
        ELEKTRONINIS  VALDIKLIS 

Priekinis valdymo skydelis  

 

1 – Elektroninis valdiklis KR-4.4  
2 – Įjungimo/išjungimo  mygtukas 
3 – Ventiliatoriaus mygtukas 

 

 Galinis valdymo skydelis 

 

 

1 – Cirkuliacinio siurblio kištukinis lizdas  
2 – Termosaugiklis 

3 – Elektros saugiklis 

  

 

  

Valdiklis KR-4.4 valdo oro kiekį, paduodamą į katilo Astra G degimo kameras, reguliuodamas ventiliatoriaus 
darbo stiprumą. Degimo proceso metu ventiliatoriaus apsukos yra keičiamos, priklausomai nuo oro kiekio 
poreikio degimo procesui. Pasibaigus degimui, dūmų temperatūrai nukritus žemiau 75°C ir nustatytą laiką vėl 
nepakilus, išjungiamas ventiliatorius cirkuliacinis siurblys. Valdikliu galima nustatyti iš katilo išeinančio 
vandens temperatūrą 65 - 90°C ribose, cirkuliacinio siurblio įjungimo ir išjungimo temperatūrą. Astra G katilo 
valdiklis reaguoja į katilo šilumokaityje esančio vandens temperatūrą ir dūmų temperatūrą.. Jis taip pat turi 
vieną laisvą išėjimą, kuris gali būti naudojamas kitų vartotojo katilinės prietaisų valdymui. 

Elektroninis Astra G katilo valdymas turi keletą esminių privalumų prieš termostatinį. Šiuo valdymo tipu 
degimo procesas valdomas efektyviau, katilas lanksčiai reaguoja į įkrovos degimo temperatūrų pokyčius  per 
ventiliatoriumi paduodamo į degimo kameras oro kiekį, dėl to mažiau sunaudojama kuro, didesnis šilumos 
kiekis perduodamas šildymo sistemai, mažiau lieka pelenų. Elektroninio Astra G katilo valdymo pultas 
suprojektuotas aiškiai ir suprantamai vartotojui, jame nėra nereikalingų ir nenaudojamų funkcijų, jis yra 
patikimas ir ilgaamžis. 



Elektroninis valdiklis KR-4.4: 
1 – skaitmeninis temperatūros indikatorius;  
2 – temperatūros nustatymo mygtukai;  
3 – lemputė "Šildymas",  
4 – lemputė "Užgeso",  
5 – lemputė "Siurblys veikia",  
6 – lemputė “Ventiliatorius veikia“,  
7 – programuojamo išėjimo valdymo mygtukas, 
8 – lemputė “Programuojamas išėjimas“.  

 

 

               TERMOSTATINIS VALDYMAS 

Priekinis valdymo skydelis 

 

 

Galinis valdymo skydelis 

 

 

1 – Termoreguliatorius  
2 – Termometras 
3 – Įjungimo/išjungimo mygtukas 
4 – Ventiliatoriaus įjungimo/išjungimo mygtukas 

    1 – Termosaugiklis  
    2 – 
Elektrosaugiklis 

 Termostatinis valdiklis valdo katilo ventiliatorių ir sistemos cirkuliacinį siurblį. Ventiliatoriaus įpučiamą oro 
srautą valdo traukos reguliatorius FR124, priverdamas oro padavimo angą. Pasiekus nustatytą temperatūrą, 
ventiliatorių išjungia katilo darbinis termostatas. Ventiliatoriaus apsukos darbo metu nesikeičia. Perjungėjo 
padėtyje 0...60°C ventiliatorius veikia ištisai. Centrinėje padėtyje ventiliatorius yra išjungtas. Katilui pasiekus 
60°C vandens temperatūrą, perjungėją reikia nustatyti į padėtį 60...95°C, tuomet ventiliatorius bus išjungtas 
automatiškai, kai degimas katile baigsis. 

 Papildomas siurblio termostatas įjungia šildymo sistemos cirkuliacinį siurblį, pasiekus 60°C vandens 
temperatūrą katile, ir išjungia, kuomet temperatūra šildymo sistemoje tampa žemesnė kaip 60°C. 

 

 


