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Tikslas

• Šiandien • Vėliau...

Mintis iš administracinių pastatų 

?
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Vienvamzdės valdymo potencialas

Senos sistemos netenkino galiojusių nuostatų.
Pastovus srautas Modernizuotos sistemos – kintantis srautas

Per aukšta grąžinama 
temperatūra

Poreikis pakeisti temperatūras tг, tо

ir srautą G vienvamzdėje
vertikalaus paskirstymo sistemoje 
šildymo sezono metu.

Vienvamzdės sistemos 
energijos pereikvojimas per 
sezoną yra apie 25 % Ta
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Situacija

Projektas:
• Tinkamai parinkti įrengimai ar „tikslinti 

darbo projekte“, „atsarga gėdos nedaro“...
Montavimas:
• Tinkami įrengimai patiekti ir sumontuoti ar 

„ką nors supirksime ir kaip nors 
sumontuosime“

• Reguliatorius suderintas pagal galiojančias 
taisykles ar „jį dar ir derinti reikia?“

Techninė priežiūra:
• Suderinimo aktai pateikti.
• Sumontuoti įrengimai tinkami ir teisingai.
Užsakovas:
• Kita skaidrė...
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• Brangiai mokame...
• Kaip sureguliuoti...
• Kokia garantija...

Klausimai
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Valdymo sistemos derinimas
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Valdymo sistemos derinimas

Rankinis derinimas
• Registruoti temperatūras.
• Braižyti grafikus ir analizuoti 

temperatūrų kaitą.
• Koreguoti valdiklio nustatymus.
• Registruoti temperatūras... 

ECL PORTAL
• Koreguoti valdiklio nustatymus ir 

stebėti rezultatus...
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Tai yra nuotolinio valdymo 
spendimas ECL310 valdikliams. 
Sistema pagrįsta internetu ir 
išmaniųjų telefonų programomis.
Kiekvienas vartotojas turi 
abonementą su prisijungimo 
duomenimis
Silverlight plugin naudojama 
grafiniam atvaizdavimui
MS Explorer aplinka.

ECL Portalas
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ECL Portal
serveris

M-Bus
Meter

ECL 310

Vartotojo AK Vartotojo tel.

GPRS/EDGE/3G

Ethernet

Router with 
firewall

Duomenų srauto animacija
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Apžvalga

• Veikiantys prietaisai
• Atostogų režimas
• Aliarmo būsena
• Neveikia ryšys
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Valdymo schema 
atvaizduojama ekrane
Visi vartotojui pasiekiami 
ECL310 valdikliai grupuojami 
kairėje.

Matome:
Esamas ir pageidaujamas
temperatūras.
Siurblių ir vožtuvų darbo 
simbolius.
Taikymo schemos Nr.

Valdymo schema – A266 
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Valdymo schema – A368

• Automatinis papildymo
valdymas.
• Dvigubų siurblių veikimo
valdymas.
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Temperatūros

Paros grafikas. Stebime 
temperatūras.
• Ištisinė linija – esama 

temperatūra.
• Punktyrinė linija –

paskaičiuota vertė 
(užduotis – kontrolinė vertė).



14 | Šildymo skyrius

Temperatūros

40 min. grafikas. Stebime 
temperatūras.
• Ištisinė linija – esama 

temperatūra.
• Punktyrinė linija –

paskaičiuota vertė 
(užduotis – kontrolinė vertė).

• Deriname valdiklį.
• Stebime rezultatus.
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Reikia derinti karšto vandens valdymo parametrus

Nakties metu vartojimo nėra, 
o karšto vandens 
temperatūra švytuoja

Tiekiama į sistemą
Grąžinama iš sistemos

Praktinis darbas
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Blogai veikia šildymo valdymas

Perėjimas iš naktinio į dieninį 
režimą, sąlygojo 
temperatūros svyravimą 

Norima vidaus temperatūra

Tiekiama į sistemą
Grąžinama iš sistemos

Praktinis darbas
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Vožtuvo geba (įtaka)

Eksponentinė charakteristika Tiesinė charakteristika

Projektuojamas slėgio perkrytis vožtuve turėtų tenkinti sąlygą:

∆pv
∆P

≥ 0,5

∆pv∆P
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Šildymo kreivė

Tsrauto
į šildymo 
sistemą

T.lauk-30 -20 -10 0 10 20 T.lauko-30 -20 -10 0 10 20

Gamykloje nustatyta: -30,75  /  -15,60  /  -5,50  /  0,45  /  5,40  /  15,28 

Gamyklinis nustatymas
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Vidaus temperatūra

tv - 18 ºC ar 20 ºC komfortas bei 16 ºC ekonomija?

°C
5

10

tvid.
20
16

45

Laikas246 12 18

T1.1

35

Turi būti galimybė 
valdiklyje nustatyti 

komfortinės ir sumažintos 
temperatūros periodus 

kiekvienai dienai 
individualiai. 

А
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Vidaus temperatūra

tikslas
rezultatas
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Optimizacija

Šilumos 
reikia 7:00

X1 X2

X1 X2
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Komfortas - ekonomija

Tlauko ºC20100-10-20-30

0

100

Mažinimas

%

a) t vidaus

16

20

b) t vidaus

(-29...10)

(OFF)

priklausoma nuo lauko oro temperatūros

nepriklausoma nuo lauko oro temperatūros

20

16

-15
(11011)

Nustatyta vidaus temperatūra     = 20(°C),   =16(°C)
Kokia bus vidaus temperatūra    metu?
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• Galima stebėti aktyvių 
aliarmų skaičių.

• Min. ir (ar) Maks. ribos 
gali būti nustatytos.

• Viršijus ribą, apie 
aliarmą pranešama e-
paštu.

• Kai vartotojas 
prisijungia prie ECL 
Portalo, tuomet 
parodomi visi aliarmai.

Aliarmai
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• Dauguma nustatymų 
galima keisti per ECL 
portalą.

• Tai leidžia optimaliai 
naudoti energiją.

• Tai tik keletas 
nustatymų.

Nustatymai
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• Jutiklių vertės – pav. 
temperatūra ir slėgis 
yra registruojami 15 
min. intervalais ir 
saugomi 3 mėn.

• Šilumos skaitiklio 
parodymai planuojami 
saugoti 5 metus.

• Visi duomenys gali būti 
perkelti į CSV, XLS, 
PDF, RTF ar XML
formatą.

Duomenų registravimas
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Privalumai
• Šildymo sistema pasiekiama iš bet kur ir bet kada.

• Nereikia jokios programos diegti į AK.

• Vartotojai gali būti aktyvus stebėtojai, siekiantys efektyvaus darbo.

• Galima diagnozuoti  bėdos priežastį be apsilankymo vietoje.

• Nedelsiamas reagavimas (aliarmai).

• IT profesionalai aptarnauja IT įrangą. Nereikia serverio aptarnavimo sąnaudų.

ECL PORTAL
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Šilumos punktai - nesubalansuoti 

• Šąla magistralių galiniai taškai.
• Šyla artimiausi pastatai.
• Aukšta grąžinama temperatūra.
• Neužtikrinamos reguliavimo 

įrengimų darbo sąlygos.
• Greičiau dėvisi įranga.
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Šilumos punktai - subalansuoti

• Pastatai šyla pagal poreikį. 
• Žema grąžinama temperatūra.
• Mažesni nuostoliai į aplinką.
• Šilumos tiekimo siurbliai 

optimizuojami pagal poreikį ir 
galią.

• Nustatyti, užplombuoti.
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Uždaromoji plieninė armatūra

• Grafitu armuotas teflonas prieš         
guminį sandarinimo žiedą.

• Ašinio gniuždymo jėgos         
nukreipiamos nuo rutulio         
sandarinimo sistemos. Visuomet      
galima atidaryti sklendę.

• Kreipiančiosios bei pilnaviduris          
rutulys yra mažesnio pasipriešinimo      
priemonė. 

• Pralaidumą matuojame kvs verte,            
o ne aprašymu - „pilno             
pralaidumo“ sklendė.
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Sąnaudos

Optimali 
forma srautui

Maži slėgio 
nuostoliai

Mažos siurbimo 
sąnaudos

Mažesnės 
sąnaudos

Iki 30% 
energijos 
taupymas

Maža CO2 tarša
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MPHE (Micro Plate Heat Exchanger) konstrukcijos šilumokaičiuose yra 
daugiau litavimo vietų ir jos yra didesnės už įprastos konfigūracijos 
produktus. 
Apkrovos pasiskirsto tolygiau, pailgėja tarnavimo laikas.
Slėgio nuostoliai sumažėja 35%.

Eglutė MPHETM

Šilumokaičiai
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Valdikliai Nuotolinio valdymo 
sistemos

Vožtuvai su 
pavaromis

Termostatai

Slėgio 
reguliatoriai

Plokšteliniai 
šilumokaičiai

JIPTM

Rutulinės sklendės
Šilumos 
apskaita

Centralizuotai tiekiamos šilumos valdymo 
komponentai
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