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Elektriskie sildītāji apaļiem gaisa 

vadiem 

Elektriskie sildītāji apaļiem gaisa vadiem paredzēti tīra gaisa uzsildīšanai ventilācijas 

sistēmā. Tāpat tos var izmantot gaisa sildīšanai gaisa pieplūdes-nosūces iekārtās. 

Sildītāji pieejami gan bez, gan ar iebūvētu vadības kontrolieri, ar spiediena un 

plūsmas uzraudzīšanas sistēmu vai arī izgatavoti saskaņā ar individuālām klienta 

prasībām. Sildītāju korpuss ir izgatavots no alucinka pārklājuma lokšņu tērauda, 

blīvējumi no gumijas nodrošina blīvu savienojumu ar ventilācijas sistēmu. Sildītājos 

izmantoti sildelementi, kas ievietoti caurulītēs no nerūsējoša tērauda. 

Tehniskie parametri 

Spriegums: 1 ~ 230V, 2 ~ 400V, 3 ~ 400V; 

Jauda: 500W...15000W, 18000W...24000W; 

Diametrs: 100mm, 125mm, 160mm, 200mm, 250mm, 315mm, 355mm, 400mm, 

450mm, 500mm, 630mm. 

Aizsardzības pakāpe IP44; 

Elektronisko kontrolieru tipi (ja ir iebūvēti): iebūvēta temperatūras iestatīšana ar vienu 

kanāla temperatūras sensoru (SI modelis), ārēja temperatūras iestatīšana ar vienu 

kanāla temperatūras sensoru (SE modelis), kontroles signāls 0...10V DC (CE 

modelis), plūsmas un spiediena kontrole (FC modelis); 

Spiediena uzraudzības slēdža diapazons (ja ir uzstādīts): 0-200Pa (SR200 modelis), 0-

500Pa (SR500 modelis). 

Funkcijas 

Visi sildītāji ir aprīkoti ar 2 pretpārkaršanas termostatiem. Sildītāji ar diametru līdz 

250mm aprīkoti ar automātiskas pārstartēšanas termostatu uz 60°C, kas uzrauga 

izejošo gaisa temperatūru un manuālas pārstartēšanas termostatu, kurš atslēdz sildītāju 

pārkaršanas gadījumā pie 100°C. Sildītāji ar diametru virs 250mm aprīkoti ar 

automātiskas pārstartēšanas termostatu uz 70°C, kas uzrauga izejošo gaisa 

temperatūru un manuālas pārstartēšanas termostatu, kurš atslēdz sildītāju pārkaršanas 

gadījumā pie 100°C. Termostata pārstartēšanas slēdzis ir novietots uz sildītāja vāka. 

Termostati 1 un 2 fāzēm ir savienoti virknē ar sildelementiem un nav nepieciešamības 
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pēc atsevišķa releja. 3 fāzu sildītājiem nepieciešams atsevišķs relejs pretpārkaršanas 

aizsardzības funkcijas nodrošināšanai. 

Minimālais gaisa ātrums caur sildītāju nedrīkst būt mazāks par 1,5 m/s. 

Plūsmas sensors ļauj uzraudzīt gaisa plūsmu un aizsargā pret sildītāja darbību un 

pārkaršanu, ja nav gaisa plūsmas. Šajā gadījumā nav nepieciešams papildus 

savienojums ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu. 

Sildītāji ar iebūvētu elektronisko kontrolieri var būt piegādāti 4 variantos: 

1.  Iebūvēta temperatūras iestatīšana ar vienu kanāla temperatūras sensoru (SI 

modelis). Kanāla sensors jāuzstāda gaisa vadā aiz sildītāja. Temperatūras 

iestatīšanas poga ir uzstādīta uz sildītāja korpusa. 

2. Ārēja temperatūras iestatīšana, ar vienu kanāla temperatūras sensoru (SE 

modelis). Kanāla sensors jāuzstāda gaisa vadā aiz sildītāja. Temperatūras 

iestatīšanas regulators jāuzstāda atsevišķi, piemēram, uz sienas (potenciometra 

pretestība – 10K). 

3. Ārējs vadības signāls 0...10 V DC (CE modelis). Jānodrošina ārējais vadības 

signāls no citas kontroles ierīces. 

4. FC – plūsmas un spiediena kontrole. 

Ja sildītājs nav aprīkots ar iebūvētu vadību, jāizmanto ārēja kontroles ierīce. 

Modeļa apzīmējums 

Piemērs: EHC 250/3.0/2/SE/FC/K 

EHC – elektriskais sildītājs apaļiem gaisa vadiem 

250 – gaisa vada diametrs, mm 

3.0 -  jauda, kW 

2 – fāzes 

SE – elektroniskā kontroliera tips 

FC – plūsmas un spiediena kontrole 

K – ar kontaktoru 

Iebūvētā kontroliera indikācija 

Zaļa LED lampiņa (LED7) (attēls 3.) 

LED deg nepārtraukti – normāla darbība. FC modelim, kad tiek padots spriegums, 

zaļā gaisma mirgo 10 sekundes, kamēr gaisa plūsmas sensors tiek sagatavots darbībai. 
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Ja darbībā ir kļūme, LED ziņo par to ar mirgošanu: 

1x – temperatūras uzstādīšanas (potenciometrs) kļūme; 

2x – pieplūdes gaisa sensora T1 kļūme; 

3x – nosūces gaisa sensora T2 kļūme; 

4x – gaisa plūsmas sensora kļūme; 

5x – netiek saņemti dati no Modbus, Modifikācija MB. 

Ja ir vairākas kļūmes, LED parāda tās secībā no 1. līdz 5. Nepārtraukta mirgošana – 

testa režīms. Testa režīmu iespējams ieslēgt tikai, ja nav darbības kļūmju. 

Sarkana LED indikācija (LED8) (attēls 3.) 

Ja sildītājs strādā ar vismaz 1% jaudas, LED pastāvīgi deg. 

Testa režīms  

Testa režīmu vajadzētu ieslēgt, kad nepieciešamas pārbaudīt sildītāja darbību un 

ieejošā gaisa temperatūra ir augstāka par iestatīto. 

Testa režīma ieslēgšana – temperatūras iestatīšanas poga (potenciometrs) jānogriež uz 

minimālo temperatūru, jāpagaida vismaz 1 sekundi, tad 2 sekunžu laikā jāpagriež un 

maksimumu un uzreiz uz minimālo. Zaļa LED (LED7) mirgošana norādīs uz testa 

režīma aktivizēšanu. Testa režīma laikā temperatūra, ko mēra sensors T1 ir ierobežota 

uz 60°C.. Kontroles sistēma imitēs temperatūras mērījumu uzstādījumu diapazona 

vidū: 

1. Uzstādījumu diapazons -30...0°C – imitētā temperatūra -15°C; 

2. Uzstādījumu diapazons 0...30°C – imitētā temperatūra 15°C; 

3. Uzstādījumu diapazons -20...30°C – imitētā temperatūra 5°C. 

Mainot uzstādīto temperatūru, iespējams novērot sildītāja darbību. Testa režīma 

ilgums ir 60 sekundes. 
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Marķējumi un apraksts 

 

LED1  - sildelementu darbība 

 

Tipu specifikācija 

1. EHC.../kW/... bāzes modelis bez iebūvētas vadības; 

2. EHC.../kW/.../CE ar  iebūvētu vadību 0...10V vadības signālam; 

3. EHC.../kW/.../SE ar iebūvētu vadību un ārēju temperatūras iestatīšanu; 

4. EHC.../kW/.../SI ar iebūvētu vadību un temperatūras iestatīšanu uz sildītāja; 

5. EHC.../kW/.../FC ar spiediena un plūsmas kontroli; 

5.1 EHC.../kW/.../CE/FC ar  iebūvētu vadību 0...10V vadības signālam un 

spiediena un plūsmas kontroli; 

5.2 EHC.../kW/.../SE/FC ar iebūvētu vadību un ārēju temperatūras 

iestatīšanu un spiediena un plūsmas kontroli; 

5.3 EHC.../kW/.../SI/FC ar iebūvētu vadību un temperatūras iestatīšanu uz 

sildītāja un spiediena un plūsmas kontroli; 

6. EHC.../kW/.../K bāzes modelis bez iebūvētas vadības, bet ar kontaktoru 

savienošanai ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu; 

7. EHC.../kW/.../CE/K ar  iebūvētu vadību 0...10V vadības signālam un 

kontaktoru savienošanai ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu; 

8. EHC.../kW/.../SE/K ar iebūvētu vadību un ārēju temperatūras iestatīšanu un 

kontaktoru savienošanai ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu; 

9. EHC.../kW/.../SI/K ar iebūvētu vadību un temperatūras iestatīšanu uz sildītāja 

un kontaktoru savienošanai ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu; 

10. EHC.../kW/.../FC/K ar spiediena un plūsmas kontroli un kontaktoru 

savienošanai ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu 
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10.1  EHC.../kW/.../CE/FC/K ar iebūvētu vadību no 0..10V signāla, ar 

spiediena un plūsmas kontroli un kontaktoru savienošanai ar ventilatoru 

vai gaisa apstrādes iekārtu; 

10.2  EHC.../kW/.../SE/FC/K ar iebūvētu vadību un ārēju temperatūras 

iestatīšanu, ar spiediena un plūsmas kontroli un kontaktoru savienošanai 

ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu; 

10.3  EHC.../kW/.../SE/FC/K ar iebūvētu vadību un temperatūras iestatīšanu 

uz sildītāja, ar spiediena un plūsmas kontroli un kontaktoru savienošanai 

ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu; 

 

 

 

Modeļu pārskats 
 

Modelis 
EHC 
100 

EHC 
125 

EHC 
160 

EHC 
200 

EHC 
250 

EHC 
315 

EHC 
355 

EHC 
400 

EHC 
450  

EHC 
500 

EHC 
630 

Gaisa vada diametrs, 
mm 100 125 160 200 250 315 355 400 450 500 630 

Spriegums, 
V 

Jauda, 
W   

230, 1~ 500 x x x                 
230, 1~ 1000     x x x x           
230, 1~ 1500     x x x x           
230, 1~ 2000     x x x x           
400, 2~ 3000     x x x x x x x     
400, 2~ 3000     x x x x x x x x x 
400, 2~ 4500     x x x x x x x x x 
400, 3~ 6000     x x x x x x x x x 
400, 3~ 6000     x x x x x x x x x 
400, 3~ 9000       x x x x x x x x 
400, 3~ 12000           x x x x x x 
400, 3~ 15000               x x x x 
400, 3~ 18000               x x x x 
400, 3~ 21000                   x x 

400, 3~ 24000                     x 

 

Uzmanību! Ir iespējams izgatavot arī citu modeļa un jaudas salikumu saksaņā ar 

klienta vēlmēm. 
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Elektriskās pieslēguma shēmas 

 

Marķējums: T – kanāla temperatūras sensors NTC10K, P – ārējais temperatūras 

uzstādīšanas potenciometrs 10Kom, A -  automātiskās pārstartēšanas termostats 60°C, 

R – manuālās pārstartēšanas termostats 100°C, K – kontaktors 

 

 

 

 

Modelis 

1~ 230 V 

2~ 400 V 

3~ 400 V 

Bāzes versija 
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Transports un uzglabāšana 

Iekārta ir iepakota normāliem transportēšanas apstākļiem. Izmantojiet atbilstošu pacelšanas aprīkojumu 

izkraušanai un uzglabāšanai, lai izvairītos no preces bojājumiem un personāla ievainojumiem. Necelt 

iekārtu aiz strāvas padeves kabeļa, pievienojuma kārbas. Izvairīties no triecieniem un triecienu 

slodzēm. Lidz uzstādīšanai glabāt iekārtu sausā vietā ar mitrumu zem 70% (20°C), apkārtējā 

temperatūrā 5-40°C. Uzglabāšanas vietai jābūt aizsargātai no ūdens un netīrumiem. Izvairīties no 

ilgtermiņ uzglabāšanas. Nav vēlams uzglabāt iekārtu ilgāk par 1 (vienu) gadu. 

Uzstādīšana 

1. Iekārtu var uzstādīt jebkurā pozīcijā (1. attēls), izņemot ar elektriskā pieslēguma kārbu uz leju. 

2. Ja sildītājs ir uzstādīts tādā veidā, ka ir pieejams kontakts ar sildelementiem, jāuzstāda 

aizsargreste. 

3. Gaisa plūsmai caur sildītāju jābūt vismaz 1,5 m/s. 

4. Sildītājus nedrīkst uzstādīt sprādzienbīstamā vai agresīvā vidē. 

5. Sildītājus drīkst izmantot tikai tīra gaisa sildīšanai. 

6. Sildītāji paredzēti uzstādīšanai iekštelpās. 

7. Ja sildītājs ir ar spiediena slēdzi, pēc sildītāja uzstādīšanas spiediena slēdzim jābūt vertikālā 

pozīcijā (1a attēls). 

Uzmanību: Attiecas tikai uz elektriskajiem sildītājiem ar plūsmas un spiediena kontroli 

(...FC). 

Ja sildītājs tiek uzstādīts kā priekšsildītājs pirms ventilācijas iekārtas, spiediena mērīšanas caurules 

jāpievieno spiediena mērīšanas releju pievienojumam P2 (-). Ja sildītājs tiek uzstādīts aiz ventilatora 

vai ventilācijas iekārtas kā pieplūdes sidlītājs, spiediena mērīšanas caurule jāpievieno spiediena releja 

pievienojumam P1 (+). Skatīt attēlu 1b. 

Bāzes versija/K Modelis 

1~ 230 V 

2~ 400 V 

3~ 400 V 
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1. attēls                                                                                  1a attēls      1b attēls 

Elektriskā pievienošana 

1. Elektriskā pievienošana jāveic tikai kvalificētam elektriķim saskaņā ar starptautiskajiem un 

vietējiem elektriskās instalācijas standartiem. 

2. Sildītājiem ar 3~ pieslēgumu jāizmanto A, R termoaizsardzība. Ieteicams izmantot kontaktoru 

jaudas atslēgšanai termoaizsardzības nostrādāšanas gadījumā kā norādīts pieslēguma shēmā. 

Strāvas padeves parametriem jāatbilst datiem uz sildītāja datu plāksnītes. 

3. Sildītāja ārējai bloķēšanai jāizmanto saslēgums ar ventilatoru vai gaisa apstrādes iekārtu, lai 

nodrošinātu, ka sildītājs nevar ieslēgties, ja nav gaisa plūsmas. 

4. Sildītājiem virs 9kW pēc izslēgšanas jānodrošina gaisa plūsma uz vēl vismaz 30 sekundēm, lai 

izvairītos no pārkaršanas. 

5. Strāvas padeves kabelis jāizvēlas saskaņā ar sildītāja elektriskajiem datiem. 

6. Ir jāuzstāda automātiskais slēdzis ar vismaz 3mm atstarpi starp kontaktiem. Slēdzis jāizvēlas 

atbilstoši tehniskajiem datiem. 

7. Sildītājam ir jābūt sazemētam. 

Apkope 

Sildītājiem nav nepieciešama nekāda speciāla apkope, tikai ne retāk kā 1 reizi gadā jāpārbauda 

elektriskie savienojumi.  

Darbības traucējumi 

Sildītājs nesilda: 

1. Manuālais aizsardzības termostats ir atslēdzis sildītāju. Novērst pārkaršanas iemeslu un 

nospiest “Reset” pogu uz sildītāja korpusa 

2. Nav strāvas padeves uz sildītāju. Pārbaudīt visus ārējos elektriskā pieslēguma elementus 

(relejus, slēdžus, kontrolierus). 

Automātiskais slēdzis atslēdz sildītāju: 

1. Pārbaudīt automātiskā slēdža datus, tiem jāatbilst elektriskā sildītāja datiem. 

2. Pārbaudīt pievienojuma kabeļu izolāciju, savienojošos vadus, pārbaudīt vai sildītājs ir 

sazemēts. 

3. Pārbaudīt strāvas padeves datus, tiem jāatbilst elektriskā sildītāja datiem. 

Aizsardzības termostats nostrādājis: 

1. Pārāk maza gaisa plūsma caur sildītāju. Pārbaudīt filtru, ventilatoru, gaisa vadus. 
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Izmēri, mm, 500-15000W 

*Izmēri, mm, 18000-24000W 

 

 

LED indikācija 

 

3.attēls 

Pienākošais gaisa vads 

Aizejošais gaisa vads 

T – kanāla temperatūras sensors NTC10K 

2. attēls 


