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2013 m. spalio mėn. 3 d. vyko seminaras 

 

„Valdykite šilumą nuotoliniu būdu. Naujos taupymo galimybės“ 
(ECL PORTAL.ABSOLIUTA) 

Organizatoriai: UAB „Absoliuta“ ir UAB „Danfoss“. 
 
Pranešimas: Gintaras Morkūnas, Architektų 67 DNSB pirmininkas. 
 
ECL310 sistemą turime įsidiegę (16 aukštų monolitinis namas) metus laiko. Turėjome senąją ECL versiją, kuri taip pat 
atrodė patikima, bet joje buvo viena problema – neveikė dienos/nakties režimas. Dėl to daugiau sutaupyti šildymo 
išlaidoms negalėjome, nebent būtume viską reguliavę rankiniu būdu, o tada reikėtų nuolatos eiti į šilumos mazgą, 
eikvoti brangų laiką ir t.t. 
 

5 tūkstančiai litų, kuriuos išleidome ECL310 diegimui (vietoj senesnio „Danfoss“ automatikos komplekto, be nuotolinio 
valdymo galimybės), atsipirko per vieną žiemą. Esant reikalui, galiu pagrįsti skaičiais. 
 

Pasamdėme įmonę, kuri įdiegė šią sistemą. Reikėtų turėti omenyje, kad samdant įmonę tokiems instaliavimo darbams, 
ji turėtų būti atsakinga už savo darbus iki šilumos mazgo paleidimo žiemos sezonui. Prieš metus mes susidūrėme su 
problema, kai namo gyventojai priėmė sprendimą šilumą paleisti penktadienį: atsukome sklendes, įjungėme visus 
reikiamus jungiklius, o šilumos nebuvo. Nors dar buvo darbo metas – kreipiausi į rangovus, kurie įdiegė sistemą, bet šie 
neturėjo laiko padėti. Tuomet skambinau į „Danfoss“ įmonę.   

 

Atvažiavęs atstovas penktadienį, dirbo iki pat vakaro, bet gedimą rado ir šilumą gyventojams paleido.   

 

Pasirodo, kad rangovui montuojant ECL310, buvo sukeisti laidai. 
 

Pakalbėkime apie pačią šilumos nuotolinio valdymo sistemą, kokie jos privalumai.   

 

Yra tam tikras šilumos kitimo kreivės koeficientas. Gamykloje jis rekomenduojamas ir nustatomas 1,1. Per visą 
praėjusią žiemą aš rašiausi duomenis, fiksavau lauko, vidaus, sienų temperatūrą, skambindavau kaimynams įvairiuose 
aukštuose, klausiau apie situaciją pas juos. Visus parodymus lyginau, ir jau žinau, su kokiais kreivės nustatymais 
pradėsiu šią žiemą. Praktiškai, manau, kad jie visos šios žiemos metu ir nesikeis.  

 

Taigi, vienos žiemos užteko, kad suprasčiau, kokia temperatūra, koks koeficientas, kokia kreivė reikalinga konkrečiai 
mano name. Aišku, Jūsų namuose šitos kreivės koeficientai, ko gero, bus skirtingi. Noriu pasakyti, kad reikia dirbti su 
šia sistema. Žinoma, galima ją įjungti, palikti, ir tiek. Gali būti, kad rezultatas vis tiek bus, nes yra nakties, dienos 
režimai, bet kada turite priėjimą prie temperatūrų reguliavimo, tad efektas tikrai bus.   

 

Bet didžiausias efektas, manau, yra tada, kai namui nustatai būtent tą tinkamiausią režimą, koeficientą, kad 
palaikytumėte, tarkime, 19

o
C temperatūrą butuose. Mes su kaimynas nutarėme palaikyti 19-20

o
C temperatūrą, ne 

daugiau. Tokia temperatūra name praktiškai ir palaikoma visuose aukštuose. Noriu pastebėti, kad mūsų name nėra 
įrengtų balansinių ventilių, kitokių papildomų daviklių, kurie, ko gero, irgi turi teigiamos įtakos ekonomijai.  

 

Šiais metais mes pasirašėme sutartį su šilumos ūkį prižiūrinčia įmone. Punktas dėl šilumos reguliavimo buvo išbrauktas 
iš paslaugų sąrašo. To dėka mes sutaupėme. Šilumą reguliuosiu aš pats, nors reguliuoti ne kas ir liko: kadangi 
temperatūros grafiką aš turiu, žinau tas ribas, kuriose gyvename, kurias reikia palaikyti.   

 

Klausimas: nuo ko ta kreivė priklauso?  

 

Atsakymas: nuo lauko temperatūros, nuo namo sienų storio ir nuo pageidaujamos temperatūros butuose. Svarbu 
žinoti, kad temperatūros kreivę galima „laužyti“. Pavyzdžiui, prie koeficiento 0,8, tarkim, esant lauko temperatūrai 0

o
C, 

aš galiu „laužti“ kreivę ir įvesti savo pasirinktą reikšmę. Jei aš žinau, kad lauke esant 0
o
C, mūsų name bus per šalta, aš 

pakeliu tą temperatūros koeficientą pats – įrašau norimą skaičių, ir toje vietoje „lūžta“, tai yra, pasikeičia kreivė. Galiu 
tai padaryti nuotoliniu būdu, internetu prisijungęs prie savo valdymo paskyros.  

 

Žiemos metu 0
o
C bus dažnai. Kai tokia temperatūra kartosis, Jūs galėsite pasitikrinti, ar tas įvestas skaičius, 

temperatūrinės kreivės lūžis pasiteisina. Jei pasiteisina, viskas tvarkoje, tuomet ir paliksite tą skaičių, o jei ne – vadinasi 
kažką reikia keisti.  
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Klausimas: „Kaip tarp stovų reguliuojate srautą?“   

 

Atsakymas: pas mus yra 16 aukštų, vieno srauto įėjimo namas. Stovai yra beveik vienodu atstumu nutolę nuo šilumos 
punkto. Tad tiek 16-ame, tiek 8-ame ar 2-ame aukšte temperatūros praktiškai yra vienodos. Gal šiek tiek įtakos turi ir 
vandens siurblys, kuris yra pakankamai galingas. Jis dažnai ir greitai „prasuka“ vandenį sistemoje, galbūt dėl to šilumos 
pasiskirstymas name yra tolygus.  

 

Mes darėme bandymus žiemos metu, esant skirtingoms lauko oro temperatūroms, kelis kartus matavome skirtinguose 
aukštuose esančiuose butuose vidaus temperatūrą (šiaurinėje, pietinėje pusėje, paduodamą, grįžtamą vandens 
srautus) – visi šie parametrai yra labai neblogi. Skirtumas visame name siekia apie 2

o
C.  

 

Klausimas: ar tikrai gali nebūti temperatūros perkryčio didesnio nei 2
o
C tarp apatinio ir viršutinio aukštų?  

 

Atsakymas: taip, užtikrintai sakau, nes pats asmeniškai tas temperatūras matavau. Name nerenovuotas stogas, taigi 
16-ame aukšte temperatūra tikrai nukrenta dar dviem laipsniais, bet šiaip visame name apsieiname net be balansinių 
ventilių.  

 

Taigi ECL310 reguliatorius tikrai mums atnešė naudą. 2012 m., paleidus šildymą spalio, lapkričio mėnesį  temperatūra 
svyravo tarp 0 ir 5

o
C. Atvažiavę „Vilniaus energija“ atstovai, ėmė klausinėti, kodėl tokios mažos namo šilumos 

sąnaudos. Nuėjome į šilumos mazgą, parodžiau, kad ten įdiegtos naujovės, stovi reguliavimo automatika.  

 

Pastebėjome, kad ECL310 reguliatoriaus sistema labiausiai taupo šilumą, kai lauke yra nuo -5
o
C iki +5

o
C temperatūros 

diapazonas. Jei lauke yra šalčiau, valdiklio sistema supranta, kad yra per šalta ir Jums neduoda nustatyti didesnio nei 
1

o
C vandens skirtumo. O esant lauke apie 0

o
C, pas mus skirtumas tarp dienos bei nakties temperatūrų yra beveik 10

o
C 

(8 - 9) – tai labai daug. Mes paskaičiavome, kad šilumnešio 3
o
C tolygūs kambario +/- 1

o
C temperatūros.  

 

Klausimas: jei lauke -10-15
o
C, kaip veikia dienos - nakties šildymo sistema?  

 

Atsakymas: Esant tokiems šalčiams, taupymo režimas (nors ir nustatytas) tiesiog neveikia. Skirtumo tarp nakties ir 
dienos režimų praktiškai nebelieka.  

 

Mūsų name šilumos sunaudojimas – 96 kW/h 1 m
2
 – praėjusio sezono rezultatas. Prieš tai buvusio sezono - 107 kW/h 

1 m2. Tiesa, prieš paskutinį sezoną mes pakeitėme visas namo vidaus durų ir langų sistemas.   

 

Šilumos taupymui, žinoma, įtakos turėjo ir tai. Bet per 2012/2013 metų šildymo sezono lapkričio mėnesį mes  iš karto 
pajutome ECL310 sistemos naudą, kai temperatūra buvo apie 0

o
C.  

 

Klausimas: vadinasi, labiausiai ECL310 valdiklio sistema apsimoka, kai lauko oro temperatūra apie 0
o
C?  

 

Atsakymas: taip, o jei tiksliau – kai svyruoja nuo -5
o
C iki +5

o
C. Tas diapazonas, kai skirtumas tarp nakties ir dienos 

temperatūrų didžiausias, yra pats efektyviausias šilumos taupymui su automatiniu valdikliu ECL310.   

 

Karštam vandeniui tai ne taip akivaizdu, bet šildymui, kai už lango apie 0
o
C, o paros bėgyje temperatūros skirtumas yra 

kokie 8-10
o
C, tai jau didelis skirtumas. 

 
Pasisakymas: Rimantas Čečetas, UAB „Montuva“ direktorius. 
 

Mes montuojame ECL310 valdiklius savo prižiūrimose daugiabučių namų bendrijose. Juos paruoštus naudojimui 
perkame iš UAB „Absoliuta“. Šiuo metu dirbame su DNSB 301.   

 

Galėjome tai padaryti jau anksčiau. Padarėme, sukonfigūravome, sutvarkėme – tikrai veikia. Labai tuo didžiuojamės, 
tačiau gyvenimas toks, kad susidėjus aplinkybėms, nespėjome pajungti interneto ir ECL310 pajungimo darbai sustojo. 
Netrukus mes pratęsime tuos darbus.  

 

Ilgų diskusijų metu „išgliaudėme“ tokį bendrą klausimą. Prisiminkite, kur per ECL 310 automatinio valdiklio pristatymą 
matėte ECL310 tipinius karšto vandens nustatymus – tai mūsų su ponu Mečislovu, bendrijos pirmininku, bendro darbo 
vaisius. Mes suradome, kaip reikėtų nustatyti valdiklį, kad liktų reguliuoti tiktai 2-3-4 parametrus. Tuomet nereikia lįsti 
į programavimą, kišti nagus ten, kur nereikia, kad neišsiderintų visa šilumos valdymo sistema. Sureguliavome, 
sutvarkėme karšto vandens pusę, po 1-2 savaitės paleidus šilumą, sureguliuosime šildymo parametrus. Tada turėsime 
patirtį, jau po metų, po šildymo sezono, žiūrėsime, koks taupymas ir kokie privalumai. Galbūt aptiksime ir trūkumų – 
tuomet ieškosime, kaip juos galima pašalinti. 
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Kalbant apie „rubiseifą“ – anksčiau labai nervuodavausi, vėliau tai praėjo. Pernai, užpernai savaitgaliais, šeštadienį, 
sekmadienį naktį, tai yra, labiausiai netinkamu metu, tekdavo sėsti ir važiuoti, pavyzdžiui, į Pilaitę arba Kaštonų gatvę, 
ir atstatyti tą daiktą, kuris vadinamas „rubiseifu“. Kažkodėl kai kuriuose adresuose „rubiseif“ valdikliai „pakimba“ 
žymiai dažniau nei kituose. Tai vyksta taip dažnai, kad pradedi galvoti, ar tai kartais nėra kažkieno piktas kėslas. 
Nesinori galvoti apie „Vilniaus energiją“ labai blogai, bet taip jau gaunasi.   

 

Spalio viduryje statysime ECL310 valdiklio sistemą Vilniuje, Ukmergės 228A name. Pas juos senasis „rubiseif“ valdiklis 
labai dažnai „pakibdavo“.  

 

„Vilnius energija“ dabar įsismagino rašyti sąskaitas daugiabučius prižiūrinčioms įmonėms už perviršinį karšto vandens, 
šilumos sunaudojimą vasaros metu. Bet jie nenori girdėti apie tai, kad galbūt „Montuva“ galėtų pateikti sąskaitą 
„Vilnius energijai“ už taip vadinamus valdiklių pakibimus. Apie tai kalba net neina.   

 

Pavyzdžiui, pastaruoju metu „Montuvai“ jie bando pateikti 26 tūkst. litų sąskaitą už dvejus praėjusius metus. Tai iki 
absurdo yra juokinga. Negaliu pasakyti, kad aš pradėjau čia kažkokį „kryžiaus karą“, bet bandysime apginti savo 
prižiūrimų namų gyventojų interesus.   

 

Mes bandysime naujų valdiklių pagalba pasitvarkyti tose keliose bendrijose, kuriose iš tiesų yra prasta situacija. 
Kalbant konkrečiai, vienoje Šeimyniškių g. bendrijoje valdiklis stovėjo akivaizdžiai „prieštvaninis“ – jam buvo apie 20 
metų. Mes pakeitėme jį, pastatę ECL310 sistemą. Pažiūrėsime, kokie bus rezultatai per šildymo sezoną.  

 

Ukmergės g. 228A bendrijoje yra labai drąsus pirmininkas, kuris viešai yra „Vilniaus energijai“ pasakęs labai daug 
nemalonių dalykų. Taigi jam drąsos netrūksta, ir jis sutiko keisti seną valdiklį nauju.  

 

Sprendimas yra labai paprastas. „Rubiseifo“ valdiklis tampa tik domenu, duomenų siuntėju. Mes išvystėme metodą, 
kaip tai padaryti greitai, paprastai ir aiškiai, be jokių niuansų.   

 

Klausimas: ką reiškia žodis „pakimba“?  

 

Atsakymas: kad tai išsiaiškinti, bendravome su įvairiais informatikos specialistais, ir jie teigia, kad tas pats „Rubiseifas“ 
arba ECL-as – tai mažas arba didelis kompiuteris. Kaip ir visuose kompiuteriuose, juose yra įvairios operacinės 
sistemos, nulių ir vienetų sąryšis, kažkokios kreivės ir t.t. Jeigu mes paimsime ir išjungsime šitą kompiuterį paprastu 
piršto paspaudimu, padarysime tai keletą kartų, tai po kokio dešimto karto jis jau nebeįsijungs.  

 

Taigi visai gali būti, kad „Rubiseif“ valdiklis „pakimba“ dėl to, kad „kažkas“ nuotoliniu būdu prie jo prisijungia ir eilinį 
kartą nekorektiškai išeina, tai yra, atsijungia.  

 

Komentaras iš salės: nereikia pergyventi dėl to „Rubiseif“...   

 

Atsakymas: aš nepergyvenčiau dėl „rubiseifo“, jei man nereikėtų keltis naktimis dėl jo. Turiu „Landis & Gir“ valdiklį 
Rimšos gatvėje, kuriam jau arti 20 metų. Turiu Teatro gatvėje Danfoss 9600 valdiklį, Vingrių gatvėje ECL301. Krūva 
visokiausių valdiklių ir keistas dalykas – nei vienas iš jų „nepakimba“... 

 

Klausimas: kas atsitinka, kai valdiklis „pakimba“?  

 

Atsakymas: kai jis „pakimba“, gali būti įvairūs dalykai – pavyzdžiui, pavara atsidaro viršutiniame taške ir tuomet 
dideliais kiekiais varo termofikatą, siurblys tuomet, kaip taisyklė, išsijungia. Toje laiptinėje, virš šilumos punkto 
gyvenantys žmonės nieko nepastebi, nes yra per mažas atstumas nuo šilumos punkto, o kitoje laiptinėje gyvenantys 
žmonės skundžiasi, kad nėra nei šilumos, nei karšto vandens.   

 

Replika iš salės: mes irgi su tokiais dalykais susidūrėme, bet pastatėme starterį, ir dabar tokių problemų nebėra.  

 

Atsakymas: Pilaitėje, pas ponią Anelę iš vienos DNSB, mes prašėme, kitur taip pat, tai visur, kur prašėme,  pastatė 
restarterius, bet pakibimai neišnyko...  

 

Suprantu taip – jeigu reikia šilumos punkte taisyti ką nors, jei kažkas sugenda, tai reikia tvarkyti ir tai („Rubiseif“). 
Pavyzdžiui, ar Jūs bandėte bent kartą šeštadienį skambinti į „Mano būstas“ arba „Axis Industries“, kuris atlieka 
garantinę „Rubiseif“ valdiklių priežiūrą ir išsikviesti savaitgalį tą specialistą, jei Jūs patys nesugebate atstatyti „rubiseif“ 
veikimo? Juk kartais neužtenka išjungti ir vėl įjungti automatiką. Būna, kad reikia atidaryti dėžę, atjungti 
akumuliatorius. Jei Jūs to nežinote, nemokate, nesate su tokio pobūdžio darbais susiję, tai Jums tai gali atrodyti gana 
sudėtinga (tarytum “perpetuum mobile“ iš 32 amžiaus). Tuomet kaip prie jo prieiti, ką su juo daryti, yra visiškai 
neaišku. Taigi jei bandėte išsikviesti technines tarnybas šeštadienį arba darbo dieną po 17 val., - tai neveikia. 
Klausimas, kam gi jis tada reikalingas iš viso? 


