiai pastebimi grąžinus įrenginį į gamyklą ir atlikus pirminę apžiūrą.
Jei tiesioginis pirkėjas nustato, kad ventiliacijos įranga neveikia ar turi defektų, per 5 darbo dienas jis turi kreiptis į gamintoją, nurodydamas priežastį, 
bei pristatyti įrangą į gamyklą savo lėšomis.
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