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VALDYKITE „ECL Comfort“ NUOTOLINIU BŪDU 

ir naudokitės taupymo prognoze 
 

„ECL Portal“ – tai centralizuoto šildymo sistemos nuotolinio valdymo ryšio 
programa. Tiek patyrusiam naudotojui, tiek naudojančiam pirmą kartą, „ECL Portal“ 
suteikia paprastą prieigą prie sistemos ir jos dienos našumo apžvalgą bei leidžia 
sumažinti priežiūros ir aptarnavimo išlaidas.  
 

 

ECL – PAPRASTA IR EFEKTYVU 
 

Prieiga prie ECL reguliatorių naudojant 
kompiuterį arba išmanųjį telefoną 
„ECL Comfort 310“ elektroniniam 
reguliatoriui skirta „ECL Portal“ programa – 
tai paprastai naudojamas SCADA įrankis, 
skirtas centralizuoto šildymo sistemai valdyti. 
„ECL Portal“ leidžia supaprastinti 
aptarnavimą, eksploatavimą ir techninę 
priežiūrą tiesiogiai jūsų kompiuteryje arba 
išmaniajame telefone, kur bebūtumėte. 
 

Kelkite techninės priežiūros lygį ir mažinkite 
išlaidas naudodamiesi prieigos ir valdymo visą 
parą galimybėmis, gaukite išsamią energijos 

sunaudojimo duomenų, temperatūros ir srauto apžvalgą. Rezultatas – optimalus našumas ir 
faktinis energijos taupymas. 
 

„ECL Portal“ serverį prižiūri IT profesionalai, todėl duomenys patikimai saugomi ir tvarkomi, o 
eksploatavimo priežiūros kainos visuomet žinomos iš anksto. 
 

Reali nauda, realus taupymas 
Naudodami „ECL Portal“ galite: 

 Didinti sistemos našumą ilgalaikėje perspektyvoje 

 Kelti energijos naudojimo supratimo ir skaidrumo lygį 

 Pakelti techninės priežiūros lygį ir sutrumpinti reagavimo į 
avarines padėtis laiką 

 Šalinti trikdžius nevykdami į šildymo sistemos vietą 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

  
UAB “Absoliuta” 
Įm.k.: 300091647 
PVM kodas: LT100001522617 

Tel.: +370 (5) 240 51 10 
Mob. tel. +370 (684) 01271 

Kalvarijų g. 137-1, LT-08221 Vilnius 
El.p.: info@absoliuta.lt 
www.absoliuta.lt 

A/s: LT94 2140 0300 0166 8586 
AB Nordea Bank 
Banko kodas 21400 

 

 
LOGINĖ SĄSAJA 

 

Intuityvi ir draugiška vartotojui 
Žiniatinklio grafinė sąsaja „ECL Portal“ suteikia išsamią informaciją apie „ECL Comfort 310“ 
konfigūracijas, parametrų nustatymus ir jutiklio reikšmes tada, kai jums reikia, ir ten, kur reikia. 
Šildymo sistemos grafinis ekranas labai jautrus, o „ECL Portal“ SCADA sudaro įspūdį, kad esate 
tiesiog namuose. 
 

„ECL Comfort 310“ reguliatoriuje pasirinkta programa automatiškai rodoma pagrindiniame „ECL 
Portal“ ekrane, o esamos ir kontrolinės reikšmės ekrane automatiškai rodomos ir naujinamos. Tuo 
pat metu, atitinkami meniu punktai, kuriuose galite prieiti prie konfigūracijų, kreivių ir kitų 
funkcijų, suteiks patikimą apžvalgą. 
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PRADINIS RINKINYS... 

 

...kompiuteris, interneto ryšys ir galite pradėti! 
Ryšiui tarp „ECL Comfort 310“ reguliatoriaus ir „ECL Portal“ užtikrinti naudojamas esamas standartinis 
pastato interneto ryšys („Ethernet“). Taigi, montavimas faktiškai yra labai paprastas. Be to, vartotojo 
kompiuteryje nereikia diegti jokios specialios programinės įrangos, todėl taupomas tiek pradedančiųjų, tiek 
patyrusių vartotojų laikas. 
Veikiančioje sistemoje galimos trijų lygių vartotojų paskyros (vartotojo, priežiūros specialisto ir galutinio 
vartotojo), skirtos vartotojų prieigai ir sistemos administravimo teisėms diferencijuoti. Nuo dabar stebėti 
ECL paprasta, kaip niekada, o nemokamas išmaniojo telefono programos intelektualusis valdiklis tiesiogine 
prasme yra jums po ranka. 
 

Nuo ko pradėti 
1. Atveskite ir prijunkite „Interneto“ kabelį į ECL310 reguliatorių, kad užmegztumėte interneto ryšį. 
2. Jei ECL310 įsigijote iš UAB „Absoliuta“ tai reguliatorius pradės veikti iš karto jį instaliavus, nebent 
interneto tiekėjas yra pvz. neaktyvavęs 501 port-o. 
3. Atsiunčiate apie reguliatorių į renatas@absoliuta.lt šią informacija: 

 Elektroninio pašto adresą pvz. prieziura@prieziura.lt (tik pirmą kartą); 
 Pajungto reguliatoriaus MAC adresą (jis užrašytas ant ECL310 galinės sienelės); 
 Adresą kur yra pajungtas reguliatorius pvz. Vakaro g. 12, Vilnius. 

4. Laukiate atsakymo, kad Jūsų reguliatorius aktyvuotas ir jį galima valdyti internetu. 
 

Daugiau informacijos talpinama:  http://www.absoliuta.lt/lt/specialus-pasiulymai/ecl-portal.html  
Šiuo metu per UAB „Absoliuta“ ecl.portal prieiga ir galimybėmis galite naudotis nemokamai! 
 

„Danfoss ECL Comfort“ reguliatorius 

Ypač didelis centralizuoto šildymo sistemų našumas. 
„ECL Comfort“ reguliatorius – tai lauko oro kompensatorius, veikiantis kaip šildymo sistemos arba 

centralizuotos šildymo sistemos šilumos punkto intelektualusis šakotuvas. Į „ECL Comfort“, kuris buvo 

kuriamas atsižvelgiant į jūsų poreikius, įtrauktos aukštą našumą užtikrinančios funkcijos. Pavyzdžiui, galite 

sutaupyti montavimui ir eksploatavimui skiriamą laiką, sutrumpinti neplanuotos techninės priežiūros laiką ir 

mažinti energijos sunaudojimą. 
 

Kartu su „Danfoss“ esate pasirengę ateičiai, pasieksite ECL reguliatoriaus duomenis būdami bet kurioje 

vietoje. Jei atsiranda tinklo ryšio ir šildymo sis  temos stebėjimo poreikis keliuose greta esančiuose 

pastatuose, galima lengvai įtraukti ECL reguliatorius į 

tinklą. 

Sumanus ryšys 
„ECL Comfort 310“ užtikrina moderniausias ryšio 

sąsajų parinktis. Integruotų parinkčių arba parinkčių 

naudojant išplėtimo modulius diapazonas apima 

internetą („Ethernet“), „Modbus“, „M-Bus“ ir USB, 

skirtą techninei priežiūrai atlikti. 

 

mailto:renatas@absoliuta.lt
mailto:prieziura@prieziura.lt
http://www.absoliuta.lt/lt/specialus-pasiulymai/ecl-portal.html

