
Danfoss One®

VÅSUB125Danfoss Heating Solutions

Grīdas ūdens apsildes sistēma   

Danfoss Link™ HC/RS grīdas apsildes sistēma

Grīdas apsildes sistēmai ir trīs pamata kompo-
nentes: 

  -   kolektori (parasti atrodas santehnikas telpā) 
sadala siltumu pa atsevišķām telpām;

-   galvenais kontrolleris, vadot atsevišķus vār-
stus, ieslēdz/izslēdz telpu apsildi;

-   telpas sensori mēra temperatūru telpā un 
 tos var izmantot vēlamās temperatūras ie-
statīšanai.

Kā darbojas grīdas apsilde?

Grīdas apsildes pamata princips ir sildīt tel-
pu no apakšas, kas ir ļoti praktisks sildīšanas 
veikts. 

Grīdas apsildes cauruļvadi ir iestrādāti tieši 
betona pamatnē (lielas jaudas/mitrā grīdas 
apsilde) vai var izmantot speciālus apsildes 
sadales paneļus (piem., SpeedUp), kas atrodas 
tuvāk grīdas virsmai (nelielas jaudas/sausā grī-
das apsilde). 

Lūdzu, ņemiet vērā!  Līdz 95% no visām sistēmām ir lielas 
jaudas grīdas apsildes sistēmas. Ja 
šaubāties, vai jūsu mājoklī ir uzstādīta 
lielas vai nelielas jaudas grīdas apsil-
des sistēma, sazinieties ar uzstādītāju. 

Lielas jaudas apsildes sistēmām ir salīdzinoši 
ilgāks reakcijas laiks. Temperatūras paaugstinā-
šanai par vienu grādu ir nepieciešama apmē-
ram 1-2 stundas.

Dažas dienas gadā - parasti gadalaiku maiņas 
laikā - nepieciešams ņemt vērā, ka temperatūra 
var būt nedaudz zemāka vai augstāka par iesta-
tīto temperatūru. Šādos gadījumos laikapstākļu 
pārmaiņas ir pārāk straujas, un kontrolleris 
nespēj uz tām reaģēt, piem., pēkšņas spēcīgas 
saulesgaismas vai straujas temperatūras paze-
mināšanas laikā.  

Nelielas jaudas grīdas apsildes sistēmām re-
akcijas laiks ir salīdzinoši ātrāks. Temperatūras 
paaugstināšanai par vienu grādu parastu ir ne-
pieciešamas apmēram 20 minūtes.
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Displeja un taustiņu pārskats

Temperatūras pazemināšana

Apsildes pārtraukšana 

Temperatūras paaugstināšana

Temperatūra telpā

Zems baterijas uzlādes līmenis

Telpas sensors bloķēts 

Rādījums redzams tīkla testa laikā

Danfoss Link™ RS

Danfoss Link™ HC

Kolektors

LED 1 iedegas

LED 2 neiedegas

Apsildes kontūrs 1: 
ieslēgts

Apsildes kontūrs 2: 
izslēgts
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Ja mājoklī ir grīdas apsildes sistēma, vai varu izmantot temperatūras pazemināšanas 
periodus?

Jā, vara, bet ņemiet vērā dažus nosacījumus.

Lielas jaudas grīdas apsilde
Mēs iesakām vienu ilgu temperatūras pazemi-
nāšanas periodu (vismaz septiņas stundas) ar 
nedaudz zemāku ekonomijas temperatūras 
iestatījumu. 

Komforta un ekonomijas temperatūras star-
pība nedrīkst būt lielāka par 1-2 grādiem. 

Pārmērīga temperatūras pazemināšana neļaus 
sistēmai sasniegt zemāko temperatūru, un 
enerģija netiks ietaupīta. 

Lūdzu, ņemiet vērā! Iepriekš minētos nosacījumus īpaši 
ieteicams ņemt vērā, ja ja apsildes avots ir apsildes 
sūknis.

Pārmērīga temperatūras pazemināšana rada 
risku, ka apsildes sūknis pēc temperatūras 
pazemināšanas perioda beigām var aktivēt pa-
pildu apsildes avotu (elektrisko sildelementu).  
Tas palielinās enerģijas patēriņu.

Nelielas jaudas grīdas apsilde
Mēs iesakām iestatīt zemāku ekonomijas tem-
peratūru vienam vai vairākiem pagarinātajiem 
periodiem.

Komforta un ekonomijas temperatūras star-
pība nedrīkst pārsniegt 3-4 grādus, jo citādi 
sistēma nespēs nodrošināt temperatūras iz-
maiņas.

Lūdzu, ņemiet vērā!  Tas īpaši jāņem vērā, ja apsildes avots 
ir apsildes sūknis.

Pārmērīga temperatūras pazemināšana rada 
risku, ka apsildes sūknis pēc temperatūras 
pazemināšanas perioda beigām var aktivēt pa-
pildu apsildes avotu (elektrisko sildelementu).  
Tas palielinās enerģijas patēriņu.

Temperatūras 
pazemināšana 
plkst. 23.00

Laba prakse
Enerģijas ietaupījumi

Komforts: 21 ˚C

Ekonomija: 19 ˚C

Temperatūras 
pazemināšanas 
perioda beigas 
plkst. 6.00

Temperatūras 
pazemināšana 
plkst. 23.00

Slikta prakse
Enerģijas ietaupījumu nav vai tie ir niecīgi

Komforts: 21 ˚C

Ekonomija: 15 ˚C

Temperatūras 
pazemināšanas 
perioda beigas 
plkst. 6.00
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Ņemiet vērā, ka pirmo gadu jaunās, lielas jau-
das apsildes sistēmas izmaksas būs 20-30% 
augstākas. 

Cēlonis ir betonā esošā ūdens izgarošanai 
nepieciešamā enerģija, ko nodrošina tikai ap-
sildes sistēma.

Pirmajā ekspluatācijas gadā ēkā ar platību 150 
m2 izgaros apmēram 1500 litri ūdens. 

Ekspluatācijas ekonomija

1500 litri ūdens

30 tonnas betona

Logu atvēršana telpas vēdināšanai

Telpas vēdināšanas laikā attiecīgās telpas sen-
soram varat nospiest apsildes pārtraukšanas 
pogu. 

Nospiežot pogu, telpas apsilde tiks pārtraukta 
un rādījumi displejā nodzisīs.

Vēlreiz nospiežot pogu, telpas apsilde turpinā-
sies, un displejā parādīsies gaisa temperatūra 
telpā.

Lūdzu, ņemiet vērā!  Ja nevēlaties apsildes pārtraukšanas 
pogu nospiest nejauši vai mājās ir 
mazi bērni, pogu var bloķēt.  Skatiet šīs 
rokasgrāmatas sadaļu: Vai Danfoss 
One® sistēmai ir bērnu drošības 
slēdzis?

 Ja jums ir Danfoss Air vēdināšanas sistēma, lo-
gus atvērt nav nepieciešams.
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Apsildes pārtrauk-
šanas poga


