
ELEKTROTERMINIS VALDIKLIS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PASKIRTIS 
Elektroterminis valdiklis yra termostatų ir elektroterminių pavarų grandinė, kuria reguliuojamas kieto kuro katilo 

Stropuva darbas. Valdymo prietaisų pritaikymas garantuoja lengvą naudojimą ir degimo proceso 

automatizavimą.. Prie šio valdiklio yra taip pat numatyta galimybė kambario termostatui prisijungti (į komplektą 

neįeina), kuriuo galima keisti katilo darbo parametrus, kai patalpose pasiekiama tam tikra temperatūra. 

Priklausomai nuo įsigyto kambario termostato galima užprogramuoti valandos, dienos, savaitės bei kiti režimai.  

Elektroterminis valdiklis gali būti montuojamas prie Stropuvos patalpų šildymo krosnelės.  
 

VEIKIMO PRINCIPAS 
Prietaisas veikia deguonies dozavimo principu. Deguonis tiekiama savitrauka (arba pučiant ventiliatoriui) ir 

dozuojama reguliuojant oro sklendės atidarymo kampą su bišiluminių reguliatoriumi ir su elektrinminių pavarų 

pagalba. Tokiu būdu yra valdomas degimo procesas. Kai karštas vanduo pasiekia nustatytą temperatūrą valdiklis 

pradeda tiesiog palaikyti temperatūrą ir priklausomai nuo išorinių parametrų gali sustabdyti degimo procesą. Po 

atjungimo kuras užkuriamas natūraliu būdu – savitrauka arba ventiliatoriaus įpūtimo pagalba, kuris yra prijungtas 

prie šio valdiklio. Katilo darbą galima taip pat reguliuoti kambario termostatu. Tokiu būdu galima reguliuoti 

šildymą pagal kambario esamą temperatūrą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PRIJUNGIMO SCHEMA 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mūsų katiluose vandens, o krosnelėse paviršiaus stabilią temperatūrą palaiko bišiluminis reguliatorius. Tačiau 

šiais laikais, kai namų kokybė patapo tobula ir šildymui pakanka mažai energijos, kuro degimas labai sulėtėja 

pereidamas į smilkimą. Smilkimo metu netenkama dviejų trečdalių energijos. Kad to išvengti siūlomos brangios 

ir daug vietos užimančios akumuliacinės talpos.  

Mes akumuliacijai panaudojome patalpų ir jose esančių detalių šiluminę talpą, pritaikę termopavaras ir 

termostatus, kad sustabdyti kuro degimą, kad nesmilktų, o palauktų kol patalpose ir jų daiktuose sukaupta 

šiluma išseks, kad vėl įsijungus degimas vyktų pakankamai intensyviu ekonomišku būdu. 

 

Malkinio katilo ir krosnelės valdymas su termopavara ir patalpos termostatu. 

 

Čia kambario termostatas nuosekliai sujungtas su termopavara. Krosnelės temperatūrą palaiko bišiluminis 

reguliatorius. Tačiau, kai patalpa įšyla iki užduotos, patalpų termostatas nutraukia elektros srovę ir termopavara 

uždaro oro sklendę. Patalpoms atvėsus, termostatas įjungia elektros srovę, termopavara atidaro oro sklendę ir 

malkos nuo žarijų įsidega. Taip krosnelė veikia periodiškai, tačiau intensyviu ekonomišku režimu. Pavasarėjant, 



kai dažniau pašviečia saulė, dienos metu termostatas išjungia krosnelę (arba katilą) ilgesniam laikotarpiui. Kad 

žarijos neišblėstų, kraunant malkas į įkrovos vidurį įterpkite šiek tiek pjuvenų,arba medžio briketų, arba 

smulkių medienos sąšlavų, arba čipsų. 

 

Malkinio katilo valdymas su termopavara, grįžtamo srauto termostatu ir patalpos 
termostatu. 

 

Visi žinome tai, kad veikianti šildymo sistema reaguoja į aplinkos pokyčius – lauke stipriau šąlant reikia 

daugiau energijos, o šiltomis dienomis mažiau. Todėl, kad palaikyti stabilią patalpų temperatūrą telieka 

palaikyti stabilią grįžtamo srauto temperatūrą - termostatas uždėtas ant grįžtamo srauto vamzdžio, spaudžiant 

lauke šalčiui išjungia katilą rečiau arba visai neišjungia, o šiltomis dienomis radiatorius ir grįžtamą katilui 

lengviau įšildyti, todėl termostatas katilą išjungia dažniau, radiatoriai būna vėsesni. 



Valdant katilą vien su kambario termostatu patalpų temperatūra keičiasi priklausomai nuo termostato atsilikimo. 

Su grįžtamo srauto termostatu, patalpų temperatūra išlieka stabilesnė. Todėl kambario termostatui reikia užduoti 

temperatūrą, kiek aukštesnę, nei nusistovi patalpose, kad jis neišjungtų katilo, kol jo neišjungė grįžtamo srauto 

termostatas. Taip kambario termostatas išjungia katilą tada, kai lauke sušyla tiek, kad šildymas patampa 

nereikalingas, o nusileidus saulei ir lauke atvėsus. termostatas katilą įjungia. 

 

Universalus katilas 

 

Kūrenant anglis, durpių briketus, medžio smulkenas (čipsus), kartais būtina paduoti oro po kuro įkrova. Tam 

naudojami ardeliai ir apatinė oro sklendė. Apatinė oro sklendė varstoma su termopavara, kuriai vadovauja 

paduodamo vandens srauto termostatas. Apatinė oro sklendė įtaisoma į tam tikslui padarytą jungtį katilo 



apačioje. Taip ir malkinį katilą galime perdaryti į universalų, įtaisius ardelius ir jo apatinėse durelėse oro 

sklendę.  

Kai degimas dėl kurų peleningumo sutrinka ir paduodamo vandens srauto temperatūra nukrenta žemiau 

užduotos, tada paduodamo vandens srauto termostatas įjungia termopavarą pritaisytą prie apatinės oro sklendės 

ir atidaro ją. Oras patekęs iš įkrovos apačios degimą atgaivina pastorindamas degimo sluoksnį. Dėka to, kad 

oras iš apačios pasiduoda ne ištisai, degimo sluoksnis padidėja tik tiek, kiek reikia kokybiškam degimui. 

 

Žinoma, kad neekonomiška staigiai užgesinti intensyvų degimą, nes išmetama daug nesudegusio CO, tačiau 

termopavara viršutinę sklendę uždaro tuo metu, kai bišiluminė sklendė sulėtinusi degimą ir degimas jau 

neintensyvus, todėl užgesimas vyksta su mažiausiais CO nuostoliais. Apatinės sklendės uždarymas vyksta 

degimo metu, todėl nuostolių nepatiriama.  

Oras pro sklendes patenka dėka dūmtraukio traukos, todėl katilas veikia tykiai.  

Tačiau galima įmontuoti ir oro įpūtimo ventiliatorius. Ventiliatoriai jungiami į tuos pačius gnybtus į kuriuos 

įjungtos termopavaros. Termostatui išjungus termopavarą ventiliatorius išsijungia, o termopavara sklendę 

uždaro po 3 – 5 min. Termostatui įjungus pavarą ventiliatorius įsijungia o sklendė atsidaro po kelių minučių, 

nors tai atrodo, kiek keistokai, tačiau tai ne kažkokia blogybė, o elektros sunaudojimas per tas minutes, 

niekingai mažas. 

 

Praktika parodė, kad papildoma apsauga nuo perkaitimo (sustojus cirkuliaciniui siurbliui ar kt.) nebūtina, nes 

bišiluminis oro reguliatorius spėja uždaryti sklendę ir avarijų nebūna.  

O naudojant rezervinį generatorių, elektros tiekimui dingus, cirkuliacinį siurblį akumuliatorius įstengia sukti net 

keliolika valandų, dėka ko avarija neįmanoma.  

Tačiau yra eibė įvairių apsaugos priemonių, kuriomis, pagal pageidavimą, valdymą galima papildyti. 

Valdiklio programavimas malkiniame katile 
Kaip minėta pati šildymo sistema turi ryšį su aplinka ir nuo aplinkos priklauso kiek kuro reikia sukūrenti, kokią 

temperatūrą grįžtamame sraute palaikyti, kad patalpose būtų tinkama šiluma.  

1. Įjunkite valdiklį į elektros tinklą. Palaukite 3 – 5 minutes, kol viršutinio oro termopavara maksimaliai 

atidarys sklendę. Tada po termopavara ir prie sklendės esančių sriegių pagalba nustatykite sklendės padėtį 2 – 3 

centimetrus nuo oro angos. Užkurkite kurą. Stebėkite sklendę – jei katilo temperatūrai pasiekus 70ºC sklendė 

užsidariusi, sriegių pagalba sklendę praverkite , kad liktų tarpelis 2- 3mm. Jei sklendė atidaryta daugiau – 

tarpelį sumažinkite. 

2. Kambario termostate nustatykite maksimalią šilumą, kad jis nedalyvautų.  



3. Grįžtamo srauto termostate nustatykite 30ºC, jei šildymo sistema grindinis šildymas. Jei šildymo sistema iš 

radiatorių nustatykite 40ºC. 

4. Veikiant šildymui jei kambariuose patampa per šilta, termostate nustatykite mažesnę temperatūrą. Jei 

šilumos kambariuose trūksta – didesnę. Stebėkite kambario termometrą. Kai nusistovi tinkama šiluma, 

nustatykite temperatūrą kambario termostate, kiek didesnę, nei esama – taip termostatas išjungs šildymą 

tada, kai aplinka sušils nuo saulės, nuo buitinių prietaisų ar susirinkusių svečių. (Vienas žmogus 

spinduliuoja apie 140W šilumos – tiek, kiek ketinio radiatoriaus sekcija.) 

Valdiklio programavimas universaliame katile. 
Grįžtamo srauto ir kambario termostatai nustatomi taip, kaip malkų kuro katilui.  

Tačiau universaliame katile yra paduodamo srauto termostatas valdantis oro padavimą po ardeliais.  

1. Paprastai jame pakanka nustatyti 50ºC – kai dėl kuro peleningumo krinta katilo galingumas ir temperatūra 

žemiau 50ºC, termostatas atidaro orą po ardeliais - temperatūrai pakilus uždaro. Naudingiau nustatyti žemesnę 

temperatūrą, taip oras po ardeliais bus paduodamas trumpais protarpiais. Padavus per aukštą, oras po ardeliais 

pasiduos ilgesniais intervalais ar net ištisai, kas nepageidautina, nes per daug storės degimo sluoksnis. 

TERMORELĖ G 
Termorėlė G – montuojama ant šildymo sistemos grįžtamo vamzdžio. Rekomenduojama nustatymo temperatūra 

25-55 laipsniai. Kai šildymo sistemos grįžtama šilumnešio temperatūra pasiekia nustatymą Termorėlėje G – 

nutraukiamas maitinimas elektroterminei pavarai NO, kuri per 4 minutes atsidaro uždarydama oro padavimo 

sklendę. Katilas pereina į budėjimo režimą – kuras nedega tol, kol grįžtama šilumnešio temperatūra nukris 6-7 

laipsniais žemiau nustatytos ribos.  

TERMORELĖ P 
Termorėlė P – montuojama ant šildymo sistemos paduodamo vamzdžio. Rekomenduojama nustatymo 

temperatūra 60-65 laipsniai. Kai iš katilo paduodama šilumnešio temperatūra pasiekia nustatymą Termorėlėje P 

– nutraukiamas maitinimas elektroterminei pavarai NC, kuri per 3 minutes uždaro apatinį oro padavimo 

vožtuvą. Katilui oro tiekimas iš apačios yra nutraukiamas ir degimas vyksta orą tiekiant tik iš viršaus tol, kol 

paduodama šilumnešio temperatūra nukris 6-7 laipsniais žemiau nustatytos ribos. 

 

 

 

 

 

 
 



ELEKTROTERMINĖ PAVARA NO 

Elektroterminė pavara NO – montuojama vietoj katilo traukos reguliatoriaus. Išsukus katilo traukos reguliatorių 

– įsukama elektroterminė pavara NO. 

 

 

Pradinis reguliavimas atliekamas nedegant katilui: 

1 - įjungiamas elektroterminio valdiklio maitinimas. 

2 – nustatoma Termorėlės G maksimali rekomenduojama temperatūra 55 laipsniai ir laukiama 4 minutes kol 

NO užsidarys – pereis į veikimo režimą. 

3 – įsukant/išsukant elektroterminę pavarą NO nustatomi oro padavimo sklendės nustatymai pagal katilo 

instrukcijoje esantį aprašymą (7.3 traukos reguliatoriaus nustatymas). 

NO – normaliai atidaryta nesant įtampai, todėl dingus elektros įtampai katilo oro sklendė automatiškai 

užsidarys.  



ELEKTROTERMINĖ PAVARA NC 
Elektroterminė pavara NC – montuojama apatiniam oro padavimo vožtuvui valdyti. 

Pradinis reguliavimas atliekamas nedegant katilui: 

1 - įjungiamas elektroterminio valdiklio maitinimas 

2 – nustatoma Termorėlės G maksimali rekomenduojama temperatūra 55 laipsniai 

3 - nustatoma Termorėlės P temperatūra 0 laipsnių ir laukiama 3 minutes kol elektroterminė pavara NC 

užsidarys. 

4 – įsukant/išsukant elektroterminę pavarą NC – reikia sandariai uždaryti apatinio oro padavimo vožtuvą. 

NC – normaliai uždaryta nesant įtampai, todėl dingus elektros įtampai apatinio oro padavimo vožtuvas 

automatiškai užsidarys.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APATINIS ORO PADAVIMO VOŽTUVAS 
Elektroterminis valdiklis papildomai gali būti komplektuojamas su apatinio oro padavimo vožtuvu, kurį valdo 

Elektroterminė pavara NC. Vožtuvas yra montuojamas į katile esančią angą D50 (2 colių) arba gali būti 

įmontuotas į apatines dureles (pritaikius dureles apatinio oro padavimo vožtuvo montavimui).  

 

 

VALDYMO PRIETAISO NAUDOJIMAS 
Malkos: 

Malkoms užtenka viršutinio oro padavimo, todėl apatinio oro vožtuvą išjunkite (nustatę Termorėlę P – 0 laipsnių). Jeigų 

malkos silpnai dega ir norite galingesnio katilo veikimo – naudokite oro įpūtimo kolektorių. Kūrenant malkas 

rekomenduojame įkrovos viduryje protarpiais įdėti pjuvenų briketų. Tokiu būdų esant ilgesnei pauzei – katilas 

lengvai įsikurs ir tęs darbą. 

 

Pjuvenų briketai: 

Pjuvenų briketams užtenka viršutinio oro padavimo, todėl apatinio oro vožtuvą išjunkite (nustatę Termorėlę P – 0 laipsnių). 

Jei pjuvenų briketai prastos kokybės ar silpnai dega ir norite galingesnio katilo veikimo – naudokite oro įpūtimo kolektorių.  



Kūrenant pjuvenų briketus rekomenduojame naudoti ardelius arba įkrovos apačioje įdėti smulkiai sukapotų malkų 

apie 10 cm sluoksnį. 

 

Anglys: 
Pirmą kūrenimo parą anglims užtenka viršutinio oro padavimo naudojant oro įpūtimo kolektorių, todėl apatinio oro vožtuvą 

išjunkite (nustatę Termorėlę P – 0 laipsnių). Po 12-24 valandų - kai temperatūra katile nukris žemiau darbinės ir per porą 

valandų nesugebės pakilti - apatinio oro vožtuvą įjunkite (nustatę Termorėlę P – 60-65 laipsnių) 

 

Medienos granulės: 

Medienos granulėms užtenka viršutinio oro padavimo naudojant oro įpūtimo kolektorių, todėl apatinio oro vožtuvą išjunkite 

(nustatę Termorėlę P – 0 laipsnių). Degimo pabaigoje (kai lieką 1/3 ar 1/4 kuro)  granulės silpniau dega, todėl galite 

pagerinti degimą – įjunkite apatinio oro padavimo vožtuvą (nustatę Termorėlę P – 60-65 laipsnių). 

 

 

NAUDOJIMO SAUGA 
• Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šią instrukciją. 

• Šį valdymo prietaisą privalo montuoti ir prijungti atitinkančią kvalifikaciją turintis asmuo bei būti 

susipažinęs su Saugų elektrinių įrankių naudojimą reglamentuoja šie teisės aktai: Elektros įrenginių 

įrengimo bendrosios taisyklės (Ţin., 2012, Nr. 18-816); Saugos eksploatuojant elektros įrenginius 

taisyklės (Ţin., 2010, Nr.39-1878); Darbo įrenginių naudojimo bendrieji nuostatai (Ţin., 2000, Nr. 3-88); 

Techninis reglamentas „Mašinų sauga“ (Ţin., 2007, Nr.129-5249) bei su kitais tą veiklą 

reglamentuojančiais teisės aktais. Būtina laikytis visų saugumo reikalavimų. 

• Prieš įjungdami prietaisą patikrinkite visus sujungimus. kad nebūtų galima atsitiktinai prisiliesti prie 

elektros srovės; 

• Patikrinti, kad jungiamųjų laidų ar kabelių izoliacija būtų be akivaizdžių pažeidimų, įtrūkimų ir t.t. 

Draudžiama naudoti prietaisą, jei prietaiso laidai, kabeliai yra pažeisti arba jei pažeistos kitos prietaiso 

dalys; 

• Pastebėjus stiprų detalių, laidų įkaitimą, kibirkščiavimą laiduose, jungtyse ar kitokius gedimus bei pajutus 

svylančių laidų kvapą arba nutrūkus elektros energijos tiekimui, BŪTINA prietaisą išjungti nuo elektros 

srovės šaltinio 

• Prieš įjungiant prietaisą į elektros tinklą visi darbai šio prietaiso pajungimui turi būti baigti. 

• Būtina užtikrinti tinkamas darbo sąlygas, atitinkančias prietaiso specifikacijas. 

 



 

MONTAVIMO REKOMENDACIJOS 

• Šį prietaisą draudžiama prijungti prie tų pačių elektros kabelių, prie kurių prijungti didelės galios 

prietaisai, nenaudojant atitinkamų tinklo filtrų. 

• Netieskite signalinių kabelių šalia arba su energijos ir maitinimo kabeliais. 

• Laikykite iš tolo nuotoliniu būdu valdomus prietaisus, venkite didelės galios apkrovimo, venkite prietaiso 

kontakto su grupinio arba fazinio reguliavimo prietaisais, bei su kitais įrenginiais, galinčiais sutrukdyti 

katilo reguliatoriaus darbui. 

• Prijungdami prietaisą atminkite, kad pastato sistemoje turi būti numatytas jungiklis ir automatinis 

jungiklis. Šis elementas turi būti šalia valdymo prietaiso, lengvai pasiekiamas jo naudotojui ir pažymėtas 

taip, jog būtų aišku, kad jis yra skirtas įrenginio išjungimui. 

• Gamintojas nėra atsakingas už žalą, patirtą dėl šios instrukcijos nesilaikymo. 

KOMPLEKTACIJA BE APATINIO ORO PADAVIMO 

TERMORELĖ G 

ELEKTROTERMINĖ PAVARA NO + SRIEGINIS PERĖJIMAS 

PASKIRSTYMO DĖŽUTĖ 

KOMPLEKTACIJA SU APATINIO ORO PADAVIMU 

TERMORELĖ G 

ELEKTROTERMINĖ PAVARA NO + SRIEGINIS PERĖJIMAS 

PASKIRSTYMO DĖŽUTĖ 

TERMORELĖ P 

ELEKTROTERMINĖ PAVARA NC + SRIEGINIS PERĖJIMAS 

APATINIS ORO PADAVIMO VOŽTUVAS 

PAPILDOMA KOMPLEKTACIJA 

KAMBARIO TERMOSTATAS 

ORO ĮPŪTIMO KOLEKTORIUS + LAIDAS IR TVIRTINIMO VARŽTAI 

TERMORELĖ PV 

REOSTATAS (ventiliatoriaus apsukų valdymui) 



GARANTIJOS  LIUDIJIMAS 

 

 

GAMINTOJAS: 

UAB „Stropuva ir ko“, Im.kodas 300149972 , 

Adresas: Kęstučio g. 1A, Lentvaris, Trakų r. Vilnius, LT - 25144 , Lietuva 

Bendras tel.: +370 525 51763 

Serviso tel: +370 650 15994 

Modelis:  

 

 

Pardavimo data / Parašas / 

Antspaudas 

 

 

PARDAVĖJAS: 

 

 

 

Pardavimo data / Parašas / 

Antspaudas 

 

 

MONTUOTOJAS: 

 

 

Montavimo adresas: 

 

 

Data/ Vardas Pavardė/ 

Parašas / Antspaudas 

 

 

SPECIALISTAS 

atlikęs sumontuotos 

šildymo sistemos 

įvertinimą bei katilo 

įvedimą į eksploataciją 

 

 

Pastabos 

 

Data/ Vardas Pavardė/ 

Parašas / Antspaudas 

 



 

 

GARANTINIAI / POGARANTINIAI DARBAI 

 

 

Data 

 

Atlikti darbai, keistos detalės 

 

Organizacija 

 

Vardas / Pavardė / 

Parašas 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

   

 

Elektroterminiam valdikliui suteikiam 2 metų garantija 

UAB „Stropuva ir ko“, įmonės kodas 300149972, Kęstučio g. 1A, Lentvaris, Trakų r. LT -25144, Lietuva 

Tel. +370 5 255 17 63,  mob. +370 656 08961;  

MONTAVIMAS, GARANTINIS APTARNAVIMAS tel. +370 650 15994 

www.stropuva.lt              info@stropuva.lt 

 

http://www.stropuva.lt/

	GARANTIJOS  LIUDIJIMAS

