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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto popisem systému a návodem k obsluze 
platí také další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze systému auroSTEP plus dbejte na všechny 
návody k obsluze týkající se součástí a komponentů 
zařízení. Tyto návody k obsluze jsou přiloženy k pří-
slušným součástem zařízení a doplňkovým kompo-
nentům.

1.1 Archivace podkladů
Tento popis systému a návod k obsluze a také 
všechny další související podklady a případně 
potřebné pomůcky, předejte provozovateli zařízení. 

Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody i pomůcky byly 
v případě potřeby k dispozici.

1.2 Použité symboly
Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uvá-
děny:

a
Symbol ohrožení:

Bezprostřední nebezpečí ohrožení 
života
Nebezpečí těžkých poranění
Nebezpečí lehkých poranění

–

–
–

e
Symbol ohrožení:

Nebezpečí ohrožení života elektric-
kým proudem

–

b
Symbol ohrožení:

Riziko věcných škod
Riziko ekologických škod

–
–

i Symbol užitečných pokynů a informací

 > Symbol potřebné činnosti

>

>

1.3 Platnost návodu
Tento systémový popis platí výlučně pro přístroje s 
následujícími čísly výrobku: 

Typ zařízení Číslo výrobku

auroSTEP plus VEH SN 150/3 i 0010010446

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

1.4  Označení CE
Označením CE se dokládá, že příslušný typ zařízení spl-
ňuje základní požadavky rozhodných směrnic.

1 Informace k dokumentaci
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2   Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní a výstražné pokyny
Při instalaci systému auroSTEP plus dodržujte všeo-
becné bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou 
určeny pro danou manipulaci.

2.1.1 Klasifikace výstražných pokynů
Výstražné pokyny jsou, co se týká stupně možného 
nebezpečí, odstupňovány výstražnými symboly a signál-
ními slovy následovně:

Výstražný 
symbol

Signální 
slovo

Vysvětlení

a
Nebezpečí!

Bezprostřední nebezpečí 
ohrožení života nebo těžkého 
poranění

e Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elek-
trickým proudem

a Varování! Nebezpečí lehkých poranění

b Pozor!
Riziko věcných nebo ekologic-
kých škod

Tab. 2.1 Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.1.2 Struktura výstražných pokynů
Výstražné pokyny poznáte podle horní a dolní oddělující 
čáry. Jsou strukturovány podle následujícího základního 
principu: 

a
 Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí

Opatření k odvrácení nebezpečí.

2.2 Použití v souladu s určením
Systém Vaillant auroSTEP plus je konstruován dle stavu 
techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravi-
del.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života 
uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení systému či 
jiných věcných hodnot.
Systém Vaillant auroSTEP plus nesmějí obsluhovat 
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzoric-
kými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které 
nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obslu-
hou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení 
neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bez-

>

>

pečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou oso-
bou k obsluze tohoto systému náležitě zaškoleny.
Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály se 
součástmi solárního systému. Solární systém Vaillant 
auroSTEP plus slouží výhradně k zásobování pitnou 
vodou zahřátou až na 80 °C v domácnostech a prů-
myslu, dle norem NEN pro instalaci pitné vody. Zásobník 
VEH SN 150/3 i lze použít v kombinaci s libovolným top-
ným kotlem Vaillant vyrobeným po roce 2000, pokud 
tento neobsahuje plastovou hydrauliku.
Použití systému auroSTEP plus ve vozidlech je považo-
váno za použití v rozporu s určením. Za vozidla nejsou 
považovány jednotky, jež jsou trvale instalovány na jed-
nom místě (tzv. stacionární instalace).
Jiné použití nebo použití nad rámec tohoto určení se 
považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Každé 
přímé komerční nebo průmyslové využití je také v roz-
poru s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese 
výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese 
samotný uživatel.
Použití v souladu s určením zahrnuje:

dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a 
údržbě výrobku Vaillant a rovněž i dalších konstrukč-
ních součástí a komponent zařízení
instalace a montáž v souladu se schválením zařízení a 
systému
dodržení všech podmínek inspekce a údržby, uvede-
ných v návodech.

a
 Pozor!

Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s urče-
ním je zakázáno.

Systém auroSTEP plus musí být nainstalován kvalifiko-
vaným servisním technikem, který odpovídá za dodržo-
vání platných předpisů, pravidel a směrnic.

2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Při montáži a provozu systému auroSTEP plus se cel-
kově řiďte uznávanými technickými pravidly.
Dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany při 
práci. 
Dbejte na bezpečnost práce.
Vždy a bez výjimky dodržujte následující bezpeč-
nostní pokyny a předpisy.

Instalace a montáž
Instalaci, seřízení, údržbu a opravy systému 
auroSTEP plus smí provádět pouze autorizovaný 
odborný servis.

–

–

–

>

>

>

>
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Nebezpečí ohrožení života následkem neodborné 
instalace!
Neodbornou instalací nebo defektním elektrickým kabe-
lem může na potrubí vzniknout síťové napětí, které 
může vést k újmě na zdraví osob.

Připevněte na potrubí zemnicí potrubní objímky.
Zemnicí potrubní objímky propojte 16 mm2 měděnými 
kabely s lištou na vyrovnání potenciálu.

Nebezpečí přepětí!
Přepětí může poškodit solární zařízení.

Uzemněte solární okruh jako hlavní pospojení a k 
ochraně před přepětím.
Připevněte zemnicí potrubní objímky na potrubí solár-
ního okruhu.
Zemnicí potrubní objímky propojte 16 mm2 měděnými 
kabely s lištou na vyrovnání potenciálu.

Poškození úderem blesku!
Při montážní výšce přes 20 m, popř., když kolektory 
vyčnívají přes hřeben střechy, může dojít ke škodám na 
zařízení v důsledku úderu blesku.

Napojte elektricky vodivé části na zařízení pro 
ochranu před bleskem.

Nebezpečí popálení na pojistném ventilu
V případě zastavení zařízení se může stát, že z pojist-
ného ventilu solární čerpadlové skupiny vystupuje pára. 

Zajistěte, aby byl pojistný ventil propojen tepelně 
odolným vedením se záchytnou jímkou.

Nebezpečí popálení na automatických 
odvzdušňovačích
Při zastavení zařízení může z neuzavřených automatic-
kých odvzdušňovačů unikat pára. 

Při provozu zařízení proto automatické odvzdušňo-
vače uzavřete.

2.4 Směrnice, zákony a normy
Vždy dodržujte příslušné platné národní a místní 
předpisy, normy a zákony.

Předpisy

ČSN EN 12975-1 Tepelné solární soustavy a součásti -
Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12975-2 Tepelné solární soustavy a součásti -
Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1: Obecné
principy

ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: Řízení
rizika

ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3:
Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

>

>

>

>

>

>

>

>

>

2.4.1 Přehled norem EU

Solární zařízení, všeobecně

DIN EN ISO 9488
Tepelná solární zařízení a jejích díly;
Terminologie (ISO/DIS 9488; 1995)

ISO/TR 10217
Solární energie - Systémy na ohřev vody - Návod k 
výběru materiálu s ohledem na vnitřní korozi 

Zásobník a montáž zásobníku

Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES
Směrnice Evropského parlamentu a rady 97/23/ES ze 
dne 29. května 1997 pro harmonizaci právních předpisů 
členských států pro tlaková zařízení

EN 12977-3
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Systémy zhotovené 
podle požadavku zákazníka,část 3: Kontrola výkonu
zásobníků teplé vody pro solární zařízení

EN 12897
Vodárenství - Požadavky na nepřímo vyhřívané, neodvě-
trávané (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody

EN 806-1
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spo-
třebě - Část 1: Všeobecně

EN 1717
Ochrana pitné vody před znečištěním v instalacích pitné 
vody a všeobecné požadavky na bezpečnostní zařízení 
zabraňující znečištění pitné vody zpětným tokem

Ochrana před bleskem

ENV 61024-1
Ochrana před bleskem pro stavební konstrukce - část 1: 
Všeobecné zásady (IEC 1024-1: 1990; modifikováno)

2 Bezpečnost
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3  Popis systému

Tento popis systému je určen provozovateli systému 
auroSTEP plus.
Obsahuje informace o systému, a proto slouží jako dopl-
nění návodu k obsluze. Popis systému je uveden na 
začátku tohoto návodu, protože byste si jej měli přečíst 
přednostně před všemi ostatními návody.

3.1 Solární systém
Solární systém auroSTEP plus slouží k solárně podporo-
vanému ohřevu pitné vody.
Skládá se ze zásobníku, kolektorového pole s 1 – 2 kolek-
tory a propojovacího vedení, které spojuje zásobník s 
kolektorovým polem.

3.2 Zásobník
Většina komponentů kompaktního solárního systému je 
integrována v zásobníku teplé vody. Systém je vybaven 
integrovaným regulátorem, který slouží k řízení požado-
vaného dohřívání v solárním zařízení přes topná zařízení 
Vaillant.
Zásobníkové jednotky Vaillant VEH SN 150/3 i, 250/3 i a 
350/3 iP se používají jako nepřímo vytápěné solární 
zásobníky pro solárně podporované zásobování teplou 
vodou, přičemž se liší pouze svým objemem.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou zásobníky a spirály 
na straně užitkové vody smaltované. Jako dodatečnou 
ochranu proti korozi má každá nádoba hořčíkovou 
ochrannou anodu. Pro trvalé zajištění ochrany proti 
korozi by tyto ochranné anody měly každý rok projít 
údržbou.

Nepřímo ohřívané solární zásobníky pracují v takzvaném 
uzavřeném systému, to znamená, že užitková voda se 
nedostává do styku s atmosférou. Při otevření odběrné-
ho místa teplé vody bude teplá voda vytlačována ze 
zásobníku vtékající studenou vodou.

Ve spodní studené oblasti se nachází solární výměník 
tepla. Relativně nízké teploty vody ve spodní části 
zajišťují i při malém slunečním svitu optimální přenos 
tepla ze solárního okruhu do vody v zásobníku.

V případě VEH SN 150/3 i, 250/3 i a 350/3 iP proběhne – 
je-li to třeba – přídavný ohřev pomocí elektrické topné tyče.

Oproti solárnímu ohřevu probíhá dohřívání teplé vody 
elektrickou topnou tyčí v horní, teplejší zóně zásobníku. 
Pohotovostní objem dohřívání činí cca 75 l u VEH SN 
150/3 i, 125 l u VEH SN 250/3 i a 155 l u VEH SN 350/3 iP.

Solární zásobník je vybaven jedním nebo dvěma cirku-
lačními čerpadly (jen u verze P) pro optimální přizpůso-
bení potřebného oběhového množství a výkonu čerpa-
dla.
Regulace jmenovitého průtočného množství probíhá 
přes regulátor a musí být nastavena manuálně. Při 

instalaci je třeba pouze nastavit, jestli se jedná o systém 
s 1 nebo 2 kolektory.

3.3 Princip funkce
Funční princip solárního systému auroSTEP plus se liší 
od principu mnoha jiných solárních systémů.

Solární systém auroSTEP plus není zcela naplněn solární 
kapalinou a nenachází se pod tlakem. Z tohoto důvodu 
zde nejsou použity jinak obyklé součásti jako jsou 
expanzní nádoba, manometr a ventilátor.

1

6

2

3

4

5

Obr. 3.1  Rozvedení solární kapaliny v klidovém stavu 

kolektorového(ých) čerpadla(el)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část spirály
4 Kolektorové čerpadlo 1
5 Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
6 Zpětné solární vedení

V klidovém stavu kolektorového(ých) čerpadla(el) (4, 5) 
se solární kapalina shromažďuje ve spirále (3), v 
kolektorovém(ých) čerpadle(ch) a v solárním potrubí na 
zásobníku. Z tohoto důvodu je důležité, aby bylo kolek-
torové pole (1) a všechna solární vedení (2) a (6) nain-
stalovány tak, aby mohla solární kapalina téci spádem 
zpět k zásobníku. 

Popis systému 3
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Solární vedení a kolektorové pole jsou pak naplněny 
vzduchem.
Jako solární tekutina slouží speciální hotová směs vody a 
glykolu, kterou je zásobník přednaplněn již při expedici.

1

3

4

2

5

7

6

Obr. 3.2  Rozvedení solární kapaliny při aktivním(ch) 

kolektorovém(ých) čerpadle(ch)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část spirály
4 Spodní část spirály
5 Kolektorové čerpadlo 1
6 Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
7 Zpětné solární vedení

Jestliže solární regulátor zapne kolektorové(á) 
čerpadlo(a) (5, 6), načerpá(ají) toto/tato čerpadlo(a) 
solární kapalinu ze spirály (4) přes zpětné solární vedení 
(7) do kolektorového pole (1). Tam se tekutina zahřeje a 
je přes solární přívodní vedení (2) načerpána zpět do 
zásobníku.
Objem tekutiny v tenkém solárním vedení a v kolektoro-
vém poli je malé oproti objemu v silné spirále v zásobní-
ku. Z tohoto důvodu klesá stav solární kapaliny při 
aktivním(ích) kolektorovém(ých) čerpadlu(lech) jen ome-
zeně. V horní části (3) spirály se shromažďuje vzduch 
vytlačený ze solárních vedení a kolektorového pole.
Při ohřevu systému se solární kapalina a vzduch poně-
kud rozpínají. Tlak vzduchu uzavřeného v solárním sys-
tému poté nepatrně stoupe. Uzavřená vzduchová bubli-
na v systému přitom plní funkci vyrovnávací nádrže. 
Tento tlak je nutný a v žádném případě nesmí být vypuš-
těn. Z tohoto důvodu nesmí být do solárního systému 
zabudován žádný odvzdušňovač.
Při aktivním(ích) kolektorovém(ých) čerpadle(ech) 
dochází neustále ke styku solární kapaliny v horní části 
spirály (3) se vzduchem.
Z popsaného funkčního principu vyplývá následující:

- Vzhledem k tomu, že se v chladném ročním období v 
klidovém stavu solárního zařízení nachází v kolektoru 
a v solárních vedeních jen vzduch, je potřeba učinit 
opatření pro ochranu proti mrazu, a to jen na místě 
montáže zásobníku.

- Předepsaná instalace kolektorového pole a solárního 
vedení a obzvláště spád vedení jsou základním před-
pokladem pro bezvadnou funkci solárního systému.

- Objem tekutiny kolektorového pole a solárního vedení 
musí být přesně přizpůsoben danému solárnímu systé-
mu. Z tohoto důvodu nesmí být překročena minimální 
a maximální délka solárního vedení, nesmí být použí-
vána žádná solární vedení s odlišným vnitřním průmě-
rem a nesmí být měněna konstrukce a počet kolekto-
rů.

- Fyzikální vlastnosti solární kapaliny náleží rovněž k 
základním podmínkám pro bezchybné fungování sys-
tému. Z tohoto důvodu smí být při výměně kapaliny 
doplněna pouze originální solární kapalina Vaillant bez 
přísad.

3.4 Funkční rozsah solárního regulátoru
Solární systémy auroSTEP plus jsou řízeny integrova-
ným solárním regulátorem ovládaným mikroproceso-
rem. Na regulačním zařízení můžete provést nastavení 
pohotovostní teploty nebo také maximální teploty 
zásobníku.
Integrovaný solární regulátor je kompletně vybavený 
systém pro řízení kolektorového pole s 1-2 kolektory a 
jedním zásobníkem.
Pro instalaci nabízí systém dostatečný přípojný obvod, 
pro zobrazování dat a zadávání potřebných parametrů 
je systém vybaven ovládacími prvky a velkým displejem.

Regulace podle rozdílů teploty
Solární regulátor pracuje na principu regulace podle roz-
dílů teploty. Regulátor zapíná kolektorové(á) čerpadlo(a) 
vždy, když rozdíl teplot (kolektor – zásobník) se zvýší 
nad hodnotu rozdílu teplot nastavenou k zapnutí.
Regulátor vypíná kolektorové(á) čerpadlo(a) vždy, když 
rozdíl teplot (kolektor – zásobník) klesne pod hodnotu 
rozdílu teplot nastavenou k vypnutí.
Rozdíl teplot při zapínání se řídí křivkami uloženými v 
regulátoru, přičemž pro systémy s jedním nebo dvěma 
kolektory existují různé křivky.

3 Popis systému
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Funkce dobíjení
Funkce dobíjení slouží k ohřevu zásobníku na požadova-
nou teplotu během stanoveného časového intervalu v 
případech, kdy není možný dostatečný ohřev solárními 
zdroji. Dobíjení je přitom možné pomocí topné tyče. Pro 
dobíjení solárního zásobníku lze nastavit časový pro-
gram (podrobnosti viz návod k obsluze, kap. 4.3.6).

Prodleva dobíjení
Pro zamezení nadbytečnému dobíjení pomocí topné tyče 
je regulátor vybaven funkcí prodlevy dobíjení. Dobíjení 
se zpožďuje nejvýše o 30 minut v případech, kdy běží 
kolektorové(á) čerpadlo(a), a proto dochází k solárnímu 
zisku. Zastaví-li
se kolektorové(á) čerpadlo(a) nebo není po uplynutí 
doby prodlevy dosaženo požadované teploty zásobníku, 
proběhne dobíjení zásobníku prostřednictvím elektrické 
topné tyče.
Zpoždění dobíjení se aktivuje v úrovni servisného tech-
nika.

Ochrana proti legionelám
Pro ochranu proti legionelám musí být ze strany výrob-
ce instalováno příslušenství –čerpadlo Vaillant.
Funkce ochrany proti legionelám slouží k usmrcení cho-
roboplodných zárodků v zásobníku a potrubí.
Při aktivované funkci jsou zásobník a odpovídající vedení 
teplé vody jednou týdně (středa 14:00) zahřáty na teplo-
tu 70 °C. 
Nejdříve se pomocí solárního zisku zkouší dosáhnout 
požadované teploty v časovém úseku 90 min. Pokud se 
to nepodaří, probíhá ochrana proti legionelám prostřed-
nictvím elektrické topné tyče. Funkce ochrany proti legi-
onelám se ukončí, pokud přístroj naměří po dobu 
30 minut teplotu nejméně 68 °C.
Kvalifikovaný servisní technik aktivuje na úrovni pro ser-
visní techniky funkci ochrany proti legionelám. U někte-
rých verzí přitom může zvolitt, zda má ohřev proběh-
nout v 15:30 hod. nebo následně během noci ve 
4:00 hod., aby bylo možno využít případného levnějšího 
nočního proudu.

Ochrana proti zablokování čerpadla
Po 23 hodinách klidového stavu čerpadla se všechna při-
pojená čerpadla spustí zhruba na 3 sekundy. Účelem je 
zamezit zatuhnutí čerpadel.

Roční kalendář
Regulátor je vybaven ročním kalendářem, aby bylo 
možné automaticky měnit nastavení letního a zimního 
času. K aktivaci je třeba pouze jednou zadat na úrovni 
kvalifikovaného řemeslníka aktuální datum.

i
 Nezapomínejte, že regulátor je pro případ 

výpadku proudu vybaven rezervou chodu jen 
na dobu 30 min. Interní čas se po 30 minu-
tách zastaví a po obnovení napájení nemusí 
být kalendář již aktuální. V takovém případě 
se musí čas nastavit znovu a zkontrolovat 
aktuální datum.

Plnicí režim/provozní režim
Aby bylo umožněno rychlé naplnění zařízení po zapnutí 
kolektorového(ých) čerpadla(el), je regulátor vybaven 
funkcí "Plnicí režim". Při každém zapnutí běží 
čerpadlo(a) na určitou dobu v plnicím režimu se stano-
veným výkonem. Regulace rozdílu není během této doby 
aktivní, takže nedojde k vypnutí čerpadla(el) ani při 
poklesu hodnoty pod mez pro vypnutí. Prvních 20 vteřin 
nabíhá kolektorové čerpadlo 1 až na 50% svého výkonu, 
poté se připojí, pokud je k dispozici (jen u verze P), 
kolektorové čerpadlo 2 se svým 50% výkonem. V násle-
dujících 20 vteřinách se kolektorové čerpadlo 1 rozbíhá 
na 100% svého výkonu. Poté dosáhne svého 100% výko-
nu rovněž kolektorové čerpadlo 2 (jen u verze P). Takto 
běží čerpadlo, popř. obě čerpadla, po zbývající dobu plni-
cího režimu na 100% svého výkonu, aby bylo zaručeno 
naplnění.
V návaznosti na plnicí režim je nastavován provozní 
režim. Aby bylo zabráněno předčasnému vypnutí 
kolektorového(vých) čerpadla(el) při malém solárním 
zisku, je/jsou čerpadlo(la) nejprve 12 minut v provozu, 
během něhož regulátor rozdílu zjišťuje optimální výkon 
čerpadla(el). Po uplynutí této doby určí regulátor rozdílu 
další dobu chodu a výkon(y) kolektorového(ých) 
čerpadla(el). Jestliže se rozdíl teplot mezi kolektorovým 
čidlem a dolním zásobníkovým čidlem během doby běhu 
zvýší, dojde i ke zvýšení výkonu, naopak když se rozdíl 
teplot sníží, dojde k omezení výkonu.

Funkce Party
S aktivací funkce Party se povoluje funkce dobíjení, tzn. 
nastavená požadovaná hodnota zásobníku se udržuje 
trvale, v případě potřeby také dobíjením.

Jednorázové dobití
S aktivací jednorázového dobití se tepelný zásobník jed-
nou ohřeje na nastavenou požadovanou teplotu.

Funkce Prázdniny
Aktivací této funkce bude provoz na nastavenou dobu 
(1…99 dní) vypnut, tj. nastaven na . Tím se deaktivuje 
solární zisk i funkce dobíjení.

Popis systému 3
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3.5 Konstrukce a funkce
Solární systém Vaillant auroSTEP plus je termický solár-
ní systém pro výrobu teplé vody. V klidovém stavu 
solárního systému se vrací solární kapalina z kolektoro-
vého pole, skládajícího se z jednoho či dvou kolektorů, a 
z vedení, zpět do solárního zásobníku. Tímto způsobem 
je zabráněno škodám solárního systému v důsledku 
mrazu a přehřátí. Dodatečnou ochranu proti mrazu 
poskytuje použití solární kapaliny ve formě směsi vody a 
glykolu.
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Obr. 3.3   Hlavní komponenty systému auroSTEP plus se zásob-

níkem VEH SN 150/3 i 

(principiální náčrtek bez připojovacího příslušenství)

Legenda
1 Přívodní solární vedení
2 Potrubí studené vody
3 Regulace
4 Potrubí teplé vody
5 Horní zásobníkové čidlo
6 Elektrická topná tyč
7 Solární výměník tepla
8 Dolní zásobníkové čidlo
9 Integrované solární potrubí
10 Pojistný ventil
11 Dolní plnicí/výpustný kohout
12 Kolektorové čerpadlo 1
13 Horní plnicí/výpustný kohout
14 Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
15 Zpětné solární vedení
16 Kolektorové pole
17 Kolektorové čidlo

Systém se skládá ze tří hlavních komponentů:
A: 1-2 kolektorů, 
B: izolovaného potrubí a 
C:  solárního zásobníku s integrovaným(i) čerpadlem(ly) 

a regulátorem.

Kolektory A
V případě kolektorů se jedná o ploché kolektory 
auroTHERM VFK 135 D (17) nebo 
auroTHERM VFK 135 VD (nejsou dostupné na všech 
trzích) se serpentinovými absorbéry. Kolektorové čidlo 
připevněné v kolektoru (18) měří teplotu kolektoru.

Potrubí B
Potrubí systému se skládá s přívodního (1) a zpětného 
potrubí (15). V domě jsou vedení instalována vedle sebe 
v jedné izolaci, která obklopuje i vedení kolektorového 
čidla (17). Tato sestava se také nazývá "solární měděná 
trubka 2 v 1". Spojení na střeše vytvoříte tak, že odstra-
níte z měděných trubek izolaci, vhodně přizpůsobíte 
jejich délku, zabalíte je do izolace a nakonec je připojíte 
pomocí svěrného šroubení ke kolektoru.

i
 Vzhledem k dimenzování potrubí používejte 

pro potrubní propojení systému výhradně 
měděnou trubku s vnitřním průměrem 
8,4 mm.
Vaillant doporučuje "solární měděnou trubku 
2 v 1" v délce 10 m (č. výrobku 302359) nebo 
v délce 20 m (č. výrobku 302360), která je 
lehce montovatelná, dostupná jako příslušen-
ství a se kterou systém pracuje optimálně.

Solární zásobník C
Elektrické zásobníky VEH SN 150/3 i, 250/3 i a 
350/3 iP mají plnicí kapacitu cca 150l, 250l resp. 350l. 
Jsou vybaveny solárním výměníkem tepla a elektrickou 
topnou tyčí.
Solární výměník tepla (7) se nachází v dolní části zásob-
níku. Tento výměník tepla je spojen s kolektorovým 
okruhem. Elektrická topná tyč (6)
v horní části slouží k dohřívání zásobníku, pokud není 
sluneční svit dostatečný.
Obě zásobníková čidla (5) a (8) hlásí zaznamenanou 
teplotu regulátoru (3), který je integrován v zásobníku. 
Dalšími součástmi integrovanými v zásobníku jsou 
kolektorové(á) čerpadlo(a) (12, 14), mající na starost cir-
kulaci solární kapaliny v solárním okruhu, pojistný ventil 
(10) a dva plnicí/výpustné kohouty (11) a (13). Zásobník 
samotný má na starosti zásobování pitnou vodou, která 
přitéká potrubím studené vody (2) a ohřátá opět vytéká 
potrubím teplé vody (4).

3 Popis systému
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Solární okruh
Solární okruh obsahuje 1-2 kolektory (16), jejichž nejvýše 
položený trubkový výstup je spojen s měděným přívod-
ním solárním vedením (1). Druhý konec tohoto potrubí je 
spojen s horní přípojkou solárního výměníku tepla (7). 
Dolní přípojka solárního výměníku tepla vede k sací stra-
ně kolektorového(ých) čerpadla(el) (12, 14), a to přes 
část solárního potrubí (9) integrovaného v zásobníku. 
Čerpadlo(a) čerpá(jí) solární kapalinu do zpětného potru-
bí solární měděné trubky (15), které je spojeno s nejníže 
položenou přípojkou kolektorového pole (16).
V solárním potrubí (9) integrovaném v zásobníku se 
nacházejí také plnicí a výpustné kohouty (11) a (13) a 
rovněž pojistný ventil (10).
Solární okruh obsahuje směs solární kapaliny a vzduchu. 
Solární kapalina je složena z hotové směsi vody a glyko-
lu, která obsahuje i inhibitory. Je naplněno jen tolik 
solární kapaliny, aby se ve vypnutém stavu nacházela 
pouze v solárním výměníku tepla (7). Kolektory (16) a 
měděná přívodní solární vedení (1) a (15) jsou naopak 
naplněna jen vzduchem.
Není nutné začlenit do solárního okruhu expanzní nádo-
bu, protože solární okruh není zcela naplněn solární 
tekutinou. Místo toho se v okruhu nachází dostatek 
vzduchu, který může kompenzovat expanzi objemu 
zahřáté solární tekutiny. Vzduch má tedy v okruhu svůj 
funkční význam. Protože vzduch musí nutně zůstat v 
systému, nesmí být do solárního systému zabudován 
žádný odvzdušňovací ventil.

Funkce solárního systému
Jestliže teplotní rozdíl mezi kolektorovým čidlem (17) a 
dolním zásobníkovým čidlem (8) překročí určitou hranič-
ní hodnotu, dojde k zapnutí kolektorového(ých) 
čerpadla(el) (12, 14). Toto/tato načerpá(ají) solární teku-
tinu ze solárního výměníku tepla (7), přes zpětné vedení 
solární měděné trubky (15), kolektory (16) a přívod 
solární měděné trubky (1) zpět do solárního výměníku 
tepla v zásobníku.
Vzduch, který se předtím nacházel ještě v kolektorech 
(16), je z nich vytlačován ven a proudí přes přívodní 
vedení solární měděné trubky (1) do solárního výměníku 
tepla (7). Hlavní podíl vzduchu se pak shromažďuje v 
horní části spirály solárního výměníku tepla. Zbývající 
solární výměník tepla zůstává naplněn solární kapalinou, 
neboť obsah kolektorů (16) a solárních měděných trubek 
(1) a (15) je menší než obsah solárního výměníku tepla 
(7) v zásobníku.
Jakmile jsou kolektory (16) a solární měděné trubky (1) a 
(15) naplněny solární kapalinou, sníží se výkon(y) 
čerpadla(el),
 neboť se vtékající a odtékající sloupce tekutiny na 
základě velice malého průměru solárních měděných tru-
bek vzájemně kompenzují. Čerpadlo(a) proto musí ještě 
překonat hydraulický odpor systému.
Jakmile poté po určité provozní době teplotní rozdíl 
mezi kolektorovým čidlem (17) a dolním zásobníkovým 
čidlem (8) poklesne pod hodnotu teploty podle uložené 
křivky, regulátor (3) vypne kolektorové(á) čerpadlo(a) a 

solární kapalina odteče přes zpětné vedení solární 
měděné trubky (15) a čerpadlo(a) nazpět do solárního 
výměníku tepla (7). Současně je vzduch, který se přetím 
nacházel v horní části solárního výměníku tepla, tlačen 
zpět přes přívodní vedení solární měděné trubky (1), 
kolektory (16) a zpětné vedení solární měděné trubky 
(15).

Vybavení
Solární zásobník je dodáván kompletně smontovaný a 
při expedici je naplněn solární kapalinou. Proto není při 
uvádění do provozu nutné plnění.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou nádoba a spirály, 
přicházející do styku s vodou, smaltované. Jako ochrana 
proti korozi je sériově instalována jedna horčíková 
anoda, která plní funkci ochranné anody. Pro trvalé 
zajištění ochrany proti korozi by tato ochranná anoda 
měla každý rok projít údržbou.

Ochrana před mrazem
Pokud zůstane zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (zimní dovolená a pod.), musí být zcela 
vypuštěn, aby se zabránilo poškození v důsledku mrazu. 

Ochrana proti opaření
Voda v zásobníku může být v závislosti na solárním 
zisku a dohřívání horká až 80 °C.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Voda o teplotě přesahující 60 °C může způso-
bit opaření.

Namontujte do potrubí teplé vody termo-
statický směšovač tak, jak je popsáno v 
návodu k instalaci a údržbě.
Nastavte termostatický směšovač na 
< 60 °C a zkontrolujte teplotu u odběrného 
místa teplé vody.
Nastavte teplotu teplé vody jen na tak 
vysokou hodnotu, která již dostačuje Vašim 
potřebám.

>

>

>
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Elektrická topná tyč
Elektrická topná tyč s výkonem 1,8 kW (VEH SN 150/3 i), 
2,7 kW (VEH SN 250/3 i) nebo 3,6 kW (VEH SN 350/3 iP) 
(při 230 V, 50 H z) disponuje bezpečnostním omezova-
čem teploty (STB 1). STB 1 vypne elektrickou topnou tyč, 
aby tak předešel suchému žáru v případě opomenutí 
naplnit zásobník. Následně omezuje další bezpečnostní 
omezovač teploty (STB 2) maximální výstupní teplotu 
zásobníku na hodnotu nedosahující 100 °C. V případě bez-
pečnostního vypnutí, vyvolaného jedním nebo oběma 
bezpečnostními omezovači teploty (STB 1 nebo STB 2), 
smí být systém uveden do původního stavu pouze pro-
střednictvím odborného servisního technika.

3.6 Solární potrubí
Solární zařízení Vaillant je uzavřený hydraulický systém, 
ve kterém může probíhat přenos tepla na spotřebiče 
výhradně ve výměníku pomocí speciální kapaliny, která 
je teplonosným médiem. Dodržujte následující předpo-
klady, abyste zajistili bezporuchový provoz a co možná 
nejvyšší využití energie:

- Pro solární potrubí smí být použity pouze měděné 
trubky s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Z důvodů jednoduché a rychlé montáže doporučujeme 
použít "Solární měděnou trubku 2 v 1", která je dimen-
zována na komplexní systém, a je dodávána jako pří-
slušenství v délce 10 m (č. výrobku 302359) pro insta-
laci na půdu nebo v délce 20 m (č. výrobku 302360) 
pro instalaci ve sklepě. U "solární měděné trubky 
2 v 1" jsou již obě měděné trubky přívodního a zpětné-
ho potrubí izolovány a dodatečně je ještě integrováno 
vedení pro kolektorové čidlo.

- Smí být použita pouze svěrná šroubení, pro která 
výrobce schválil použití do 200 °C.
I zde doporučujeme použít svěrná šroubení, která jsou 
dostupná v příslušenství "solární měděné trubky 2 v 1" 
v délce 10 m (č. výrobku 302359) a "solární měděné 
trubky 2 v 1" v délce 20 m (č. výrobku 302360)!

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození!
Úder blesku může vést ke zničení elektronic-
kých komponent v solárním systému, topném 
systému nebo v domě.

Uzemněte solární okruh na kolektoru.
Za tímto účelem například namontujte 
zemnicí potrubní objímky na trubky solár-
ního okruhu a propojte zemnicí potrubní 
objímky kabelem 16 mm2s lištou na vyrov-
nání potenciálu.

Pokud je v domě k dispozici ochrana před bleskem 
(bleskojistič), připojte kolektory k této ochraně.

3.7  Vlastnosti solární kapaliny
Uvedené údaje se týkají solární kapaliny značky Vaillant.
Solární kapalina Vaillant je nemrznoucí a antikorozní 
prostředek připravený k použití. Má vysokou tepelnou 
odolnost a může být použita spolu s plochými kolektory 
Vaillant.
Solární kapalina se vyznačuje vysokou tepelnou kapaci-
tou.
Inhibitory zaručují při použití různých kovů (smíšené 
instalace) spolehlivou ochranu proti korozi.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození!
Pokud je solární kapalina Vaillant vyměněna 
nebo doplněna vodou nebo jinými tekutinami, 
může dojít ke zničení kolektorů nebo částí 
zařízení v důsledku mrazu nebo koroze.

Naplňujte zařízení jen originální solární 
kapalinou Vaillant.

Ve vzduchotěsné uzavřené nádobě má solární kapalina 
Vaillant neomezenou trvanlivost.

Kontakt s kůží je normálně neškodný, při kontaktu s 
očima lze očekávat jen lehké podráždění, přesto by se 
oči měly ihned vymýt. Dbejte na bezpečnostní datový 
list viz odstavec 3.1.2 návodu k instalaci a údržbě.

>

>

>

3 Popis systému
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3.8  Ochrana solárního okruhu před mrazem a 
korozí

Pro spolehlivou ochranu solárního systému před mra-
zem a korozí je nutno v případě potřeby naplnění resp. 
doplnění systému používat pouze neředěnou solární 
kapalinu značky Vaillant.

i
 Předchozím naplněním zařízení solární kapali-

nou Vaillant dosáhnete odolnosti vůči mrazu 
do cca -28 °C. Avšak ani při ještě nižších tep-
lotách nedojde k poškození mrazem okamžitě, 
neboť trhavý účinek vody je snížený. Po napl-
nění, a pak jednou ročně, vyzkoušejte 
ochranný účinek proti mrazu.

Pro rychlou a jednoduchou kontrolu doporučujeme 
použít refraktometer Vaillant. 
Dále je použitelný klasický zkušební přístroj pro ochranu 
proti mrazu.

Dodržujte příslušné návody k obsluze.>

3.9 Ploché kolektory auroTHERM classic 
VFK 135 D a 135 VD

Bezpečnost

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření 
zahřejí až na teplotu 200 °C.

Fólii na ochranu proti slunci, instalovanou 
výrobcem, odstraňte proto až po uvedení 
solárního systému do provozu.
Proto zabraňte údržbě při záření slunce.

i
 V případě solárního systému auroSTEP plus 

smějí být kolektory VFK 135 D namontovány 
jen horizontálně, kolektory VFK 135 VD 
(nejsou dostupné na všech trzích) jen verti-
kálně.

Obr. 3.4  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic VFK 135 D, 

montáž na střeše

>

>

Popis systému 3
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Obr. 3.5   Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic VFK 135 VD 

(není dostupné na všech trzích), montáž na střeše

1

2

3

4

5

Obr. 3.6  Průřez plochým kolektorem Vaillant auroTHERM classic 

VFK 135 D

Legenda
1 Solární bezpečnostní sklo
2 Absorbér
3 Izolace z minerální vlny (Steinwolle)
4 Zadní stěna
5 Hliníkový rám

auroTHERM classic VFK 135 D jsou vybaveny hliníkovým 
rámem odolným proti mořské vodě a hliníkovým ploš-
ným absorbérem se selektivně vakuově nanesenou vrst-
vou a solárním bezpečnostním sklem. Pro dlouhodobou 
vynikající tepelnou izolaci jsou kolektory vybaveny bez-
freonovou teplotně stálou izolací z minerální vlny. 
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 D jsou v provedení 
pro flexibilní montáž pomocí pájených spojů nebo pomo-
cí šroubení se svěrným kroužkem, doporučených společ-
ností Vaillant. 
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 VD (není dostupný 
na všech trzích) jsou v provedení pro montáž pomocí 

šroubení se svěrným kroužkem, dodávaných společností 
Vaillant. 
Kolektorové pole může být namontováno různým způso-
bem díky uprostřed vestavěné jímce čidla a symetrické 
vnitřní konstrukci.

3 Popis systému
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto návodem k obsluze platí i další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze systému auroSTEP plus dbejte na všechny 
návody k obsluze týkající se součástí a komponentů 
zařízení. Tyto návody k obsluze jsou přiloženy k pří-
slušným součástem zařízení a doplňkovým kompo-
nentům.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a také všechny další souvise-
jící podklady uložte tak, aby byly v případě potřeby k 
dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení laskavě pře-
dejte podklady dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uvá-
děny:

a
Symbol ohrožení:

Bezprostřední nebezpečí ohrožení 
života
Nebezpečí těžkých poranění
Nebezpečí lehkých poranění

–

–
–

e
Symbol ohrožení:

Nebezpečí ohrožení života elektric-
kým proudem

–

b
Symbol ohrožení:

Riziko věcných škod
Riziko ekologických škod

–
–

i Symbol užitečných pokynů a informací

 > Symbol potřebné činnosti

>

>

>

1.3 Platnost návodu
Tento návod k obsluze platí výlučně pro zařízení s násle-
dujícími čísly výrobku: 

Typ zařízení Číslo výrobku

auroSTEP plus VEH SN 150/3 i 0010010446

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

1.4 Typový štítek
U solárního systému auroSTEP plus jsou typové štítky 
umístěny na kolektoru a zásobníku.

1.5 Označení CE
Označením CE se dokládá, že příslušný typ zařízení spl-
ňuje základní požadavky rozhodných směrnic.

1 Informace k dokumentaci
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2   Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní a výstražné pokyny
Při obsluze systému auroSTEP plus dodržujte všeo-
becné bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou 
určeny pro danou manipulaci.

2.1.1 Klasifikace výstražných pokynů
Výstražné pokyny jsou, co se týká stupně možného 
nebezpečí, odstupňovány výstražnými symboly a signál-
ními slovy následovně:

Výstražný 
symbol

Signální 
slovo

Vysvětlení

a
Nebezpečí!

Bezprostřední nebezpečí 
ohrožení života nebo těžkého 
poranění

e Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elek-
trickým proudem

a Varování! Nebezpečí lehkých poranění

b Pozor!
Riziko věcných nebo ekologic-
kých škod

Tab. 2.1 Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.1.2 Struktura výstražných pokynů
Výstražné pokyny poznáte podle horní a dolní oddělující 
čáry. Jsou strukturovány podle následujícího základního 
principu: 

a
 Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí

Opatření k odvrácení nebezpečí.

2.2 Použití v souladu s určením
Systém Vaillant auroSTEP plus je konstruován dle stavu 
techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravi-
del.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života 
uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení systému či 
jiných věcných hodnot.
Systém Vaillant auroSTEP plus nesmějí obsluhovat 
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzoric-
kými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které 
nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obslu-
hou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení 
neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bez-

>

>

pečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou oso-
bou k obsluze tohoto systému náležitě zaškoleny.
Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály se 
součástmi solárního systému. Solární systém Vaillant 
auroSTEP plus slouží výhradně k zásobování pitnou 
vodou zahřátou až na 80 °C v domácnostech a prů-
myslu, dle norem NEN pro instalaci pitné vody. Zásobník 
VEH SN 150/3 i lze použít v kombinaci s libovolným top-
ným kotlem Vaillant vyrobeným po roce 2000, pokud 
tento neobsahuje plastovou hydrauliku.
Použití systému auroSTEP plus ve vozidlech je považo-
váno za použití v rozporu s určením. Za vozidla nejsou 
považovány jednotky, jež jsou trvale instalovány na jed-
nom místě (tzv. stacionární instalace).
Jiné použití nebo použití nad rámec tohoto určení se 
považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Každé 
přímé komerční nebo průmyslové využití je také v roz-
poru s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese 
výrobce/dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese 
samotný uživatel.
Použití v souladu s určením zahrnuje:

dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a 
údržbě výrobku Vaillant a rovněž i dalších konstrukč-
ních součástí a komponent zařízení
instalaci a montáž v souladu se schválením zařízení a 
systému
dodržení všech podmínek inspekce a údržby, uvede-
ných v návodech.

a
 Pozor!

Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s urče-
ním je zakázáno.

Systém auroSTEP plus musí být nainstalován kvalifiko-
vaným servisním technikem, který odpovídá za dodržo-
vání platných předpisů, pravidel a směrnic.

a
 Pozor!

Zařízení smějí být používána pouze pro ohřev 
pitné vody!

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota u odběrných míst zásobníku 
auroSTEP plus může mít až 80 °C. 

Předtím, než přijdete do styku s vytékající 
vodou, zkontrolujte její teplotu.

Pojistný ventil a vypouštěcí potrubí
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.
Během ohřevu vychází z vypouštěcího potrubí voda.

i
 Jestliže je k dispozici expanzní nádoba teplé 

vody, nevytéká z vypouštěcího potrubí během 
ohřevu žádná voda.

–

–

–

>

Bezpečnost 2
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a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu 
popř. vypouštěcího potrubí může mít až 80 °C.

Vyvarujte se dotyku těchto součástí nebo 
vody vytékající z těchto součástí.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození!
Při zavřeném bezpečnostním ventilu nebo 
zavřeném vypouštěcím potrubí se může v 
solárním zásobníku vytvořit přetlak, který 
může vést k poškození zásobníku.

Nikdy nezavírejte pojistný ventil popř. 
vypouštěcí potrubí.

Nebezpečí mrazu
Když necháte zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (např. při zimní dovolené nebo podob-
ně), pak musíte nejdřív zcela vyprázdnit zásobník.

Změny
Změny na systémových komponentech nejsou za žád-
ných okolností přípustné. (Výjimkou jsou změny popsané 
v tomto návodě.)

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození následkem neodborně 
provedených změn!
Neodborně provedené změny systému mohou 
vést k poškození systému.

Za žádných okolností neprovádějte zásahy 
nebo manipulace na zásobníku nebo regu-
látoru, na přívodních vedeních vody a 
proudu, na vypouštěcím potrubí, bezpeč-
nostním ventilu pro nahromaděnou vodu 
nebo na jiných částech zařízení.

Netěsnosti
Při netěsnostech v oblasti potrubí teplé vody mezi 
zásobníkem a odběrným místem zavřete prosím uzavíra-
cí ventil pro studenou vodu namontovaný ze strany na 
zásobníku a nechte netěsnosti opravit vaším autorizova-
ným servisem.

>

>

>

3 Pokyny k provozu

3.1 Záruční podmínky

Záruční podmínky pro záruku výrobce na zařízení 
Vaillant auroSTEP plus VIH a VEH solární zásobník.

Vaillant ručí za to, že je Vámi získaný kvalitní výrobek 
bez výrobních vad.

Na to Vám dáváme záruku výrobce
• 5 let na zásobní nádrž,
• 2 roky na ostatní komponenty (elektronika, čerpa-

dla, hydraulika, plášť atd.).

Tato záruka – která nenahrazuje ani neomezuje Vaše 
zákonná práva – platí dodatečně. Můžete ji uplatnit i 
místo zákonných nároků, které máte vůči prodavači 
(v normálním případě instalatérovi) v případě věcných 
škod.

Záruka platí jen pro výše jmenované solární zásobníky 
VIH a VEH řady auroSTEP plus (dále jen "solární zásob-
níky"), které byly zakoupeny v České republice a byly 
instalovány a uvedeny do provozu kvalifikovaným 
odborným servisem. Dále platí jen tehdy, když prokážete 
řádnou roční údržbu solárního zásobníku a celkového 
topného systému kvalifikovaným servisním technikem 
dle zadání. Záruka neplatí pro díly příslušenství.

Dále platí následující podmínky.

Záruční doba začíná běžet ode dne instalace; trvá však 
maximálně 5 let popř. 2 roky (viz nahoře) od koupi 
solárního zásobníku.

Jestliže se během záruční doby proti očekávání objeví 
vady materiálu nebo výrobní chyby, budou naším podni-
kovým zákaznickým servisem bezplatně odstraněny. Při-
tom je pouze na zvážení našeho podnikového zákaznic-
kého servisu, zda bude vadný solární zásobník opraven 
nebo vyměněn. Pokud by se daný solární zásobník v 
době nahlášení vady již nevyráběl, jsme při výměně 
oprávněni, poskytnout podobný výrobek. Poskytnutý 
záruční servis nevede v žádném případě k prodloužení 
záruční doby.

Předpoklady pro nezávadné provedení služby zákaznic-
kým servisem v dohodnutý termín musí být zajištěny z 
Vaší strany. Obzvláště se musíte postarat o to, aby byl 
solární zásobník lehce přístupný. Případné tímto vzniklé 
náklady jsou k Vaší tíži.

2 Bezpečnost
3 Pokyny k provozu
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Záruka neplatí pro vady materiálu a výrobní chyby. 
Obzvláště neplatí pro vady, které byly způsobeny násle-
dovně:
- instalací solárního zásobníku na nevhodných místech;
- montáží nebo kombinací s díly, které nejsou firmou 

Vaillant povoleny;
- nesprávným systémovým vybavenín, systémovou kon-

figurací a způsobem montáže;
- nesprávným zapojením/instalací v důsledku chybné 

manipulace během těchto prací;
- nesprávným vypráznděním/plněním solárního okruhu; 
- nedodržením návodu k montáži a návodu k obsluze;
- nedodržením ustanovení firmy Vaillant týkající se 

údržby solárního zásobníku a solárních systémů, 
obzvláště hořčíkové ochranné anody;

- provozem za nevhodných okolních podmínek nebo při 
nevhodných metodách odlišných od specifikací výrob-
ku, návodů k obsluze a údajů na typových štítcích;

- přírodními živly (např. zemětřesením, orkány, uragány, 
sopečným výbuchem, záplavami, úderem blesku, nepř-
mým úderem blesku, sněhovými škodami, působením 
mrazu, lavinami, sesuvy půdy, napadení hmyzem) 
nebo jinými nepředvídanými okolnostmi. 

Jestliže práce na solárním zásobníku nebudou provádě-
ny naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným 
servisním technikem, zaniká nárok na garanci. To platí i 
v případě, když je solární zásobník spojen s díly, které 
nebyly firmou Vaillant povoleny.

Záruka nezahrnuje nároky, které překračují rámec bez-
platného odstranění závady, např. nároky na náhradu 
škody.

Důležité!
Jako doklad Vašeho nároku na záruku vůči našemu 
zákaznickému servisu platí potvrzení o koupi nebo fak-
tura z odborného podniku. Proto si prosím tento doklad 
pečlivě uschovejte!

3.2 Všeobecné pokyny

Pojištění
Doporučujeme uvést při uzavírání pojištění solární zaří-
zení jako prostředek pro zvýšení hodnoty a pojistit je 
výslovně proti zásahu bleskem. Ve zvláště ohrožených 
oblastech je kromě toho účelné pojištění proti krupobití.

Zásobník a solární zařízení

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Součásti vedoucí solární kapalinu jako jsou 
kolektory a solární potrubí, jsou při solárním 
provozu velice horké.

Předtím, než se dotknete těchto součástí, 
zkontrolujte prosím teplotu.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí zranění v důsledku neodborně 
provedené změny!
Při neodborně prováděných změnách na 
solárním zařízení může dojít k výstupu páry, 
nebezpečí exploze nebo k poškození zařízení.

V žádném případě neprovádějte změny na 
zásobníku nebo regulátoru, na přívodním 
vedení vody a proudu (pokud je k dispo-
zici), na vypouštěcím potrubí a na bezpeč-
nostním ventilu.

Po prvním nastavení pracuje zařízení samostatně. Mož-
nosti nastavení jsou uvedeny v kap. 4.
Pro bezchybnou funkci vašeho solárního zařízení 
 Vaillant respektujte následující pokyny:

Nikdy zařízení nevypínejte, ani v případě dovolené 
nebo když se domníváte, že došlo k nějaké závadě.
Dodržujte taktéž pokyny v odstavcích 4.4 a 4.5.
Nevyjímejte pojistky.
V žádném případě nenaplňujte sami kolektorový 
okruh.

3.3 Požadavky na místo instalace
Místo instalace by mělo být trvale chráněno před mra-
zem. Pokud to nemůžete zajistit, dbejte na uvedená 
opatření pro ochranu proti mrazu (viz odstavec 4.7).

i
 Odstup zařízení od součástí z hořlavých mate-

riálů příp. jejich hořlavých komponent, není 
nutný, neboť teplota na povrchu pláště je 
vždy nižší než max. přípustná teplota 80 °C.

Nad zásobníkem musí být dodržen volný odstup mini-
málně 1 metru, aby mohla být při roční údržbě zařízení 
vyměněna hořčíková ochranná anoda a opticky ověřen 
stav keramické topné tyče.

>

>

>

>

>

Pokyny k provozu 3
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3.4 Péče
Čistěte vnější části vašeho zásobníku vlhkým hadrem 
(příp. namočeným v mýdlovém roztoku).

i
 Nepoužívejte nikdy čisticí prostředky abraziv-

ního typu nebo rozpouštědla (abrazivní pro-
středky jakéhokoli druhu, benzín atd.), aby 
nedošlo k poškození pláště zařízení.

Čištění kolektorů není potřebné. Solární kolektory se 
znečišťují stejně jako střešní okna. Déšť je však očistí 
dostatečně a přirozeným způsobem.

3.5 Recyklace a likvidace
Váš solární systém se z převážné části skládá z recyklo-
vatelných materiálů.

3.5.1 Zařízení
Váš zásobník auroSTEP plus stejně jako všechny díly pří-
slušenství nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby 
staré zařízení a eventuální příslušenství bylo odvezeno 
kvalifikovanému podniku k řádné likvidaci.

3.5.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
"Modrý anděl". V této souvislosti jsme se jako výrobci 
zavázali, že převezmeme zpět a recyklujeme konstrukč-
ní části, které budou muset být po letech spolehlivého 
provozu likvidovány.

3.5.3 Obal
Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení 
instaloval.

i
 Dodržujte platné národní právní předpisy.

3.6 Tipy na úsporu energie

Šetrné zacházení s vodou
Uvědomělé zacházení s vodou může podstatně snížit 
náklady za její spotřebu.
Například sprchování namísto napouštění vany: Zatímco 
při napouštění vany je potřeba zhruba 150 litrů vody, 
spotřebuje sprcha vybavená moderními, úspornými 
bateriemi jen asi třetinu tohoto množství vody.
Mimochodem: Kapající vodovodní kohoutek spotřebuje 
až 2000 litrů vody za rok, netěsné splachování toalety 
až 4000 litrů vody za rok. Nové těsnění naproti tomu 
stojí jen několik málo korun.

4  Obsluha

4.1 Přehled ovládacích prvků

1 

2 

Obr. 4.1  Ovládací prvky

Legenda:
1 Displej
2 Ovládací prvek (otoč a stiskni)
i Informační tlačítko
F Tlačítko zvláštních funkcí
P Programovací tlačítko

4.2  Opatření před uvedením do provozu
Při uvádění vašeho zásobníku do provozu (např. po 
vypnutí a vypuštění kvůli dlouhodobější nepřítomnosti) 
postupujte následovně:

Před prvním ohřevem otevřete odběrné místo teplé 
vody a ověřte, zda je nádoba naplněná vodou a zda 
není uzavřeno uzavírací zařízení v přívodním potrubí 
studené vody.

1

Obr. 4.2  Vypouštěcí ventil zásobníku na pitnou vodu

>

3 Pokyny k provozu
4 Obsluha
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V případě, že na odběrném místě teplé vody nevytéká 
voda, ubezpečte se, že je uzavřen vypouštěcí ventil 
(1) na nádobě zásobníku a potom otevřete uzavírací 
zařízení na přívodu studené vody.
Otevřete místo odběru teplé vody a nechte z potrubí 
unikat vzduch tak dlouho, než začne vytékat voda bez 
bublin.

i
 Při případných netěsnostech v úseku potrubí 

teplé vody mezi přístrojem a odběrnými místy 
okamžitě uzavřete uzavírací zařízení namon-
tované na místě instalace v přívodním potrubí 
studené vody. Odstranění případné netěsnosti 
si objednejte u autorizované servisní firmy.

4.3 Uvedení do provozu
Zapněte solární systém auroSTEPplus tak, že zapnete 
přívod elektrického proudu pro napájení systému na 
oddělovacím zařízení (např. pojistka nebo výkonový 
spínač), namontovaném vaším odborným serivsním 
technikem na místě instalace a zvolíte jeden z pro-
vozních režimů ,  nebo  (viz odstavec 4.3.4).
Jestliže bude přívod proudu přerušen na déle než 30 
min., musíte zadat aktuální datum a čas.

4.3.1 Vedení obsluhy
Regulátor disponuje displejem vybaveným symboly a je 
založen na koncepci ovládání Vaillant: "otoč a stiskni". 
Když na ovladač kliknete, zobrazí se různé hodnoty. 
Zobrazenou hodnotu změníte otočením ovladače. 
Pomocí tří výběrových tlačítek se dosahuje dalších úrov-
ní obsluhy a zobrazení.

>

>

>

>

4.3.2 Přehled displeje

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Obr. 4.3  Displej

Legenda
1  Programovací úroveň
2   Servisní/diagnostická úroveň
3  Dobíjení
4  Programování - časový program
5  Informační úroveň
6  Solární zisk (bliká, jestliže je k dispozici solární zisk)
7  Jednotky
8  Kurzor
9  Multifunkční displej
10  Dny v týdnu
11  Požadovaná/skutečná hodnota
12  Provozní režimy
13  Zvláštní funkce

Význam symbolů na displeji

Programování časového programu:

  Programování časového programu - funkce dobí-
jení

Provozní režimy:

 
Funkce dobíjení s časovým programem

  
Funkce dobíjení je stále připravena k provozu

 
Bez dobíjení

  Není k dispozici řízení kolektorového čerpadla,
 Bez dobíjení

i
 Provozní režim  se zobrazí vždy v kombinaci 

s  nebo . Tím je indikováno, jestli je během 
časového programu v pohotovosti dobíjení 
nebo ne.

Obsluha 4
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4 Obsluha

Zvláštní funkce:

 Party

 Jednorázové dobití

 Funkce Prázdniny

4.3.3 Druhy displeje
Máte k dispozici celkem 4 různé úrovně:
- Hlavní úroveň obsluhy
- Informační úroveň
- Zvláštní funkce
- Programovací úroveň

Dodatečně je k dispozici ještě servisní/diagnostická úro-
veň a úroveň servisného technika. Tyto úrovně jsou 
určeny pro servisního technika. Jestliže se nesprávným 
zmáčknutím výběrových tlačítek dostanete na jednu z 
těchto úrovní, nepřenastavujte zde v žádném případě 
hodnoty! Okamžitě opusťe tyto úrovně zmáčknutím pro-
gramovacího tlačítka P.
Zobrazení se opět přepne na hlavní úroveň ovládání.

Displej – hlavní úroveň ovládání
Po zapnutí přístroje se nejdříve zobrazí hlavní úroveň 
ovládání. Způsob nastavení a změny hodnot je popsán v 
odstavci 4.3.4.

1

2

4

5

6

3

Obr. 4.4  Displej hlavní úrovně ovládání

Legenda
1  Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
2  Skutečná teplota kolektorů
3  Aktuální čas
4  Aktuální den v týdnu
5  Skutečná teplota zásobníku (otočením ovladače můžete vyhle-

dat a nastavit požadovanou hodnotu.)
6  Aktuální provozní režim

Displej informační úrovně
Informační úroveň ovládání se vyvolá stisknutím infor-
mačního tlačítka. Nejdříve se zobrazí níže uvedený 
obsah displeje. Další informace lze vyvolávat opakova-
ným stisknutím informačního tlačítka (viz odsta-
vec 4.3.5). Vyvolané informace se zobrazí na displeji 
zhruba na pět vteřin, poté se displej přepne zpět do 
hlavní úrovně ovládání.

1

2

3

Obr. 4.5  Displej informační úrovně

Legenda
1  Informační úroveň
2  Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
3 Požadovaná teplota tepelného zásobníku

Displej zvláštních funkcí
Úroveň zvláštních funkcí Party, Jednorázové dobití a 
Prázdniny lze vyvolat stisknutím tlačítka F. Vybraná 
funkce se aktivuje zhruba po deseti sekundách a displej 
se přepne zpět do hlavní úrovně ovládání.
Způsob aktivace zvláštních funkcí je popsán v odstav-
ci 4.3.7.

1

2
3

Obr. 4.6  Displej zvláštních funkcí

Legenda
1 Zvláštní funkce aktivní
2 Kurzor (označuje vybranou zvláštní funkci)
3 Symbol vybrané zvláštní funkce

Displej programovací úrovně
Do úrovně pro zadání programu doby spuštění reguláto-
ru se dostanete tím, že stisknete programovací tlačítko 
P. Zde můžete nastavit časové programy pro dobíjení 
solárního zásobníku (viz odstavec 4.3.6).
Po opětovném stisknutí programovacího tlačítka se dis-
plej přepne do hlavní úrovně ovládání.

1

2

4
5

6

3

7

Obr. 4.7  Displej programovací úrovně
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Legenda
1 Programovací úroveň
2  Časové programy pro dobíjení solárního zásobníku
3 Čas konce
4 Čas začátku
5 Den v týdnu popřípadě blok týdnů
6 Kurzor (označuje hodnotu, která se bude měnit)
7 Časový interval

4.3.4 Hlavní úroveň obsluhy
V hlavní úrovni obsluhy lze nastavit:
–  Požadovaná hodnota teploty zásobníku (teplota 

vypnutí dobíjení zásobníku)
–  provozní režim
–  aktuální den v týdnu
–  aktuální čas

i
 Mějte na zřeteli, že zde nastavujete pouze 

požadovanou teplotu pro dobíjení přes topné 
zařízení – skutečná teplota zásobníku může 
být podstatně vyšší!
Nastavení maximální teploty zásobníku je 
popsáno v návodu k instalaci a údržbě.

Vyvolané nastavení se zobrazí na displeji vždy zhruba 
na pět sekund a lze měnit jeho nastavení; poté se displej 
přepne zpět do základního displeje hlavní úrovně ovlá-
dání. Před uplynutím uvedených pěti sekund klepněte na 
ovládací prvek; tím se vyvolá další hodnota nastavení.

Displej Potřebné kroky

Ovládacím prvkem pootočte – kurzor 
označí po 3 sekundách zobrazení teploty, 
které současně bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
požadovanou hodnotu teploty tepelného 
zásobníku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí režimy provozu. Nastavený pro-
vozní režim bliká.

Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
vozní režim.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí dny v týdnu. Nastavený den v 
týdnu bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální den v týdnu.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení hodin respektive minut. 

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální čas.

Tab. 4.1 Nastavení v hlavní úrovni ovládání

4.3.5  Informační úroveň
Opakovaným tisknutím tlačítka "info" můžete vyvolávat 
nastavené hodnoty jednu po druhé.
Vyvolané informace se zobrazí na displeji zhruba na pět 
vteřin, poté se displej přepne zpět do hlavní úrovně 
ovládání.

Displej Nastavení

Požadovaná hodnota tepelného zásobní-
ku

Čidlo teploty v tepelném zásobníku 1
(horní čidlo zásobníku)

Čidlo teploty v tepelném zásobníku 2
(dolní čidlo zásobníku)

Teplota kolektorového čidla 1

Časový program intervalů topení 1:
Doba uvolnění k nabití,
např. pondělí od 6:00 do 8:00

Tab. 4.2 Hodnoty nastavení a provozní hodnoty

Podle toho, kolik časových programů jste nastavili, se 
zobrazí ještě další programy (viz odstavec 4.3.6).

Obsluha 4
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4.3.6 Programovací úroveň
Pro dobíjení solárního zásobníku lze nastavit na den 
jeden časový program s až třemi časovými intervaly.
Regulátor je vybaven základním programem, který lze 
přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Den

H1 H2 H3

Čas 
začátku

Čas 
konce

Čas 
začátku

Čas 
konce

Čas 
začátku

Čas 
konce

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Načtení základního programu

Nastavení požadovaného času se provádí ve čtyřech 
krocích:
1. Zvolte časové okno
2. Zvolte den v týdnu nebo blok týdnů
3. Určete čas začátku
4. Určete čas konce

Na jeden den můžete stanovit až tři časové intervaly, 
přičemž se časy intervalů nesmí překrývat.
Časový interval můžete smazat tím, že nastavíte čas 
začátku a konce na stejnou dobu. Když měníte časový 
interval jen u jednoho bloku týdne, zůstanou případně 
nastavené časy u jiných dní zachovány. Tyto časy musí-
te upravit nebo vymazat zvlášť.

Příklad: Když měníte základní program H1 na MO-FR od 
12:00 do 22:00, zůstává časový interval H1 pro SA a SU 
stále nastaven na 6:00 až 22:00.

V následující tabulce jsou k ujasnění znovu přehledně 
uvedeny jednotlivé kroky:

Displej Potřebné kroky

Stiskněte programovací tlačítko P.
Ovládacím prvkem otáčejte, až se na dis-
pleji zobrazí symbol vodovodního 
kohoutku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí hodnotu, kterou lze změnit (H1). 
Ta současně bliká.
Otáčením ovladačem zvolte požadované 
časové okno. 
Hodnoty nastavení: H1, H2, H3

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení bloku týdnů. Toto zob-
razení současně bliká.
Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
gram bloku nebo den v týdnu.
Hodnoty nastavení: (MO-SU); (MO-FR); 
(SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); 
(SA); (SU)

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas začátku. Bliká zobrazení 
hodin.
Otáčením ovládacího prvku zvolte dobu 
začátku. K nastavení 
znovu klepněte na ovládací prvek.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas konce. Bliká zobrazení hodin.
Otáčením ovladače zvolte dobu konce. K 
nastavení minut znovu klepněte na ovlá-
dací prvek.

Tab. 4.4 Nastavení časového okna

4.3.7  Zvláštní funkce

Displej Potřebné kroky

Funkce Party
Stiskněte jednou tlačítko Zvláštní funkce, 
na displeji bliká zhruba deset sekund 
symbol Party, poté se tato funkce aktivu-
je.
Funkce se deaktivuje automaticky 
dosažením příštího intervalu dobíjení.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Aktivace funkce je pak možná jen v pro-
vozním režimu .

Jednorázové dobití
Dvakrát stiskněte tlačítko Zvláštní funk-
ce, na displeji bliká zhruba 10 sekund 
symbol Jednorázové dobití, poté se tato 
funkce aktivuje.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.

Funkce Prázdniny
Stiskněte tlačítko Zvláštní funkce třikrát, 
na displeji bliká zhruba 10 sekund symbol 
Prázdniny a pomocí ovládacího prvku 
můžete zadat počet dnů prázdnin.
Poté se tato funkce aktivuje na nastave-
nou dobu.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Pokud je aktivní funkce ochrany proti 
legionelám, je tato funkce provedena 
poslední den prázdnin. 

Tab. 4.5 Aktivace zvláštních funkcí 

4 Obsluha



11Návod k obsluze auroSTEP plus 0020134331_00

4.4 Chybová hlášení
Solární regulátor zobrazuje při poruše teplotních sníma-
čů chybová hlášení na hlavní úrovni ovládání. 
Při uvedení zařízení do provozu (například po vypnutí a 
opětovném zapnutí napájení) se vždy zjišťuje konfigura-
ce snímačů.
Z nastaveného schématu hydraulického systému regulá-
tor rozpozná, zda došlo k poruše nebo zda daný snímač 
není k provozu třeba.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku neodborné 
údržby!
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.

Nikdy se nepokoušejte provádět sami 
opravy ani údržbu přístroje.
Touto činností pověřte autorizovaný servis. 
K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o 
údržbě solárního zařízení s vaším autorizo-
vaným servisem.

Následující tabulka vysvětluje význam jednotlivých hlá-
šení.

Displej Hlášení/význam hlášení

Chyba kolektorového čidla 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojené 
čidlo vadné, nebo jestliže čidlo chybí. 

Chyba čidla v tepelném zásobníku 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojené 
čidlo vadné. 

Chyba čidla v tepelném zásobníku 2

Tato chyba se vyskytne, je-li připojené 
čidlo vadné, nebo jestliže čidlo chybí. 

Chyba blokování

Funkce ochrany: Kolektorové čerpadlo 
se vypne, pokud je teplota na zásobníko-
vém čidle 2 příliš vysoká.

Tab. 4.6 Chybová hlášení

>

>

4.5 Odstranění poruch

i
 V případě netěsností na vodovodním potrubí 

mezi zásobníkem a vodním kohoutkem, uza-
vřete uzavírací ventil studené vody na zásob-
níku.
V opačném případě může voda způsobit 
škody. Odstranění případné netěsnosti si 
objednejte u autorizované servisní firmy.

Uzavírací ventil studené vody naleznete na trubkovém 
spojení od vaší domácí přípojky vody k zásobníku (připo-
jení studené vody) v bezprostřední blízkosti zásobníku.

Co se stane, když ... Odstranění

ze zařízení kape kapalina? Pokud je to možné, zachytávejte 
ji (kbelík) a kontaktujte autori-
zovaný kvalifikovaný servis.

Uniká z bezpečnostního ventilu 
ve vodovodním potrubí kapalina 
nebo pára?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

regulátor zobrazuje "porucha 
čidla" nebo "přerušení kabelu"?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

byl zničen plátek plochého 
kolektoru?

Nedotýkejte se vnitřního povr-
chu kolektoru. Zavolejte servisní 
firmu.

zásobník nedodává dostatek 
teplé vody?

Zkontrolujte nastavení termo-
statického směšovače teplé 
vody (doporučeno cca 60 °C).
Jsou-li nastavení v pořádku, je 
možné, že je zásobník zanesen 
usazeninami vápníku. Pak: Zavo-
lejte autorizovaný kvalifikovaný 
servis

Tab. 4.7  Odstranění poruch

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života následkem neod-
borných zásahů!
V důsledku neodborně prováděných prací na 
solárním zařízení může dojít k ohrožení zdraví 
a života.

Nikdy se nepokoušejte odstraňovat poru-
chy solárního systému sami. V případě 
poruchy se poraďte s autorizovaným ser-
visním technikem.

4.6 Odstavení z provozu
Vyberte provozní režim v hlavní úrovni ovládání  
(viz kap. 4.3.4). Při odstavení z provozu během chlad-
nějších ročních období přitom dbejte také na infor-
mace k ochraně proti mrazu, viz odstavec 4.7.

>

>

Obsluha 4
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4 Obsluha

4.7 Ochrana před mrazem
Jestliže bude Váš solární zásobník instalován v nevytá-
pěné místnosti, která není chráněna před mrazem, hrozí 
v zimě nebezpečí zamrznutí. V tomto případě vypusťte 
solární zásobník.

Odstavte zásobník z provozu tak, jak je popsáno v 
kap. 4.6.
Zavřete uzavírací zařízení v přívodním potrubí stu-
dené vody zásobníku.

Obr. 4.8  Vypuštění zásobníku

Na vypouštěcím ventilu zásobníku upevněte vhodnou 
hadici (viz obrázek 4.8).
Volný konec hadice umístěte do vhodného odtoku.
Otevřete vypouštěcí ventil.
Otevřete nejvýše položené odběrné místo teplé vody 
pro ovzdušnění a úplné vypuštění vodovodních 
potrubí.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota na vypouštěcím ventilu může 
mít u zásobníku auroSTEP plus až 80°C.

Vyvarujte se kontaktu s vytékající vodou.

Až voda zcela vyteče, vypouštěcí ventil a odběrné 
místo teplé vody opět zavřete.
Sejměte hadici z vypouštěcího ventilu.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

4.8 Údržba a zákaznické služby
Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
solárního systému auroSTEP plus, provedená kvalifiko-
vaným servisním technikem.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku neodborné 
údržby!
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.

Nikdy se nepokoušejte provádět sami 
opravy ani údržbu přístroje.
Touto činností pověřte autorizovaný ser-
vis. K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu 
o údržbě solárního zařízení s vaším autori-
zovaným servisem.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí vzniku věcných škod a poranění 
osob v důsledku chybějící inspekce/údržby!
Neprovedená kontrola / údržba může nepříz-
nivě ovlivnit provozní bezpečnost zařízení a 
způsobit věcné škody či poškození zdraví 
osob!

Provedením inspekce/údržby pověřte 
autorizovaný odborný servis.

Díky tomu může také přínos ze zařízení zaostávat za 
očekáváním.

i
 V případě vody s vysokým obsahem vápníku 

se doporučuje provádět periodické odváp-
nění.

Údržba zásobníku
Stejně jako pro celý systém, platí také pro zásobník 
Vaillant, že pravidelná kontrola/údržba, prováděná ser-
visním technikem, je nejlepším předpokladem pro dlou-
hodobou provozuschopnost, spolehlivost a dlouhou 
životnost.
Do rozsahu dodávky zásobníku Vaillant patří jedna hoř-
číková ochranná anoda. Ta musí být v rámci údržby 
kontrolována servisním technikem jednou ročně. Je-li 
to potřebné musí servisní technik vyměnit spotřebova-
nou horčíkovou anodu za originální horčíkovou anodu, 
která je náhradním dílem.
Do rozsahu dodávky zásobníků Vaillant patří elektrická 
topná tyč. Ta musí být v rámci inspekce/údržby kontro-
lována servisním technikem jednou ročně, zda není pří-
liš opotřebovaná. Je-li to třeba, musí servisní technik 
rovněž vyčistit zásuvnou jímku.

>

>

>
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U vody s velkým obsahem vápníku se doporučuje pravi-
delné odvápnění. Pokud Váš zásobník nadále nedodává 
dostačující množství vody, může to být známkou usazení 
vodního kamene. Nechejte servisního technika, aby pro-
vedl odvápnění. Tento technik také stanoví časové inter-
valy pro provádění odvápnění.

Údržba solárního zařízení
Ročně musí být kontrolována solární kapalina. Tato čin-
nost je obvyklou součástí smlouvy o údržbě, uzavřené s 
vaším autorizovaným servisním technikem.

4.9 Zkontrolujte pojistný ventil
V přívodním potrubí studené vody je v blízkosti zásobní-
ku zabudován pojistný ventil.

Kontrolujte pravidelně provozní pohotovost pojist-
ného ventilu jeho jednorázovým otevřením.

>

Obsluha 4
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto popisem systému a návodem k obsluze 
platí také další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze systému auroSTEP plus dbejte na všechny 
návody k obsluze týkající se součástí a komponentů 
zařízení. Tyto návody k obsluze jsou přiloženy k pří-
slušným součástem zařízení a doplňkovým kompo-
nentům.

1.1 Archivace podkladů
Tento popis systému a návod k obsluze a také 
všechny další související podklady a případně 
potřebné pomůcky, předejte provozovateli zařízení. 

Ten zajistí jejich uložení tak, aby návody i pomůcky byly 
v případě potřeby k dispozici.

1.2 Použité symboly
Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uvá-
děny:

a
Symbol ohrožení:

Bezprostřední nebezpečí ohrožení 
života
Nebezpečí těžkých poranění
Nebezpečí lehkých poranění

–

–
–

e
Symbol ohrožení:

Nebezpečí ohrožení života elektric-
kým proudem

–

b
Symbol ohrožení:

Riziko věcných škod
Riziko ekologických škod

–
–

i Symbol užitečných pokynů a informací

 > Symbol potřebné činnosti

>

>

1.3 Platnost návodu
Tento popis systému platí výlučně pro přístroje s násle-
dujícími čísly výrobku: 

Typ zařízení Číslo výrobku

auroSTEP plus VEH SN 250/3 i 0010010447

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

1.4  Označení CE
Označením CE se dokládá, že příslušný typ zařízení spl-
ňuje základní požadavky rozhodných směrnic.

1 Informace k dokumentaci
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2   Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní a výstražné pokyny
Při instalaci systému auroSTEP plus dodržujte všeo-
becné bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou 
určeny pro danou manipulaci.

2.1.1 Klasifikace výstražných pokynů
Výstražné pokyny jsou, co se týká stupně možného 
nebezpečí, odstupňovány výstražnými symboly a signál-
ními slovy následovně:

Výstražný 
symbol

Signální 
slovo

Vysvětlení

a
Nebezpečí!

Bezprostřední nebezpečí 
ohrožení života nebo těžkého 
poranění

e Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elek-
trickým proudem

a Varování! Nebezpečí lehkých poranění

b Pozor!
Riziko věcných nebo ekologic-
kých škod

Tab. 2.1 Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.1.2 Struktura výstražných pokynů
Výstražné pokyny poznáte podle horní a dolní oddělující 
čáry. Jsou strukturovány podle následujícího základního 
principu: 

a
 Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí

Opatření k odvrácení nebezpečí.

2.2 Použití v souladu s určením
Systém Vaillant auroSTEP plus je konstruován dle stavu 
techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravi-
del.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života 
uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení systému či 
jiných věcných hodnot.
Systém Vaillant auroSTEP plus nesmějí obsluhovat 
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzoric-
kými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které 
nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obslu-
hou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení 
neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bez-

>

>

pečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou oso-
bou k obsluze tohoto systému náležitě zaškoleny.
Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály se 
součástmi solárního systému. Solární systém Vaillant 
auroSTEP plus slouží výhradně k zásobování pitnou 
vodou zahřátou až na 80 °C v domácnostech a prů-
myslu, dle norem NEN pro instalaci pitné vody. Zásobník 
VEH SN 250/3 i lze použít v kombinaci s libovolným top-
ným kotlem Vaillant vyrobeným po roce 2000, pokud 
tento neobsahuje plastovou hydrauliku.
Použití systému auroSTEP plus ve vozidlech je považo-
váno za použití v rozporu s určením. Za vozidla nejsou 
považovány jednotky, jež jsou trvale instalovány na jed-
nom místě (tzv. stacionární instalace).
Jiné použití nebo použití nad rámec tohoto určení se 
považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Každé 
přímé komerční nebo průmyslové využití je také v roz-
poru s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese 
výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese 
samotný uživatel.
Použití v souladu s určením zahrnuje:

dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a 
údržbě výrobku Vaillant a rovněž i dalších konstrukč-
ních součástí a komponent zařízení
instalaci a montáž v souladu se schválením zařízení a 
systému
dodržení všech podmínek inspekce a údržby, uvede-
ných v návodech.

a
 Pozor!

Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s urče-
ním je zakázáno.

Systém auroSTEP plus musí být nainstalován kvalifiko-
vaným servisním technikem, který odpovídá za dodržo-
vání platných předpisů, pravidel a směrnic.

2.3 Všeobecné bezpečnostní pokyny 
Při montáži a provozu systému auroSTEP plus se cel-
kově řiďte uznávanými technickými pravidly.
Dodržujte platné předpisy bezpečnosti a ochrany při 
práci. 
Dbejte na bezpečnost práce.
Vždy a bez výjimky dodržujte následující bezpeč-
nostní pokyny a předpisy.

Instalace a montáž
Instalaci, seřízení, údržbu a opravy systému auroSTEP 
plus smí provádět pouze autorizovaný odborný servis.

Nebezpečí ohrožení života následkem neodborné 
instalace!
Neodbornou instalací nebo defektním elektrickým kabe-
lem může na potrubí vzniknout síťové napětí, které 
může vést k újmě na zdraví osob.

Připevněte na potrubí zemnicí potrubní objímky.
Zemnicí potrubní objímky propojte 16 mm2 měděnými 
kabely s lištou na vyrovnání potenciálu.

–

–

–

>

>

>

>

>

>
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Nebezpečí přepětí!
Přepětí může poškodit solární zařízení.

Uzemněte solární okruh jako hlavní pospojení a k 
ochraně před přepětím.
Připevněte zemnicí potrubní objímky na potrubí solár-
ního okruhu.
Zemnicí potrubní objímky propojte 16 mm2 měděnými 
kabely s lištou na vyrovnání potenciálu.

Poškození úderem blesku!
Při montážní výšce přes 20 m, popř., když kolektory 
vyčnívají přes hřeben střechy, může dojít ke škodám na 
zařízení v důsledku úderu blesku.

Napojte elektricky vodivé části na zařízení pro 
ochranu před bleskem.

Nebezpečí popálení na pojistném ventilu
V případě zastavení zařízení se může stát, že z pojist-
ného ventilu solární čerpadlové skupiny vystupuje pára. 

Zajistěte, aby byl pojistný ventil propojen tepelně 
odolným vedením se záchytnou jímkou.

Nebezpečí popálení na automatických 
odvzdušňovačích
Při zastavení zařízení může pára unikat také z neuzavře-
ných automatických odvzdušňovačů. 

Při provozu zařízení proto automatické odvzdušňo-
vače uzavřete.

2.4 Směrnice, zákony a normy
Vždy dodržujte příslušné platné národní a místní 
předpisy, normy a zákony.

Předpisy

ČSN EN 12975-1 Tepelné solární soustavy a součásti -
Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12975-2 Tepelné solární soustavy a součásti -
Solární kolektory - Část 2: Zkušební metody

ČSN EN 62305-1 Ochrana před bleskem - Část 1: 
Obecné principy

ČSN EN 62305-2 Ochrana před bleskem - Část 2: 
Řízení rizika

ČSN EN 62305-3 Ochrana před bleskem - Část 3:
Hmotné škody na stavbách a nebezpečí života

>

>

>

>

>

>

>

2.4.1 Přehled norem EU

Solární zařízení, všeobecně

DIN EN ISO 9488
Tepelná solární zařízení a jejích díly;
Terminologie (ISO/DIS 9488; 1995)

ISO/TR 10217
Solární energie - Systémy na ohřev vody - Návod k 
výběru materiálu s ohledem na vnitřní korozi 

Zásobník a montáž zásobníku

Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/ES
Směrnice Evropského parlamentu a rady 97/23/ES ze 
dne 29. května 1997 pro harmonizaci právních předpisů 
členských států pro tlaková zařízení

EN 12977-3
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Systémy zhotovené 
podle požadavku zákazníka,část 3: Kontrola výkonu
zásobníků teplé vody pro solární zařízení

EN 12897
Vodárenství - Požadavky na nepřímo vyhřívané, neodvě-
trávané (uzavřené) zásobníkové ohřívače vody

EN 806-1
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spo-
třebě - Část 1: Všeobecně

EN 1717
Ochrana pitné vody před znečištěním v instalacích pitné 
vody a všeobecné požadavky na bezpečnostní zařízení 
zabraňující znečištění pitné vody zpětným tokem

Ochrana před bleskem

ENV 61024-1
Ochrana před bleskem pro stavební konstrukce - část 1: 
Všeobecné zásady (IEC 1024-1: 1990; modifikováno)

2 Bezpečnost
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3  Popis systému

Tento popis systému je určen provozovateli systému 
auroSTEP plus.
Obsahuje informace o systému, a proto slouží jako dopl-
nění návodu k obsluze. Popis systému je uveden na 
začátku tohoto návodu, protože byste si jej měli přečíst 
přednostně před všemi ostatními návody.

3.1 Solární systém
Solární systém auroSTEP plus slouží k solárně podporo-
vanému ohřevu pitné vody.
Skládá se ze zásobníku, kolektorového pole s 1 – 2 kolek-
tory a propojovacího vedení, které spojuje zásobník s 
kolektorovým polem.

3.2 Zásobník
Většina komponentů kompaktního solárního systému je 
integrována v zásobníku teplé vody. Systém je vybaven 
integrovaným regulátorem, který slouží k řízení požado-
vaného dohřívání v solárním zařízení přes topná zařízení 
Vaillant.
Zásobníkové jednotky Vaillant VEH SN 150/3 i, 250/3 i a 
350/3 iP se používají jako nepřímo vytápěné solární 
zásobníky pro solárně podporované zásobování teplou 
vodou, přičemž se liší pouze svým objemem.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou zásobníky a spirály 
na straně užitkové vody smaltované. Jako dodatečnou 
ochranu proti korozi má každá nádoba hořčíkovou 
ochrannou anodu. Pro trvalé zajištění ochrany proti 
korozi by tyto ochranné anody měly každý rok projít 
údržbou.

Nepřímo ohřívané solární zásobníky pracují v takzvaném 
uzavřeném systému, to znamená, že užitková voda se 
nedostává do styku s atmosférou. Při otevření odběrné-
ho místa teplé vody bude teplá voda vytlačována ze 
zásobníku vtékající studenou vodou.

Ve spodní studené oblasti se nachází solární výměník 
tepla. Relativně nízké teploty vody ve spodní části 
zajišťují i při malém slunečním svitu optimální přenos 
tepla ze solárního okruhu do vody v zásobníku.

V případě VEH SN 150/3 i, 250/3 i a 350/3 iP proběhne 
– je-li to třeba – přídavný ohřev pomocí elektrické topné 
tyče.

Oproti solárnímu ohřevu probíhá dohřívání teplé vody 
elektrickou topnou tyčí v horní, teplejší zóně zásobníku. 
Pohotovostní objem dohřívání činí cca 75 l u VEH SN 
150/3 i, 125 l u VEH SN 250/3 i a 155 l u VEH SN 350/3 iP.

Solární zásobník je vybaven jedním nebo dvěma cirku-
lačními čerpadly (jen u verze P) pro optimální přizpůso-
bení potřebného oběhového množství a výkonu čerpa-
dla.
Regulace jmenovitého průtočného množství probíhá 
přes regulátor a musí být nastavena manuálně. Při 

instalaci je třeba pouze nastavit, jestli se jedná o systém 
s 1 nebo 2 kolektory.

3.3 Princip funkce
Funční princip solárního systému auroSTEP plus se liší 
od principu mnoha jiných solárních systémů.

Solární systém auroSTEP plus není zcela naplněn solární 
kapalinou a nenachází se pod tlakem. Z tohoto důvodu 
zde nejsou použity jinak obyklé součásti jako jsou 
expanzní nádoba, manometr a ventilátor.
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Obr. 3.1  Rozvedení solární kapaliny v klidovém stavu 

kolektorového(ých) čerpadla(el)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část spirály
4 Kolektorové čerpadlo 1
5 Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
6 Zpětné solární vedení

V klidovém stavu kolektorového(ých) čerpadla(el) (4, 5) 
se solární kapalina shromažďuje ve spirále (3), v 
kolektorovém(ých) čerpadle(ech) a v solárním potrubí na 
zásobníku. Z tohoto důvodu je důležité, aby bylo kolekto-
rové pole (1) a všechna solární vedení (2) a (6) nainstalo-
vány tak, aby mohla solární kapalina téci spádem zpět k 
zásobníku. Solární vedení a kolektorové pole jsou pak 
naplněny vzduchem.
Jako solární tekutina slouží speciální hotová směs vody a 
glykolu, kterou je zásobník přednaplněn již při expedici.

Popis systému 3
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Obr. 3.2  Rozvedení solární kapaliny při aktivním(ch) 

kolektorovém(ých) čerpadle(ch)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část spirály
4 Spodní část spirály
5 Kolektorové čerpadlo 1
6 Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
7 Zpětné solární vedení

Jestliže solární regulátor zapne kolektorové(á) 
čerpadlo(a) (5, 6), načerpá(ají) toto/tato čerpadlo(a) 
solární kapalinu ze spirály (4) přes zpětné solární vedení 
(7) do kolektorového pole (1). Tam se tekutina zahřeje a 
je přes solární přívodní vedení (2) načerpána zpět do 
zásobníku.
Objem tekutiny v tenkém solárním vedení a v kolektoro-
vém poli je malé oproti objemu v silné spirále v zásobní-
ku. Z tohoto důvodu klesá stav solární kapaliny při 
aktivním(ích) kolektorovém(ých) čerpadlu(lech) jen ome-
zeně. V horní části (3) spirály se shromažďuje vzduch 
vytlačený ze solárního vedení a kolektorového pole.
Při ohřevu systému se solární kapalina a vzduch poně-
kud rozpínají. Tlak vzduchu uzavřeného v solárním sys-
tému poté nepatrně stoupe. Uzavřená vzduchová bubli-
na v systému přitom plní funkci vyrovnávací nádrže. 
Tento tlak je nutný a v žádném případě nesmí být vypuš-
těn. Z tohoto důvodu nesmí být do solárního systému 
zabudován žádný odvzdušňovač.
Při aktivním(ích) kolektorovém(ých) čerpadle(ech) 
dochází neustále ke styku solární kapaliny v horní části 
spirály (3) se vzduchem.

Z popsaného funkčního principu vyplývá následující:
- Vzhledem k tomu, že se v chladném ročním období v 

klidovém stavu solárního zařízení nachází v kolektoru 
a v solárním vedeních jen vzduch, je potřeba učinit 
opatření pro ochranu proti mrazu, a to jen na místě 
montáže zásobníku.

- Předepsaná instalace kolektorového pole a solárního 
vedení a obzvláště spád vedení jsou základním před-
pokladem pro bezvadnou funkci solárního systému.

- Objem tekutiny kolektorového pole a solárních vedení 
musí být přesně přizpůsoben danému solárnímu systé-
mu. Z tohoto důvodu nesmí být překročeny minimální a 
maximální délka solárního vedení, nesmí být používána 
žádná solární vedení s odlišným vnitřním průměrem a 
nesmí být měněna konstrukce a počet kolektorů.

- Fyzikální vlastnosti solární kapaliny náleží rovněž k 
základním podmínkám pro bezchybné fungování sys-
tému. Z tohoto důvodu smí být při výměně kapaliny 
doplněna pouze originální solární kapalina Vaillant bez 
přísad.

3.4 Funkční rozsah solárního regulátoru
Solární systémy auroSTEP plus jsou řízeny integrova-
ným solárním regulátorem ovládaným mikroproceso-
rem. Na regulačním zařízení můžete provést nastavení 
pohotovostní teploty nebo také maximální teploty 
zásobníku.
Integrovaný solární regulátor je kompletně vybavený 
systém pro řízení kolektorového pole s 1-2 kolektory a 
jedním zásobníkem.
Pro instalaci nabízí systém dostatečný přípojný obvod, 
pro zobrazování dat a zadávání potřebných parametrů 
je systém vybaven ovládacími prvky a velkým displejem.

Regulace podle rozdílů teploty
Solární regulátor pracuje na principu regulace podle roz-
dílů teploty. Regulátor zapíná kolektorové(á) čerpadlo(a) 
vždy, když rozdíl teplot (kolektor – zásobník) se zvýší 
nad hodnotu rozdílu teplot nastavenou k zapnutí.
Regulátor vypíná kolektorové(á) čerpadlo(a) vždy, když 
rozdíl teplot (kolektor – zásobník) klesne pod hodnotu 
rozdílu teplot nastavenou k vypnutí.
Rozdíl teplot při zapínání se řídí křivkami uloženými v 
regulátoru, přičemž pro systémy s jedním nebo dvěma 
kolektory existují různé křivky.

3 Popis systému
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Funkce dobíjení
Funkce dobíjení slouží k ohřevu tepelného zásobníku na 
požadovanou teplotu během stanoveného časového 
intervalu v případech, kdy není možný dostatečný ohřev 
solárními zdroji. Dobíjení je přitom možné pomocí topné 
tyče. Pro dobíjení solárního zásobníku lze nastavit časo-
vý program (podrobnosti viz návod k obsluze, 
kap. 4.3.6).

Prodleva dobíjení
Pro zamezení nadbytečnému dobíjení pomocí topné tyče 
je regulátor vybaven funkcí prodlevy dobíjení. Dobíjení 
se zpožďuje nejvýše o 30 minut v případech, kdy běží 
kolektorové(á) čerpadlo(a), a proto dochází k solárnímu 
zisku. Zastaví-li se kolektorové(á) čerpadlo(a) nebo není 
po uplynutí doby prodlevy dosaženo požadované teploty 
zásobníku, proběhne dobíjení zásobníku prostřednictvím 
elektrické topné tyče.
Zpoždění dobíjení se aktivuje v úrovni servisného tech-
nika.

Ochrana proti legionelám
Pro ochranu proti legionelám musí být ze strany výrob-
ce instalováno příslušenství –čerpadlo Vaillant.
Funkce ochrany proti legionelám slouží k usmrcení cho-
roboplodných zárodků v tepelném zásobníku a potrubí.
Při aktivované funkci jsou zásobník a odpovídající vedení 
teplé vody jednou týdně (středa 14:00) přivedeny na 
teplotu 70 °C. 
Nejdříve se pomocí solárního zisku zkouší dosáhnout 
požadované teploty v časovém úseku 90 min. Pokud se 
to nepodaří, probíhá ochrana proti legionelám prostřed-
nictvím elektrické topné tyče. Funkce ochrany proti legi-
onelám se ukončí, pokud přístroj naměří po dobu 
30 minut teplotu nejméně 68 °C.
Kvalifikovaný servisní technik aktivuje na úrovni pro ser-
visní techniky funkci ochrany proti legionelám. U někte-
rých verzí přitom může zvolitt, zda má ohřev proběh-
nout v 15:30 hod. nebo následně během noci ve 
4:00 hod., aby bylo možno využít případného levnějšího 
nočního proudu.

Ochrana proti zablokování čerpadla
Po 23 hodinách klidového stavu čerpadla se všechna při-
pojená čerpadla spustí zhruba na 3 sekundy. Účelem je 
zamezit zatuhnutí čerpadel.

Roční kalendář
Regulátor je vybaven ročním kalendářem, aby bylo 
možné automaticky měnit nastavení letního a zimního 
času. K aktivaci je třeba pouze jednou zadat na úrovni 
kvalifikovaného řemeslníka aktuální datum.

i
 Nezapomínejte, že regulátor je pro případ 

výpadku proudu vybaven rezervou chodu jen 
na dobu 30 min. Interní čas se po 30 minu-
tách zastaví a po obnovení napájení nemusí 
být kalendář již aktuální. V takovém případě 
se musí čas nastavit znovu a zkontrolovat 
aktuální datum.

Plnicí režim/provozní režim
Aby bylo umožněno rychlé naplnění zařízení po zapnutí 
kolektorového(ých) čerpadla(el), je regulátor vybaven 
funkcí "Plnicí režim". Při každém zapnutí běží 
čerpadlo(a) na určitou dobu v plnicím režimu se stano-
veným výkonem. Regulace rozdílu není během této doby 
aktivní, takže nedojde k vypnutí čerpadla(el) ani při 
poklesu hodnoty pod mez pro vypnutí. Prvních 20 vteřin 
nabíhá kolektorové čerpadlo 1 až na 50  % svého výkonu, 
poté se připojí, pokud je k dispozici (jen u verze P), 
kolektorové čerpadlo 2 se svým 50 % výkonem. V násle-
dujících 20 vteřinách se kolektorové čerpadlo 1 rozbíhá 
na 100  % svého výkonu. Poté dosáhne svého 100 % 
výkonu rovněž kolektorové čerpadlo 2 (jen u verze P). 
Takto běží čerpadlo, popř. obě čerpadla, po zbývající 
dobu plnicího režimu na 100 % svého výkonu, aby bylo 
zaručeno naplnění.
V návaznosti na plnicí režim je nastavován provozní 
režim. Aby bylo zabráněno předčasnému vypnutí 
kolektorového(vých) čerpadla(el) při malém solárním 
zisku, je/jsou čerpadlo(la) nejprve 12 minut v provozu, 
během nichž regulátor rozdílu zjišťuje optimální výkon 
čerpadla(el). Po uplynutí této doby určí regulátor rozdílu 
další dobu chodu a výkon(y) kolektorového(ých) 
čerpadla(el). Jestliže se rozdíl teplot mezi kolektorovým 
čidlem a dolním zásobníkovým čidlem během doby běhu 
zvýší, dojde i ke zvýšení výkonu, naopak když se rozdíl 
teplot sníží, dojde k omezení výkonu.

Funkce Party
S aktivací funkce Party se povoluje funkce dobíjení, tzn. 
nastavená požadovaná hodnota zásobníku se udržuje 
trvale, v případě potřeby také dobíjením.

Jednorázové dobití
S aktivací jednorázového dobití se tepelný zásobník jed-
nou ohřeje na nastavenou požadovanou teplotu.

Funkce Prázdniny
Aktivací této funkce bude provoz na nastavenou dobu 
(1…99 dní) vypnut, tj. nastaven na . Tím se deaktivuje 
solární zisk i funkce dobíjení.

Popis systému 3
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3.5 Konstrukce a funkce
Solární systém Vaillant auroSTEP plus je termický solár-
ní systém pro výrobu teplé vody. V klidovém stavu 
solárního systému se vrací solární kapalina z kolektoro-
vého pole, skládajícího se z jednoho či dvou kolektorů, a 
z vedení, zpět do solárního zásobníku. Tímto způsobem 
je zabráněno škodám solárního systému v důsledku 
mrazu a přehřátí. Dodatečnou ochranu proti mrazu 
poskytuje použití solární kapaliny ve formě směsi vody a 
glykolu.
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Obr. 3.3   Hlavní komponenty systému auroSTEP plus se zásob-

níkem VEH SN 250/3 i 

(principiální náčrtek bez připojovacího příslušenství)

Legenda
1 Přívodní solární vedení
2 Potrubí studené vody
3 Regulace
4 Potrubí teplé vody
5 Horní zásobníkové čidlo
6 Elektrická topná tyč
7 Solární výměník tepla
8 Dolní zásobníkové čidlo
9 Integrované solární potrubí
10 Pojistný ventil
11 Dolní plnicí/výpustný kohout
12 Kolektorové čerpadlo 1
13 Horní plnicí/výpustný kohout
14 Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
15 Zpětné solární vedení
16 Kolektorové pole
17 Kolektorové čidlo

Systém se skládá ze tří hlavních komponentů:
A: 1-2 kolektorů, 
B: izolovaného potrubí a 
C:  solárního zásobníku s integrovaným(i) čerpadlem(ly) 

a regulátorem.

Kolektory A
U kolektorů se jedná o ploché kolektory auroTHERM 
VFK 135 D (16) nebo auroTHERM VFK 135 VD (nejsou 
dostupné na všech trzích) se serpentinovými absorbéry. 
Kolektorové čidlo připevněné v kolektoru (17) měří tep-
lotu kolektoru.

Potrubí B
Potrubí systému se skládá s přívodního (1) a zpětného 
potrubí (15). V domě jsou vedení instalována vedle sebe 
v jedné izolaci, která obklopuje i vedení kolektorového 
čidla (17). Tato sestava se také nazývá "solární měděná 
trubka 2 v 1". Spojení na střeše vytvoříte tak, že odstra-
níte z měděných trubek izolaci, vhodně přizpůsobíte 
jejich délku, zabalíte je do izolace a nakonec je připojíte 
pomocí svěrného šroubení ke kolektoru.

i
 Vzhledem k dimenzování potrubí používejte 

pro potrubní propojení systému výhradně 
měděnou trubku s vnitřním průměrem 
8,4 mm.
Vaillant doporučuje "solární měděnou trubku 
2 v 1" v délce 10 m (č. výrobku 302359) nebo 
v délce 20 m (č. výrobku 302360), která je 
lehce montovatelná, dostupná jako příslušen-
ství a se kterou systém pracuje optimálně.

Solární zásobník C
Elektrické zásobníky VEH SN 150/3 i, 250/3 i a 350/3 iP 
mají plnicí kapacitu cca 150l, 250l resp. 350l. Jsou vyba-
veny solárním výměníkem tepla a elektrickou topnou 
tyčí.
Solární výměník tepla (7) se nachází ve spodní části 
zásobníku. Tento výměník tepla je spojen s kolektoro-
vým okruhem. Elektrická topná tyč (6)
v horní části slouží k dohřívání zásobníku, pokud není 
sluneční svit dostatečný.
Obě zásobníková čidla (5) a (8) hlásí zaznamenanou 
teplotu regulátoru (3), který je integrován v zásobníku. 
Další součásti integrované v zásobníku jsou 
kolektorové(á) čerpadlo(a) (12, 14), mající na starost cir-
kulaci solární kapaliny v solárním okruhu, pojistný ventil 
(10) a dva plnicí/výpustné kohouty (11) a (13). Zásobník 
samotný má na starosti zásobování pitnou vodou, která 
přitéká potrubím studené vody (2) a ohřátá opět vytéká 
potrubím teplé vody (4).

3 Popis systému
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Solární okruh
Solární okruh obsahuje 1-2 kolektory (16), jejichž nejvýše 
položený trubkový výstup je spojen s měděným přívod-
ním solárním vedením (1). Druhý konec tohoto potrubí je 
spojen s horní přípojkou solárního výměníku tepla (7). 
Dolní přípojka solárního výměníku tepla vede k sací stra-
ně kolektorového(ých) čerpadla(el) (12, 14), a to přes 
část solárního potrubí (9) integrovaného v zásobníku. 
Čerpadlo(a) čerpá(jí) solární kapalinu do zpětného potru-
bí solární měděné trubky (15), které je spojeno s nejníže 
položenou přípojkou kolektorového pole (16).
V solárním potrubí (9) integrovaném v zásobníku se 
nacházejí také plnicí a výpustné kohouty (11) a (13) a 
rovnež pojistný ventil (10).
Solární okruh obsahuje směs solární kapaliny a vzduchu. 
Solární kapalina je složena z hotové směsi vody a glyko-
lu, která obsahuje i inhibitory. Je naplněno jen tolik 
solární kapaliny, aby se ve vypnutém stavu nacházela 
pouze v solárním výměníku tepla (7). Kolektory (16) a 
měděná přívodní solární vedení (1) a (15) jsou naopak 
naplněna jen vzduchem.
Není nutné začlenit do solárního okruhu expanzní nádo-
bu, protože solární okruh není zcela naplněn solární 
tekutinou. Místo toho se v okruhu nachází dostatek 
vzduchu, který může kompenzovat expanzi objemu 
zahřáté solární tekutiny. Vzduch má tedy v okruhu svůj 
funkční význam. Protože vzduch musí nutně zůstat v 
systému, nesmí být do solárního systému zabudován 
žádný odvzdušňovací ventil.

Funkce solárního systému
Jestliže teplotní rozdíl mezi kolektorovým čidlem (17) a 
spodním zásobníkovým čidlem (8) překročí určitou hra-
niční hodnotu, dojde k zapnutí kolektorového(ých) 
čerpadla(el) (12, 14). Toto/tato načerpá(ají) solární teku-
tinu ze solárního výměníku tepla (7), přes zpětné vedení 
solární měděné trubky (15), kolektory (16) a přívod 
solární měděné trubky (1) zpět do solárního výměníku 
tepla v zásobníku.
Vzduch, který se předtím nacházel ještě v kolektorech 
(16), je z nich vytlačován ven a proudí přes přívodní 
vedení solární měděné trubky (1) do solárního výměníku 
tepla (7). Hlavní podíl vzduchu se pak shromažďuje v 
horních částech spirály solárního výměníku tepla. Zbý-
vající solární výměník tepla zůstává naplněn solární 
kapalinou, neboť obsah kolektorů (16) a solárních mědě-
ných trubek (1) a (15) je menší než obsah solárního 
výměníku tepla (7) v zásobníku.
Jakmile jsou kolektory (16) a solární měděné trubky (1) a 
(15) naplněny solární kapalinou, sníží se výkon(y) 
čerpadla(el),
 protože se vtékající a odtékající sloupce tekutiny na 
základě velice malého průměru solárních měděných tru-
bek vzájemně kompenzují. Čerpadlo(a) proto musí ještě 
překonat hydraulický odpor systému.
Jakmile poté po určité provozní době teplotní rozdíl 
mezi kolektorovým čidlem (17) a dolním zásobníkovým 
čidlem (8) poklesne pod hodnotu teploty podle uložené 
křivky, regulátor (3) vypne kolektorové(á) čerpadlo(a) a 

solární kapalina odteče přes zpětné vedení solární 
měděné trubky (15) a čerpadlo(a) nazpět do solárního 
výměníku tepla (7). Současně je vzduch, který se přetím 
nacházel v horní části solárního výměníku tepla, tlačen 
zpět přes přívodní vedení solární měděné trubky (1), 
kolektory (16) a zpětné vedení solární měděné trubky 
(15).

Vybavení
Solární zásobník je dodáván kompletně smontovaný a 
při expedici je naplněn solární kapalinou. Proto není při 
uvádění do provozu nutné plnění.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou nádoba a spirály, 
přicházející do styku s vodou, smaltované. Jako ochrana 
proti korozi je sériově instalována jedna horčíková 
anoda, která plní funkci ochranné anody. Pro trvalé 
zajištění ochrany proti korozi by tato ochranná anoda 
měla každý rok projít údržbou.

Ochrana před mrazem
Pokud zůstane zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (zimní dovolená a pod.), musí být zcela 
vypuštěn, aby se zabránilo poškození v důsledku mrazu. 

Ochrana proti opaření
Voda v zásobníku může být v závislosti na solárním 
zisku a dohřívání horká až 80 °C.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Voda o teplotě přesahující 60 °C může způso-
bit opaření.

Namontujte do potrubí teplé vody termo-
statický směšovač tak, jak je popsáno v 
návodu k instalaci a údržbě.
Nastavte termostatický směšovač na 
< 60 °C a zkontrolujte teplotu u odběrného 
místa teplé vody.
Nastavte teplotu teplé vody jen na tak 
vysokou hodnotu, která již dostačuje Vašim 
potřebám.

>

>

>
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Elektrická topná tyč
Elektrická topná tyč s výkonem 1,8 kW (VEH SN 150/3 i), 
2,7 kW (VEH SN 250/3 i) nebo 3,6 kW (VEH SN 350/3 iP) 
(při 230 V, 50 H z) disponuje bezpečnostním omezova-
čem teploty (STB 1). STB 1 vypne elektrickou topnou tyč, 
aby tak předešel suchému žáru v případě opomenutí 
naplnit zásobník. Následně omezuje další bezpečnostní 
omezovač teploty (STB 2) maximální výstupní teplotu 
zásobníku na hodnotu nedosahující 100 °C. V případě bez-
pečnostního vypnutí, vyvolaného jedním nebo oběma 
bezpečnostními omezovači teploty (STB 1 nebo STB 2), 
smí být systém uveden do původního stavu pouze pro-
střednictvím odborného servisního technika.

3.6 Solární potrubí
Solární zařízení Vaillant je uzavřený hydraulický systém, 
ve kterém může probíhat přenos tepla na spotřebiče 
výhradně ve výměníku pomocí speciální kapaliny, která 
je teplonosným médiem. Dodržujte následující předpo-
klady, abyste zajistili bezporuchový provoz a co možná 
nejvyšší využití energie:

- Pro solární potrubí smí být použity pouze měděné 
trubky s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Z důvodů jednoduché a rychlé montáže doporučujeme 
použít "Solární měděnou trubku 2 v 1", která je dimen-
zována na komplexní systém, a je dodávána jako pří-
slušenství v délce 10 m (č. výrobku 302359) pro insta-
laci na půdu nebo v délce 20 m (č. výrobku 302360) 
pro instalaci ve sklepě. U "solární měděné trubky 
2 v 1" jsou již obě měděné trubky přívodního a zpětné-
ho potrubí izolovány a dodatečně je ještě integrováno 
vedení pro kolektorové čidlo.

- Smí být použita pouze svěrná šroubení, pro která 
výrobce schválil použití do 200 °C.
I zde doporučujeme použít svěrná šroubení, která jsou 
dostupná v příslušenství "solární měděné trubky 2 v 1" 
v délce 10 m (č. výrobku 302359) a "solární měděné 
trubky 2 v 1" v délce 20 m (č. výrobku 302360)!

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození!
Úder blesku může vést ke zničení elektronic-
kých komponent v solárním systému, topném 
systému nebo v domě.

Uzemněte solární okruh na kolektoru.
Za tímto účelem například namontujte 
zemnicí potrubní objímky na trubky solár-
ního okruhu a propojte zemnicí potrubní 
objímky kabelem 16 mm2s lištou na vyrov-
nání potenciálu.

Pokud je v domě k dispozici ochrana před bleskem 
(bleskojistič), připojte kolektory k této ochraně.

3.7  Vlastnosti solární kapaliny
Uvedené údaje se týkají solární kapaliny značky Vaillant.
Solární kapalina Vaillant je nemrznoucí a antikorozní 
prostředek připravený k použití. Má vysokou tepelnou 
odolnost a může být použita spolu s plochými kolektory 
Vaillant.
Solární kapalina se kromě toho vyznačuje vysokou
tepelnou kapacitou.
Inhibitory zaručují při použití různých kovů (smíšené 
instalace) spolehlivou ochranu proti korozi.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození!
Pokud je solární kapalina Vaillant vyměněna 
nebo doplněna vodou, může dojít ke zničení 
kolektorů nebo částí zařízení v důsledku 
mrazu nebo koroze.

Naplňujte zařízení jen originální solární 
kapalinou Vaillant.

Ve vzduchotěsné uzavřené nádobě má solární kapalina 
Vaillant neomezenou trvanlivost.

Kontakt s kůží je normálně neškodný, při kontaktu s 
očima lze očekávat jen lehké podráždění, přesto by se 
oči měly ihned vymýt. Dbejte na bezpečnostní datový 
list viz odstavec 3.1.2 návodu k instalaci a údržbě.

>

>

>
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3.8  Ochrana solárního okruhu před mrazem a 
korozí

Pro spolehlivou ochranu solárního systému před mra-
zem a korozí je nutno v případě potřeby naplnění resp. 
doplnění systému používat pouze neředěnou solární 
kapalinu značky Vaillant.

i
 Předchozím naplněním zařízení solární kapali-

nou Vaillant dosáhnete odolnosti vůči mrazu 
do cca -28 °C. Avšak ani při ještě nižších tep-
lotách nedojde k poškození mrazem okamžitě, 
neboť trhavý účinek vody je snížený. Po napl-
nění, a pak jednou ročně, vyzkoušejte 
ochranný účinek proti mrazu.

Pro rychlou a jednoduchou kontrolu doporučujeme 
použít refraktometer Vaillant. 
Dále je použitelný klasický zkušební přístroj pro ochranu 
proti mrazu.
Dodržujte příslušné návody k obsluze.

3.9 Ploché kolektory auroTHERM classic 
VFK 135 D a 135 VD

Bezpečnost

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření 
zahřejí až na teplotu 200 °C.

Fólii na ochranu proti slunci, instalovanou 
výrobcem, odstraňte proto až po uvedení 
solárního systému do provozu.
Proto zabraňte údržbě při záření slunce.

i
 V případě solárního systému auroSTEP plus 

smějí být kolektory VFK 135 D namontovány 
jen horizontálně, kolektory VFK 135 VD 
(nejsou dostupné na všech trzích) jen verti-
kálně.

Obr. 3.4  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic VFK 135 D, 

montáž na střeše

>

>
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Obr. 3.5  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic VFK 135 VD 

(není dostupné na všech trzích) montáž nad rovinou 

střechy

1

2

3

4

5

Obr. 3.6  Průřez plochým kolektorem Vaillant auroTHERM classic 

VFK 135 D

Legenda
1 Solární bezpečnostní sklo
2 Absorbér
3 Izolace z minerální vlny (Steinwolle)
4 Zadní stěna
5 Hliníkový rám

auroTHERM classic VFK 135 D jsou vybaveny hliníkovým 
rámem odolným proti mořské vodě a hliníkovým ploš-
ným absorbérem se selektivně vakuově nanesenou vrst-
vou a solárním bezpečnostním sklem. Pro dlouhodobou 
vynikající tepelnou izolaci jsou kolektory vybaveny bez-
freonovou teplotně stálou izolací z minerální vlny. 
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 D jsou v provedení 
pro flexibilní montáž pomocí pájených spojů nebo šrou-
bení se svěrným kroužkem, doporučených společností 
Vaillant. 
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 VD (není dostupný 
na všech trzích) jsou v provedení pro montáž pomocí 
šroubení se svěrným kroužkem, dodávaných společností 
Vaillant. 
Kolektorové pole může být namontováno různým způso-
bem díky uprostřed vestavěné jímce čidla a symetrické 
vnitřní konstrukci.

3 Popis systému



1

Návod k obsluze

auroSTEP plus

Pro provozovatele

Návod k obsluze auroSTEP plus 0020134333_00

1 Informace k dokumentaci .................................. 2
1.1 Archivace podkladů .....................................................2
1.2 Použité symboly ...........................................................2
1.3 Platnost návodu ...........................................................2
1.4 Typový štítek .................................................................2
1.5 Označení CE...................................................................2

2  Bezpečnost .......................................................... 3
2.1 Bezpečnostní a výstražné pokyny ...........................3
2.1.1 Klasifikace výstražných pokynů ...............................3
2.1.2 Struktura výstražných pokynů .................................3
2.2 Použití v souladu s určením ......................................3

3 Pokyny k provozu ............................................... 4
3.1 Záruční podmínky ........................................................4
3.2 Všeobecné pokyny .......................................................5
3.3 Požadavky na místo instalace ..................................5
3.4 Péče .................................................................................6
3.5 Recyklace a likvidace ..................................................6
3.5.1 Zařízení ...........................................................................6
3.5.2 Solární kolektory ..........................................................6
3.5.3 Obal ..................................................................................6
3.6 Tipy na úsporu energie ...............................................6

4  Obsluha................................................................. 6
4.1 Přehled ovládacích prvků ...........................................6
4.2  Opatření před uvedením do provozu .....................6
4.3 Uvedení do provozu ....................................................7
4.3.1 Vedení obsluhy .............................................................7
4.3.2 Přehled displeje ............................................................7
4.3.3 Druhy displeje ...............................................................8
4.3.4 Hlavní úroveň obsluhy ................................................9
4.3.5 Informační úroveň .......................................................9
4.3.6 Programovací úroveň ............................................... 10
4.3.7  Zvláštní funkce ........................................................... 10
4.4 Chybová hlášení ...........................................................11
4.5 Odstranění poruch .......................................................11
4.6 Odstavení z provozu....................................................11
4.7 Ochrana před mrazem ...............................................12
4.8 Údržba a zákaznické služby .....................................12
4.9 Zkontrolujte pojistný ventil ......................................13

Obsah



2 Návod k obsluze auroSTEP plus 0020134333_00

1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací.
Společně s tímto návodem k obsluze platí i další podkla-
dy.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze systému auroSTEP plus dbejte na všechny 
návody k obsluze týkající se součástí a komponentů 
zařízení. Tyto návody k obsluze jsou přiloženy k pří-
slušným součástem zařízení a doplňkovým kompo-
nentům.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a také všechny další souvise-
jící podklady uložte tak, aby byly v případě potřeby k 
dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení laskavě pře-
dejte podklady dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Dále jsou vysvětleny symboly, které jsou v textu uvá-
děny:

a
Symbol ohrožení:

Bezprostřední nebezpečí ohrožení 
života
Nebezpečí těžkých poranění
Nebezpečí lehkých poranění

–

–
–

e
Symbol ohrožení:

Nebezpečí ohrožení života elektric-
kým proudem

–

b
Symbol ohrožení:

Riziko věcných škod
Riziko ekologických škod

–
–

i Symbol užitečných pokynů a informací

 > Symbol potřebné činnosti

>

>

>

1.3 Platnost návodu
Tento návod k obsluze platí výlučně pro zařízení s násle-
dujícími čísly výrobku: 

Typ zařízení Číslo výrobku

auroSTEP plus VEH SN 250/3 i 0010010447

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

1.4 Typový štítek
U solárního systému auroSTEP plus jsou typové štítky 
umístěny na kolektoru a zásobníku.

1.5 Označení CE
Označením CE se dokládá, že příslušný typ zařízení spl-
ňuje základní požadavky rozhodných směrnic.

1 Informace k dokumentaci
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2   Bezpečnost

2.1 Bezpečnostní a výstražné pokyny
Při obsluze systému auroSTEP plus dodržujte všeo-
becné bezpečnostní a výstražné pokyny, které jsou 
určeny pro danou manipulaci.

2.1.1 Klasifikace výstražných pokynů
Výstražné pokyny jsou, co se týká stupně možného 
nebezpečí, odstupňovány výstražnými symboly a signál-
ními slovy následovně:

Výstražný 
symbol

Signální 
slovo

Vysvětlení

a
Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života nebo 
těžkého poranění

e
Nebezpečí!

Nebezpečí ohrožení života elek-
trickým proudem

a
Varování! Nebezpečí lehkých poranění

b Pozor!
Riziko věcných nebo ekologic-
kých škod

Tab. 2.1 Význam výstražných symbolů a signálních slov

2.1.2 Struktura výstražných pokynů
Výstražné pokyny poznáte podle horní a dolní oddělující 
čáry. Jsou strukturovány podle následujícího základního 
principu: 

a
 Signální slovo!
Druh a zdroj nebezpečí!
Vysvětlení ke druhu a zdroji nebezpečí

Opatření k odvrácení nebezpečí.

2.2 Použití v souladu s určením
Systém Vaillant auroSTEP plus je konstruován dle stavu 
techniky a uznávaných bezpečnostně technických pravi-
del.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života 
uživatele nebo třetích osob, nebo k ohrožení systému či 
jiných věcných hodnot.
Systém Vaillant auroSTEP plus nesmějí obsluhovat 
osoby (včetně dětí) s omezenými fyzickými, senzoric-
kými či psychickými schopnostmi, dále osoby, které 
nedisponují potřebnými znalostmi nebo nemají s obslu-
hou takového zařízení zkušenosti, pokud ovšem zařízení 
neobsluhují pod dohledem osoby zodpovědné za bez-

>

>

pečnost práce či pokud nebyly touto zodpovědnou oso-
bou k obsluze tohoto systému náležitě zaškoleny.
Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály se 
součástmi solárního systému. Solární systém Vaillant 
auroSTEP plus slouží výhradně k zásobování pitnou 
vodou zahřátou až na 80 °C v domácnostech a prů-
myslu, dle norem NEN pro instalaci pitné vody. Zásobník 
VEH SN 250/3 i lze použít v kombinaci s libovolným top-
ným kotlem Vaillant vyrobeným po roce 2000, pokud 
tento neobsahuje plastovou hydrauliku.
Použití systému auroSTEP plus ve vozidlech je považo-
váno za použití v rozporu s určením. Za vozidla nejsou 
považovány jednotky, jež jsou trvale instalovány na jed-
nom místě (tzv. stacionární instalace).
Jiné použití nebo použití nad rámec tohoto určení se 
považuje za použití v rozporu s určením zařízení. Každé 
přímé komerční nebo průmyslové využití je také v roz-
poru s určením zařízení. Za takto vzniklé škody nenese 
výrobce / dodavatel žádnou odpovědnost. Riziko nese 
samotný uživatel.
Použití v souladu s určením zahrnuje:

dodržování přiložených návodů k obsluze, instalaci a 
údržbě výrobku Vaillant a rovněž i dalších konstrukč-
ních součástí a komponent zařízení
instalaci a montáž v souladu se schválením zařízení a 
systému
dodržení všech podmínek inspekce a údržby, uvede-
ných v návodech.

a
 Pozor!

Jakékoliv zneužití či použití v rozporu s urče-
ním je zakázáno.

Systém auroSTEP plus musí být nainstalován kvalifiko-
vaným servisním technikem, který odpovídá za dodržo-
vání platných předpisů, pravidel a směrnic.

a
 Pozor!

Zařízení smějí být používána pouze pro ohřev 
pitné vody!

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota u odběrných míst zásobníku 
auroSTEP plus může mít až 80 °C. 

Předtím, než přijdete do styku s vytékající 
vodou, zkontrolujte její teplotu.

Pojistný ventil a vypouštěcí potrubí
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.
Během ohřevu vytéká z vypouštěcího potrubí voda.

–

–

–

>
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i
 Jestliže je k dispozici expanzní nádoba teplé 

vody, nevytéká z vypouštěcího potrubí během 
ohřevu žádná voda.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu 
popř. vypouštěcího potrubí může mít až 
80 °C.

Vyvarujte se dotyku těchto součástí nebo 
vody vytékající z těchto součástí.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození!
Při zavřeném bezpečnostním ventilu nebo 
zavřeném vypouštěcím potrubí se může v 
solárním zásobníku vytvořit přetlak, který 
může vést k poškození zásobníku.

Nikdy nezavírejte pojistný ventil popř. 
vypouštěcí potrubí.

Nebezpečí mrazu
Když necháte zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (např. při zimní dovolené nebo podob-
ně), pak musíte nejdřív zcela vyprázdnit zásobník.

Změny
Změny na systémových komponentech nejsou za žád-
ných okolností přípustné. (Výjimkou jsou změny popsané 
v tomto návodě.)

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození následkem neodborně 
provedených změn!
Neodborně provedené změny systému mohou 
vést k poškození systému.

Za žádných okolností neprovádějte zásahy 
nebo manipulace na zásobníku nebo regu-
látoru, na přívodních vedeních vody a 
proudu, na vypouštěcím potrubí, bezpeč-
nostním ventilu pro nahromaděnou vodu 
nebo na jiných částech zařízení.

Netěsnosti
Při netěsnostech v oblasti potrubí teplé vody mezi 
zásobníkem a odběrným místem zavřete prosím uzavíra-
cí ventil pro studenou vodu namontovaný ze strany na 
zásobníku a nechte netěsnosti opravit vaším autorizova-
ným servisem.

>

>

>

3 Pokyny k provozu

3.1 Záruční podmínky

Záruční podmínky pro záruku výrobce na zařízení 
Vaillant auroSTEP plus VIH a VEH solární zásobník.

Vaillant ručí za to, že je Vámi získaný kvalitní výrobek 
bez výrobních vad.

Na to Vám dáváme záruku výrobce
• 5 let na zásobní nádrž,
• 2 roky na ostatní komponenty (elektronika, čerpa-

dla, hydraulika, plášť atd.).

Tato záruka – která nenahrazuje ani neomezuje Vaše 
zákonná práva – platí dodatečně. Můžete ji uplatnit i 
místo zákonných nároků, které máte vůči prodavači (v 
normálním případě instalatérovi) v případě věcných škod.

Záruka platí jen pro výše jmenované solární zásobníky 
auroSTEP plus, VIH a VEH (dále jen "solární zásobníky"), 
které byly zakoupeny v České republice a které byly 
instalovány a uvedeny do provozu kvalifikovaným ser-
visním technikem. Dále platí jen tehdy, když prokážete 
řádnou roční údržbu solárního zásobníku a celkového 
topného systému kvalifikovaným servisním technikem 
dle zadání. Záruka neplatí pro díly příslušenství.

Dále platí následující podmínky.

Záruční doba začíná běžet ode dne instalace; trvá však 
maximálně 5 let popř. 2 roky (viz nahoře) od koupi 
solárního zásobníku.

Jestliže se během záruční doby proti očekávání objeví 
vady materiálu nebo výrobní chyby, budou naším podni-
kovým zákaznickým servisem bezplatně odstraněny. Při-
tom je pouze na zvážení našeho podnikového zákaznic-
kého servisu, zda bude vadný solární zásobník opraven 
nebo vyměněn. Pokud by se daný solární zásobník v 
době nahlášení vady již nevyráběl, jsme při výměně 
oprávněni, poskytnout podobný výrobek. Poskytnutý 
záruční servis nevede v žádném případě k prodloužení 
záruční doby.

Předpoklady pro nezávadné provedení služby zákaznic-
kým servisem v dohodnutý termín musí být zajištěny z 
Vaší strany. Obzvláště se musíte postarat o to, aby byl 
solární zásobník lehce přístupný. Případné tímto vzniklé 
náklady jsou k Vaší tíži.

2 Bezpečnost
3 Pokyny k provozu
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Záruka neplatí pro vady materiálu a výrobní chyby. 
Obzvláště neplatí pro vady, které byly způsobeny násle-
dovně:
- instalací solárního zásobníku na nevhodných místech;
- montáží nebo kombinací s díly, které nejsou firmou 

Vaillant povoleny;
- nesprávným systémovým vybavením, systémovou 

konfigurací a způsobem montáže;
- nesprávným zapojením/instalací v důsledku chybné 

manipulace během těchto prací;
- nesprávným vypráznděním/plněním solárního okruhu; 
- nedodržením návodu k montáži a návodu k obsluze;
- nedodržením ustanovení firmy Vaillant týkající se 

údržby solárního zásobníku a solárních systémů, 
obzvláště hořčíkové ochranné anody;

- provozem za nevhodných okolních podmínek nebo při 
nevhodných metodách odlišných od specifikací výrob-
ku, návodů k obsluze a údajů na typových štítcích;

- přírodními živly (např. zemětřesením, orkány, uragány, 
sopečným výbuchem, záplavami, úderem blesku, nepř-
mým úderem blesku, sněhovými škodami, působením 
mrazu, lavinami, sesuvy půdy, napadení hmyzem) 
nebo jinými nepředvídanými okolnostmi. 

Jestliže práce na solárním zásobníku nebudou provádě-
ny naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným 
servisním technikem, zaniká nárok na garanci. To platí i 
v případě, když je solární zásobník spojen s díly, které 
nebyly firmou Vaillant povoleny.

Záruka nezahrnuje nároky, které překračují rámec bez-
platného odstranění závady, např. nároky na náhradu 
škody.

Důležité!
Jako doklad Vašeho nároku na záruku vůči našemu 
zákaznickému servisu platí potvrzení o koupi nebo fak-
tura z odborného podniku. Proto si prosím tento doklad 
pečlivě uschovejte!

3.2 Všeobecné pokyny

Pojištění
Doporučujeme uvést při uzavírání pojištění solární zaří-
zení jako prostředek pro zvýšení hodnoty a pojistit je 
výslovně proti zásahu bleskem. Ve zvláště ohrožených 
oblastech je kromě toho účelné pojištění proti krupobití.

Zásobník a solární zařízení

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Součásti vedoucí solární kapalinu jako jsou 
kolektory a solární potrubí, jsou při solárním 
provozu velice horké.

Předtím, než se dotknete těchto součástí, 
zkontrolujte prosím teplotu.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí zranění v důsledku neodborně 
provedené změny!
Při neodborně prováděných změnách na 
solárním zařízení může dojít k výstupu páry, 
nebezpečí exploze nebo k poškození zařízení.

V žádném případě neprovádějte změny na 
zásobníku nebo regulátoru, na přívodním 
vedení vody a proudu (pokud je k dispo-
zici), na vypouštěcí potrubí a na bezpeč-
nostním ventilu.

Po prvním nastavení pracuje zařízení samostatně. Mož-
nosti nastavení jsou uvedeny v kap. 4.
Pro bezchybnou funkci vašeho solárního zařízení 
 Vaillant respektujte následující pokyny:

Nikdy zařízení nevypínejte, ani v případě dovolené 
nebo když se domníváte, že došlo k nějaké závadě.
Dodržujte taktéž pokyny v odstavcích 4.4 a 4.5.
Nevyjímejte pojistky.
V žádném případě nenaplňujte sami kolektorový 
okruh.

3.3 Požadavky na místo instalace
Místo instalace by mělo být trvale chráněno před mra-
zem. Pokud to nemůžete zajistit, dbejte na uvedená 
opatření pro ochranu proti mrazu (viz odstavec 4.7).

i
 Odstup zařízení od součástí z hořlavých mate-

riálů příp. jejich hořlavých komponent, není 
nutný, neboť teplota na povrchu pláště je 
vždy nižší než max. přípustná teplota 80 °C.

Nad zásobníkem musí být dodržen volný odstup mini-
málně 35 cm, aby mohla být při roční údržbě zařízení 
vyměněna hořčíková ochranná anoda.

>

>

>

>

>

Pokyny k provozu 3
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3.4 Péče
Čistěte vnější části vašeho zásobníku vlhkým hadrem 
(příp. namočeným v mýdlovém roztoku).

i
 Nepoužívejte nikdy čisticí prostředky abraziv-

ního typu nebo rozpouštědla (abrazivní pro-
středky jakéhokoli druhu, benzín atd.), aby 
nedošlo k poškození pláště zařízení.

Čištění kolektorů není potřebné. Solární kolektory se 
znečišťují stejně jako střešní okna. Déšť je však očistí 
dostatečně a přirozeným způsobem.

3.5 Recyklace a likvidace
Váš solární systém se z převážné části skládá z recyklo-
vatelných materiálů.

3.5.1 Zařízení
Váš zásobník auroSTEP plus stejně jako všechny díly pří-
slušenství nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby 
staré zařízení a eventuální příslušenství bylo odvezeno 
kvalifikovanému podniku k řádné likvidaci.

3.5.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
"Modrý anděl". V této souvislosti jsme se jako výrobci 
zavázali, že převezmeme zpět a recyklujeme konstrukč-
ní části, které budou muset být po letech spolehlivého 
provozu likvidovány.

3.5.3 Obal
Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení 
instaloval.

i
 Dodržujte platné národní právní předpisy.

3.6 Tipy na úsporu energie

Šetrné zacházení s vodou
Uvědomělé zacházení s vodou může podstatně snížit 
náklady za její spotřebu.
Například sprchování namísto napouštění vany: Zatímco 
při napouštění vany je potřeba zhruba 150 litrů vody, 
spotřebuje sprcha vybavená moderními, úspornými 
bateriemi jen asi třetinu tohoto množství vody.
Mimochodem: Kapající vodovodní kohoutek spotřebuje 
až 2000 litrů vody za rok, netěsné splachování toalety 
až 4000 litrů vody za rok. Nové těsnění naproti tomu 
stojí jen několik málo korun.

4  Obsluha

4.1 Přehled ovládacích prvků

1 

2 

Obr. 4.1  Ovládací prvky

Legenda:
1 Displej
2 Ovládací prvek (otoč a stiskni)
i Informační tlačítko
F Tlačítko zvláštních funkcí
P Programovací tlačítko

4.2  Opatření před uvedením do provozu
Při uvádění vašeho zásobníku do provozu (např. po 
vypnutí a vypuštění kvůli dlouhodobější nepřítomnosti) 
postupujte následovně:

Před prvním ohřevem otevřete odběrné místo teplé 
vody a ověřte, zda je nádoba naplněná vodou a zda 
není uzavřeno uzavírací zařízení v přívodním potrubí 
studené vody.

1

Obr. 4.2  Vypouštěcí ventil zásobníku na pitnou vodu

V případě, že na odběrném místě teplé vody nevytéká 
voda, ubezpečte se, že je uzavřen vypouštěcí ventil 
(1) na nádobě zásobníku a potom otevřete uzavírací 
zařízení na přívodu studené vody.

>

>

3 Pokyny k provozu
4 Obsluha
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Otevřete místo odběru teplé vody a nechte z potrubí 
unikat vzduch tak dlouho, než začne vytékat voda bez 
bublin.

i
 Při případných netěsnostech v úseku potrubí 

teplé vody mezi přístrojem a odběrnými místy 
okamžitě uzavřete uzavírací zařízení namon-
tované na místě instalace v přívodním potrubí 
studené vody. Odstranění případné netěsnosti 
si objednejte u autorizované servisní firmy.

4.3 Uvedení do provozu
Zapněte solární systém auroSTEPplus tak, že zapnete 
přívod elektrického proudu pro napájení systému na 
oddělovacím zařízení (např. pojistka nebo výkonový 
vypínač), namontovaném vaším odborným serivsním 
technikem na místě instalace a zvolíte jeden z pro-
vozních režimů ,  nebo  (viz kap. 4.3.4).
Jestliže bude přívod proudu přerušen na déle než 
30 min., musíte zadat aktuální datum a čas.

4.3.1 Vedení obsluhy
Regulátor disponuje displejem vybaveným symboly a je 
založen na koncepci ovládání Vaillant: "otoč a stiskni". 
Když kliknete na ovládací prvek, zobrazí se různé hod-
noty. Zobrazenou hodnotu změníte otočením ovládacího 
prvku. Pomocí tří výběrových tlačítek se dosahuje dal-
ších úrovní obsluhy a zobrazení.

>

>

>

4.3.2 Přehled displeje

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Obr. 4.3  Displej

Legenda
1  Programovací úroveň
2   Servisní/diagnostická úroveň
3  Dobíjení
4  Programování - časový program
5  Informační úroveň
6  Solární zisk (bliká, jestliže je k dispozici solární zisk)
7  Jednotky
8  Kurzor
9  Multifunkční displej
10  Dny v týdnu
11  Požadovaná/skutečná hodnota
12  Provozní režimy
13  Zvláštní funkce

Význam symbolů na displeji

Programování časového programu:

  Programování časového programu - funkce dobí-
jení

Provozní režimy:

 
Funkce dobíjení s časovým programem

  
Funkce dobíjení je stále připravena k provozu

 
Bez dobíjení

  Není k dispozici řízení kolektorového čerpadla,
 Bez dobíjení

i
 Provozní režim  se zobrazí vždy v kombinaci 

s  nebo . Tím je indikováno, jestli je během 
časového programu v pohotovosti dobíjení 
nebo ne.

Obsluha 4
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4 Obsluha

Zvláštní funkce:

 Party

 Jednorázové dobití

 Funkce Prázdniny

4.3.3 Druhy displeje
Máte k dispozici celkem 4 různé úrovně:
- Hlavní úroveň obsluhy
- Informační úroveň
- Zvláštní funkce
- Programovací úroveň

Dodatečně je k dispozici ještě servisní/diagnostická úro-
veň a úroveň servisního technika. Tyto úrovně jsou 
určeny pro servisního technika. Jestliže se nesprávným 
zmáčknutím výběrových tlačítek dostanete na jednu z 
těchto úrovní, nepřenastavujte zde v žádném případě 
hodnoty! Okamžitě opusťe tyto úrovně zmáčknutím pro-
gramovacího tlačítka P.
Zobrazení se opět přepne na hlavní úroveň ovládání.

Displej – hlavní úroveň ovládání
Po zapnutí přístroje se nejdříve zobrazí hlavní úroveň 
ovládání. Způsob nastavení a změny hodnot je popsán v 
odstavci 4.3.4.

1

2

4

5

6

3

Obr. 4.4  Displej hlavní úrovně ovládání

Legenda
1  Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
2  Skutečná teplota kolektorů
3  Aktuální čas
4  Aktuální den v týdnu
5  Skutečná teplota zásobníku (otočením ovládacího prvku můžete 

vyhledat a nastavit požadovanou hodnotu.)
6  Aktuální provozní režim

Displej informační úrovně
Informační úroveň ovládání se vyvolá stisknutím infor-
mačního tlačítka. Nejdříve se zobrazí níže uvedený obsah 
displeje. Další informace lze vyvolávat opakovaným stisk-
nutím informačního tlačítka (viz odstavec 4.3.5). 
Vyvolané informace se zobrazí na displeji zhruba na pět 
vteřin, poté se displej přepne zpět do hlavní úrovně ovlá-
dání.

1

2

3

Obr. 4.5  Displej informační úrovně

Legenda
1  Informační úroveň
2  Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
3 Požadovaná teplota tepelného zásobníku

Displej zvláštních funkcí
Úroveň zvláštních funkcí Party, Jednorázové dobití a 
Prázdniny lze vyvolat stisknutím tlačítka F. Vybraná funk-
ce se aktivuje zhruba po deseti sekundách a displej se 
přepne zpět do hlavní úrovně ovládání. Způsob aktivace 
zvláštních funkcí je popsán v odstavci 4.3.7.

1

2
3

Obr. 4.6  Displej zvláštních funkcí

Legenda
1 Zvláštní funkce aktivní
2 Kurzor (označuje vybranou zvláštní funkci)
3 Symbol vybrané zvláštní funkce

Displej programovací úrovně
Do úrovně pro zadání programu doby spuštění reguláto-
ru se dostanete tím, že stisknete programovací tlačítko 
P. Zde můžete nastavit časové programy pro dobíjení 
solárního zásobníku (viz odstavec 4.3.6).
Po opětovném stisknutí programovacího tlačítka se dis-
plej přepne do hlavní úrovně ovládání.

1

2

4
5

6

3

7

Obr. 4.7  Displej programovací úrovně
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Legenda
1 Programovací úroveň
2  Časové programy pro dobíjení solárního zásobníku
3 Čas konce
4 Čas začátku
5 Den v týdnu popřípadě blok týdnů
6 Kurzor (označuje hodnotu, která se bude měnit)
7 Časový interval

4.3.4 Hlavní úroveň obsluhy
V hlavní úrovni obsluhy lze nastavit:
–  Požadovaná hodnota teploty zásobníku (teplota 

vypnutí dobíjení zásobníku)
–  provozní režim
–  aktuální den v týdnu
–  aktuální čas

i
 Mějte na zřeteli, že zde nastavujete pouze 

požadovanou teplotu pro dobíjení přes topné 
zařízení – skutečná teplota zásobníku může 
být podstatně vyšší!
Nastavení maximální teploty zásobníku je 
popsáno v návodu k instalaci a údržbě.

Vyvolané nastavení se zobrazí na displeji vždy zhruba 
na pět sekund a lze měnit jeho nastavení; poté se displej 
přepne zpět do základního displeje hlavní úrovně ovlá-
dání. Před uplynutím uvedených pěti sekund klepněte na 
ovládací prvek; tím se vyvolá další hodnota nastavení.

Displej Potřebné kroky

Ovládacím prvkem pootočte – kurzor 
označí po 3 sekundách zobrazení teploty, 
které současně bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
požadovanou hodnotu teploty tepelného 
zásobníku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí režimy provozu. Nastavený pro-
vozní režim bliká.

Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
vozní režim.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí dny v týdnu. Nastavený den v 
týdnu bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální den v týdnu.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení hodin respektive minut. 

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální čas.

Tab. 4.1 Nastavení v hlavní úrovni ovládání

4.3.5 Informační úroveň
Opakovaným tisknutím tlačítka "info" můžete vyvolávat 
nastavené hodnoty jednu po druhé.
Vyvolané informace se zobrazí na displeji zhruba na pět 
vteřin, poté se displej přepne zpět do hlavní úrovně 
ovládání.

Displej Nastavení

Požadovaná hodnota tepelného zásobní-
ku

Čidlo teploty v tepelném zásobníku 1
(horní čidlo zásobníku)

Čidlo teploty v tepelném zásobníku 2
(dolní čidlo zásobníku)

Teplota kolektorového čidla 1

Časový program intervalů topení 1:
Doba uvolnění k nabití,
např. pondělí od 6:00 do 8:00

Tab. 4.2 Hodnoty nastavení a provozní hodnoty

Podle toho, kolik časových programů jste nastavili, se 
zobrazí ještě další programy (viz odstavec 4.3.6).

Obsluha 4
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4.3.6 Programovací úroveň
Pro dobíjení solárního zásobníku lze nastavit na den 
jeden časový program s až třemi časovými intervaly.
Regulátor je vybaven základním programem, který lze 
přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Den

H1 H2 H3

Čas 
začátku

Čas 
konce

Čas 
začátku

Čas 
konce

Čas 
začátku

Čas 
konce

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Načtení základního programu

Nastavení požadovaného času se provádí ve čtyřech 
krocích:
1. Zvolte časové okno
2. Zvolte den v týdnu nebo blok týdnů
3. Určete čas začátku
4. Určete čas konce

Na jeden den můžete stanovit až tři časové intervaly, 
přičemž se časy intervalů nesmí překrývat.
Časový interval můžete smazat tím, že nastavíte čas 
začátku a konce na stejnou dobu. Když měníte časový 
interval jen u jednoho bloku týdne, zůstanou případně 
nastavené časy u jiných dní zachovány. Tyto časy musí-
te upravit nebo vymazat zvlášť.

Příklad: Když měníte základní program H1 na MO-FR od 
12:00 do 22:00, zůstává časový interval H1 pro SA a SU 
stále nastaven na 6:00 až 22:00.

V následující tabulce jsou k ujasnění znovu přehledně 
uvedeny jednotlivé kroky:

Displej Potřebné kroky

Stiskněte programovací tlačítko P.
Ovládacím prvkem otáčejte, až se na dis-
pleji zobrazí symbol vodovodního 
kohoutku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí hodnotu, kterou lze změnit (H1). 
Ta současně bliká.
Otáčením ovládacího prvku zvolte 
požadované časové okno. 
Hodnoty nastavení: H1, H2, H3

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení bloku týdnů. Toto zob-
razení současně bliká.
Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
gram bloku nebo den v týdnu.
Hodnoty nastavení: (MO-SU); (MO-FR); 
(SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); 
(SA); (SU)

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas začátku. Bliká zobrazení 
hodin.
Otáčením ovládacího prvku zvolte dobu 
začátku. K nastavení 
znovu klepněte na ovládací prvek.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas konce. Bliká zobrazení hodin.
Otáčením ovládacího prvku zvolte dobu 
konce. K nastavení minut znovu klepněte 
na ovládací prvek.

Tab. 4.4 Nastavení časového okna

4.3.7  Zvláštní funkce

Displej Potřebné kroky

Funkce Party
Stiskněte jednou tlačítko Zvláštní funkce, 
na displeji bliká zhruba deset sekund 
symbol Party, poté se tato funkce aktivu-
je.
Funkce se deaktivuje automaticky 
dosažením příštího intervalu dobíjení.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Aktivace funkce je pak možná jen v pro-
vozním režimu .

Jednorázové dobití
Dvakrát stiskněte tlačítko Zvláštní funk-
ce, na displeji bliká zhruba 10 sekund 
symbol Jednorázové dobití, poté se tato 
funkce aktivuje.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.

Funkce Prázdniny
Stiskněte tlačítko Zvláštní funkce třikrát, 
na displeji bliká zhruba 10 sekund symbol 
Prázdniny a pomocí ovládacího prvku 
můžete zadat počet dnů prázdnin.
Poté se tato funkce aktivuje na nastave-
nou dobu.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Pokud je aktivní funkce ochrany proti 
legionelám, je tato funkce provedena 
poslední den prázdnin. 

Tab. 4.5 Aktivace zvláštních funkcí

4 Obsluha
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4.4 Chybová hlášení
Solární regulátor zobrazuje při poruše teplotních čidel 
chybová hlášení na hlavní úrovni ovládání. 
Při uvedení zařízení do provozu (například po vypnutí a 
opětovném zapnutí napájení) se vždy zjišťuje konfigura-
ce čidel.
Z nastaveného schématu hydraulického systému regulá-
tor rozpozná, zda došlo k poruše nebo zda dané čidlo 
není k provozu třeba.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku neodborné 
údržby!
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.

Nikdy se nepokoušejte provádět sami 
opravy ani údržbu přístroje.
Touto činností pověřte autorizovaný servis. 
K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o 
údržbě solárního zařízení s vaším autorizo-
vaným servisem.

Následující tabulka vysvětluje význam jednotlivých hlá-
šení.

Displej Hlášení/význam hlášení

Chyba kolektorového čidla 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojené 
čidlo vadné, nebo jestliže čidlo chybí. 

Chyba čidla v tepelném zásobníku 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojené 
čidlo vadné. 

Chyba čidla v tepelném zásobníku 2

Tato chyba se vyskytne, je-li připojené 
čidlo vadné, nebo jestliže čidlo chybí. 

Chyba blokování

Funkce ochrany: Kolektorové čerpadlo 
se vypne, pokud je teplota na zásobníko-
vém čidle 2 příliš vysoká.

Tab. 4.6 Chybová hlášení

>

>

4.5 Odstranění poruch

i
 V případě netěsností na vodovodním potrubí 

mezi zásobníkem a vodním kohoutkem, uza-
vřete uzavírací ventil studené vody na zásob-
níku.
V opačném případě může voda způsobit 
škody. Odstranění případné netěsnosti si 
objednejte u autorizované servisní firmy.

Uzavírací ventil studené vody naleznete na trubkovém 
spojení od vaší domácí přípojky vody k zásobníku (připo-
jení studené vody) v bezprostřední blízkosti zásobníku.

Co se stane, když ... Odstranění

ze zařízení kape kapalina? Pokud je to možné, zachytávejte 
ji (kbelík) a kontaktujte autori-
zovaný kvalifikovaný servis.

Uniká z bezpečnostního ventilu 
ve vodovodním potrubí kapalina 
nebo pára?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

regulátor zobrazuje "porucha 
čidla" nebo "přerušení kabelu"?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

byl zničena část plochého kolek-
toru?

Nedotýkejte se vnitřního povr-
chu kolektoru. Zavolejte servisní 
firmu.

zásobník nedodává dostatek 
teplé vody?

Zkontrolujte nastavení termo-
statického směšovače teplé 
vody (doporučeno cca 60 °C).
Jsou-li nastavení v pořádku, je 
možné, že je zásobník zanesen 
usazeninami vápníku. Pak: Zavo-
lejte autorizovaný kvalifikovaný 
servis

Tab. 4.7  Odstranění poruch

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života následkem neod-
borných zásahů!
V důsledku neodborně prováděných prací na 
solárním zařízení může dojít k ohrožení zdraví 
a života.

Nikdy se nepokoušejte odstraňovat poru-
chy solárního systému sami. V případě 
poruchy se poraďte s autorizovaným ser-
visním technikem.

4.6 Odstavení z provozu
Vyberte provozní režim v hlavní úrovni ovládání  
(viz kap. 4.3.4). Při odstavení z provozu během chlad-
nějších ročních období přitom dbejte také na infor-
mace k ochraně proti mrazu, viz odstavec 4.7.

>

>
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4.7 Ochrana před mrazem
Jestliže bude Váš solární zásobník instalován v nevytá-
pěné místnosti, která není chráněna před mrazem, hrozí 
v zimě nebezpečí zamrznutí. V tomto případě vypusťte 
solární zásobník.

Odstavte zásobník z provozu tak, jak je popsáno v 
kap. 4.6.
Zavřete uzavírací zařízení v přívodním potrubí stu-
dené vody zásobníku.

Obr. 4.8  Vypuštění zásobníku

Na vypouštěcím ventilu zásobníku upevněte vhodnou 
hadici (viz obrázek 4.8).
Volný konec hadice umístěte do vhodného odtoku.
Otevřete vypouštěcí ventil.
Otevřete nejvýše položené odběrné místo teplé vody 
pro ovzdušnění a úplné vypuštění vodovodních 
potrubí.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota na vypouštěcím ventilu 
může mít u zásobníku auroSTEP plus až 
80°C.

Vyvarujte se kontaktu s vytékající vodou.

Až voda zcela vyteče, vypouštěcí ventil a odběrné 
místo teplé vody opět zavřete.
Sejměte hadici z vypouštěcího ventilu.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

4.8 Údržba a zákaznické služby
Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
solárního systému auroSTEP plus, provedená kvalifiko-
vaným servisním technikem.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku neodborné 
údržby!
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.

Nikdy se nepokoušejte provádět sami 
opravy ani údržbu přístroje.
Touto činností pověřte autorizovaný servis. 
K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o 
údržbě solárního zařízení s vaším autorizo-
vaným servisem.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí vzniku věcných škod a poranění 
osob v důsledku chybějící inspekce/údržby!
Neprovedená kontrola / údržba může nepříz-
nivě ovlivnit provozní bezpečnost zařízení a 
způsobit věcné škody či poškození zdraví 
osob!

Provedením inspekce/údržby pověřte auto-
rizovaný odborný servis.

Díky tomu může také přínos ze zařízení zaostávat za 
očekáváním.

i
 V případě vody s vysokým obsahem vápníku 

se doporučuje provádět periodická odvápnění.

Údržba zásobníku
Stejně jako pro celý systém, platí také pro zásobník 
 Vaillant, že pravidelná kontrola/údržba, prováděná ser-
visním technikem, je nejlepším předpokladem pro dlou-
hodobou provozuschopnost, spolehlivost a dlouhou 
životnost.
Do rozsahu dodávky zásobníku Vaillant patří jedna hoř-
číková ochranná anoda. Ta musí být v rámci údržby kon-
trolována servisním technikem jednou ročně. Je-li to 
potřebné musí servisní technik vyměnit spotřebovanou 
hořčíkovou ochrannou anodu za originální hořčíkovou 
anodu, která je náhradním dílem.
Do rozsahu dodávky zásobníků Vaillant patří elektrická 
topná tyč. Ta musí být v rámci inspekce/údržby kontro-
lována servisním technikem jednou ročně, zda není příliš 
opotřebovaná. Je-li to třeba, musí servisní technik rov-
něž vyčistit zásuvnou jímku.

>

>

>
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U vody s velkým obsahem vápníku se doporučuje pravi-
delné odvápnění. Pokud Váš zásobník nadále nedodává 
dostačující množství vody, může to být známkou usaze-
ní vodního kamene. Nechejte servisního technika, aby 
provedl odvápnění. Tento technik také stanoví časové 
intervaly pro provádění odvápnění.

Údržba solárního zařízení
Ročně musí být kontrolována solární kapalina. Tato čin-
nost je obvyklou součástí smlouvy o údržbě, uzavřené s 
vaším autorizovaným servisním technikem.

4.9 Zkontrolujte pojistný ventil
V přívodním potrubí studené vody je v blízkosti zásobní-
ku zabudován pojistný ventil.

Kontrolujte pravidelně provozní pohotovost pojist-
ného ventilu jeho jednorázovým otevřením.

>
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto popisem systému a návodem k obsluze 
platí také další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při instalaci auroSTEP plus bezpodmínečně dbejte poky-
nů ve všech návodech k instalaci dílů a komponent zaří-
zení. Tyto návody k instalaci jsou přiloženy ke všem 
dílům zařízení a doplňkovým komponentám. 
Dále dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou při-
loženy ke komponentám zařízení.

1.1 Archivace podkladů
Tento popis systému a návod k obsluze a také všechny 
další platné podklady prosím uložte tak, aby byly v pří-
padě potřeby k dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení předejte podklady 
dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Při ovládání zařízení dbejte bezpečnostních pokynů uve-
dených v tomto návodu k obsluze a instalaci!

d
 Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a 
života!

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a opaření!

a
 Pozor!
Možná nebezpečná situace pro výrobek a 
životní prostředí!

h
 Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny.

• Symbol pro požadovanou činnost.

1.3 Platnost návodu
Tento systémový popis platí výlučně pro přístroje s 
následujícími čísly zboží: 

Typu zařízení Číslo zboží

auroSTEP plus VIH SN 250/3 i 0010010454

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

2 Popis systému

Tento popis systému je určen provozovateli systému 
auroSTEP plus.
Obsahuje informace o systému, a proto slouží jako dopl-
nění návodu k obsluze. Popis systému je uveden na 
začátku tohoto návodu, protože byste si jej měli přečíst 
přednostně před všemi ostatními návody.

2.1 Solární systém
Solární systém auroSTEP plus slouží k solárně podporo-
vanému ohřevu pitné vody.
Skládá se ze zásobníku, kolektorového pole s 1 – 2 kolek-
tory a propojovacího vedení, které spojuje zásobník s 
kolektorovým polem.

2.2 Zásobník
Většina komponentů kompaktního solárního systému je 
integrována v zásobníku teplé vody. Systém je vybaven 
integrovaným regulátorem, který slouží k řízení požado-
vaného dohřívání v solárním zařízení přes topná zařízení 
Vaillant.
Zásobníkové jednotky Vaillant VIH SN 250/3 i se použí-
vají jako nepřímo vytápěné solární zásobníky pro solár-
ně podporované zásobení teplou vodou, přičemž se liší 
pouze svým objemem.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou zásobníky a spirály 
na straně užitkové vody smaltované. Jako dodatečnou 
ochranu proti korozi má každá nádoba ochrannou mag-
neziovou anodu. Pro trvalé zajištění ochrany proti korozi 
by tyto ochranné anody měly každý rok projít údržbou.

Nepřímo ohřívané solární zásobníky pracují v takzvaném 
uzavřeném systému, to znamená, že užitková voda se 
nedostává do styku s atmosférou. Při otevření odběrné-
ho místa teplé vody bude teplá voda vytlačována ze 
zásobníku vtékající studenou vodou.

Ve spodní studené oblasti se nachází solární výměník 
tepla. Relativně nízké teploty vody ve spodní části 
zajišťují i při malém slunečním svitu optimální přenos 
tepla ze solárního okruhu do vody v zásobníku.
U zásobníku VIH SN 250/3 i probíhá – pokud je to nutné 
– dodatečné dohřívání ve druhém odděleném topném 
okruhu.

Narozdíl od solárního ohřevu probíhá v horní teplejší 
oblasti zásobníku dohřívání teplé vody topným kotlem 
nebo cirkulačním ohřívačem. Pohotovostní objem činí u 
VIH SN 250/3 i cca. 95 l.

Solární zásobník je vybaven jedním nebo dvěma cirku-
lačními čerpadly pro optimální přizpůsobení potřebného 
cirkulujícího množství a výkonu čerpadla (jen verze P).
Regulace jmenovitého průtočného množství probíhá 
přes regulátor a musí být nastavena manuálně. Při 
instalaci je třeba pouze nastavit, jestli se jedná o systém 
s 1 nebo 2 kolektory.

1 Informace k dokumentaci
2 Popis systému



3Popis systému auroSTEP plus 0020105072_00

2.3 Princip funkce
Funční princip solárního systému auroSTEP plus se liší 
od principu mnoha jiných solárních systémů.

Solární systém auroSTEP plus není zcela naplněn solární 
kapalinou a nenachází se pod tlakem. Z tohoto důvodu 
zde nejsou použity jinak obyklé součásti jako jsou 
expanzní nádoba, manometr a ventilátor.
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Obr. 2.1  Rozvedení solární kapaliny v klidovém stavu 

kolektorového(ých) čerpadla(el)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část ohýbané trubky
4 Čerpadlo kolektorů 1
5 Čerpadlo kolektorů 2 (pouze u verze P)
6 Zpětné solární vedení

V klidovém stavu kolektorového(ých) čerpadla(el) (4, 5) 
se solární kapalina shromažďuje v ohýbané trubce (3), v 
kolektorovém(ých) čerpadlu(lech) a v solárním potrubí 
na zásobníku. Z tohoto důvodu je důležité, aby bylo 
kolektorové pole (1) a solární vedení (2) a (6) nainstalo-
vány tak, aby mohla solární kapalina téci spádem zpět k 
zásobníku. Solární vedení a kolektorové pole jsou pak 
naplněny vzduchem.
Jako solární tekutina slouží speciální hotová směs vody 
a glykolu, kterou je zásobník přednaplněn již při expedi-
ci.
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Obr. 2.2  Rozvedení solární kapaliny při aktivním(ch) 

kolektorovém(ých) čerpadlu(ech)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část ohýbané trubky
4 Spodní část ohýbané trubky
5 Čerpadlo kolektorů 1
6 Čerpadlo kolektorů 2 (pouze u verze P)
7 Zpětné solární vedení

Jestliže solární regulátor zapne kolektorové(á) 
čerpadlo(a) (5, 6), načerpá toto čerpadlo(a) solární 
kapalinu z trubky (4) přes zpětné solární vedení (7) do 
kolektorového pole (1). Tam se tekutina zahřeje a je 
solárním přívodním vedením (2) načerpána zpět do 
zásobníku.
Objem tekutiny v tenkých solárních vedeních a v kolek-
torovém poli je malý oproti objemu v silné ohýbané 
trubce v zásobníku. Z tohoto důvodu klesá stav solární 
kapaliny při aktivním(ích) kolektorovém(ých) 
čerpadlu(lech) jen omezeně. V horní části (3) ohýbané 
trubky se shromažďuje vzduch vytlačený ze solárních 
vedení a kolektorového pole.
Při ohřevu systému se solární kapalina a vzduch poně-
kud rozpínají. Tlak vzduchu uzavřeného v solárním sys-
tému poté nepatrně stoupe. Uzavřená vzduchová bubli-
na v systému přitom plní funkci vyrovnávací nádrže. 
Tento tlak je nutný a v žádném případě nesmí být vypuš-
těn. Z tohoto důvodu nesmí být do solárního systému 
vebudován žádný odvzdušňovač.
Při aktivním(ích) kolektorovém čerpadlu(lech) dochází 
neustále ke styku solární kapaliny v horní oblasti ohýba-
né trubky (3) se vzduchem.

Popis systému 2
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Z popsaného funkčního principu vyplývá
následující:
- Vzhledem k tomu, že se v chladném ročním období v 

klidovém stavu solárního zařízení nachází v kolektoru 
a v solárních vedeních jen vzduch, je potřeba učinit 
opatření pro ochranu proti mrazu, a to jen na místě 
montáže zásobníku.

- Předepsaná instalace kolektorového pole a solárních 
vedení a obzvláště spád vedení jsou základním před-
pokladem pro bezvadnou funkci solárního systému.

- Objem tekutiny kolektorového pole a solárních vedení 
musí být přesně přizpůsoben danému solárnímu systé-
mu. Z tohoto důvodu nesmí být překročeny minimální 
a maximální délka solárních vedení, nesmí být použí-
vána žádná solární vedení s odlišným vnitřním průmě-
rem a nesmí být měněna konstrukce a počet kolekto-
rů.

- Fyzikální vlastnosti solární kapaliny náleží rovněž k 
základním podmínkám pro bezchybné fungování sys-
tému. Z tohoto důvodu smí být při výměně kapaliny 
doplněna pouze originální solární kapalina Vaillant bez 
přísad.

2.4 Funkční rozsah solárního regulátoru
Solární systémy auroSTEP plus jsou řízeny integrova-
ným solárním regulátorem ovládaným mikroproceso-
rem. Na regulačním zařízení můžete provést nastavení 
pohotovostní teploty nebo také maximální teploty 
zásobníku.
Integrovaný solární regulátor je kompletně vybavený 
systém pro řízení kolektorového pole s 1-2 kolektory a 
jedním zásobníkem.
Pro instalaci nabízí systém dostatečný přípojný obvod, 
pro zobrazování dat a zadávání potřebných parametrů 
je systém vybaven ovládacími prvky a velkým displejem.

Regulace podle rozdílů teploty
Solární regulátor pracuje na principu regulace podle roz-
dílů teploty. Regulátor zapíná čerpadlo(a) kolektorů 
vždy, když rozdíl teplot (tepelný kolektor – tepelný 
zásobník) se zvýší nad hodnotu rozdílu teplot nastave-
nou k zapnutí.
Regulátor vypíná čerpadlo(a) kolektorů vždy, když rozdíl 
teplot (tepelný kolektor – tepelný zásobník) klesne pod 
hodnotu rozdílu teplot nastavenou k vypnutí.
Rozdíl teplot při zapínání se řídí křivkami uloženými v 
regulátoru, přičemž pro systémy s jedním nebo dvěma 
kolektory existují různé křivky.

Funkce dobíjení
Funkce dobíjení slouží k ohřevu tepelného zásobníku na 
požadovanou teplotu během stanoveného časového 
intervalu v případech, kdy není možný dostatečný ohřev 
solárními zdroji. Přitom je možné dobíjení přes externí 
ohřívač. U dobíjení solárního zásobníku můžete nastavit 
časový program (Podrobnosti viz provozní návod, 
odstavec 4.3.6).

Prodleva ohřevu
Aby bylo zabráněno nepotřebnému dobíjení přes externí 
ohřívač je regulátor vybaven prodlevou ohřevu. Dobíjení 
se zpožďuje nejvýše o 30 minut v případech, kdy běží 
čerpadlo(a) kolektorů, a proto dochází k solárnímu zisku. 
Dobíjení zásobníku přes externí ohřívač probíhá tehdy, 
když zůstane(ou) kolektorové(á) čerpadlo(a) stát popř. 
když není po uplynutí doby prodlevy dosažena požado-
vaná teplota zásobníku.
Zpoždění dobíjení se aktivuje na úrovni kvalifikovaného 
řemeslníka.

Ochrana proti legionelám
Pro ochranu proti legionelám musí být ze strany výrob-
ce instalováno příslušenství –čerpadlo Vaillant.
Funkce ochrany proti legionelám slouží k usmrcení cho-
roboplodných zárodků v tepelném zásobníku a potrubí.
Při aktivované funkci jsou zásobník a odpovídající vedení 
teplé vody jednou týdně (středa 14:00) přivedeny na 
teplotu 70 °C. 
Nejdříve se pomocí solárního zisku zkouší dosáhnout 
požadované teploty v časovém úseku 90 min. Pokud se 
to nepodaří, probíhá ochrana proti legionelám přes 
externí ohřívač. Funkce ochrany proti legionelám se 
ukončí, pokud přístroj naměří po dobu 30 minut teplotu 
nejméně 68 °C.
Kvalifikovaný řemeslník aktivuje funkci ochrany proti 
legionelám a nastaví, zda bude ohřev probíhat v 15:30 
hod nebo až poté ve 4:00 hod. v noci, aby byl případně 
využit výhodný noční tarif.

Ochrana proti zablokování čerpadla
Po 23 hodinách klidového stavu čerpadla se všechna při-
pojená čerpadla spustí zhruba na 3 sekundy. Účelem je 
zamezit uvíznutí čerpadel.

Roční kalendář
Regulátor je vybaven ročním kalendářem, aby bylo 
možné automaticky měnit nastavení letního a zimního 
času. K aktivaci je třeba pouze jednou zadat na úrovni 
kvalifikovaného řemeslníka aktuální datum.

h
 Upozornění!
Nezapomínejte, že je regulátor při výpadku 
proudu vybaven pouze jedním rezervním zdro-
jem na 30 min. Interní čas se po 30 minutách 
zastaví a po obnovení napájení se kalendář již 
nevede. V takovém případě se musí čas nasta-
vit znovu a zkontrolovat aktuální datum.

2 Popis systému
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Plnicí režim/provozní režim
Aby bylo umožněno rychlé naplnění zařízení po zapnutí 
kolektorového(ých) čerpadla(el), je regulátor vybaven 
funkcí "Plnicí režim". Při každém zapnutí běží 
čerpadlo(a) na určitou dobu v plnicím režimu se stano-
veným výkonem. Regulace rozdílu není během této doby 
aktivní, takže nedojde k vypnutí čerpadla(el) i při pod-
kročení prahu vypínání. Prvních 20 sek. nabíhá kolekto-
rové čerpadlo 1 až na 50 % svého výkonu, poté se připo-
juje, pokud je k dispozici (jen verze P), kolektorové čer-
padlo 2 se svým 50 % výkonem. V dalších 20 sek. se 
kolektorové čerpadlo 1 rozbíhá na 100 % svého výkonu. 
Poté dosáhne svého 100 % výkonu rovněž kolektorové 
čerpadlo 2 (jen verze P). Tím běží čerpadlo, popř. čerpa-
dla po zbývající dobu plnicího režimu na 100 % svého 
výkonu, aby zajistila naplnění.
V návaznosti na plnicí režim je nastarován provozní 
režim. Aby bylo zabráněno předčasnému vypnutí 
kolektorového(vých) čerpadla(el) při malém solárním 
zisku, je čerpadlo(la) nejdříve 12 minut poháněno, zatím-
co regulátor rozdílu zjišťuje optimální výkon čerpadla. 
Po uplynutí této doby určí regulátor rozdílu další dobu 
chodu a výkon(y) kolektorového(ých) čerpadla(el). Jest-
liže se rozdíl teplot mezi kolektorovým čidlem a dolním 
zásobníkovým čidlem během doby běhu zvýší, dojde i ke 
zvýšení výkonu, naopak když se rozdíl teplot sníží, dojde 
k omezení výkonu.

Funkce Party
S aktivací funkce Party se povoluje funkce dobíjení, tzn. 
nastavená požadovaná hodnota zásobníku se udržuje 
trvale, v případě potřeby také dobíjením.

Jednorázové dobití
S aktivací jednorázového dobití se tepelný zásobník jed-
nou ohřeje na nastavenou požadovanou teplotu.

Funkce Prázdniny
Aktivací této funkce bude provoz na nastavenou dobu 
(1…99 dní) vypnut . Tím se deaktivuje solární zisk i 
funkce dobíjení.

2.5 Konstrukce a funkce

Solární systém Vaillant auroSTEP plus je termický solár-
ní systém pro výrobu teplé vody. V klidovém stavu 
solárního systému se vrací solární kapalina z kolektorů a 
vedení zpět do solárního zásobníku. Tímto způsobem je 
zabráněno škodám solárního systému v důsledku mrazu 
a přehřátí. Dodatečnou ochranu proti mrazu poskytuje 
použití solární kapaliny ve formě směsi vody a glykolu.

Popis systému 2
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Obr. 2.3  Hlavní komponenty systému auroSTEP plus se 

zásobníkem VIH SN 250/3 iP (principiální náčrtek 

bez přípojného příslušenství)

Legenda
1 Přívodní solární vedení
2 Potrubí na studenou vodu
3 Regulace
4 Topné těleso
5 Teplovodní potrubí
6 Horní zásobníkové čidlo
7 Ohřívací výměník tepla
8 Solární výměník tepla
9 Spodní zásobníkové čidlo
10 Integrované solární potrubí
11 Pojistný ventil
12 Dolní plnicí/výpustný kohout
13 Čerpadlo kolektorů
14 Horní plnicí/výpustný kohout
15 Čerpadlo kolektorů (pouze u verze P)
16 Zpětné solární vedení
17 Kolektory
18 Kolektorový snímač

Systém se skládá ze tří hlavních komponentů:
A: 1-2 kolektorů, 
B: izolovaného potrubí a 
C:  solárního zásobníku s integrovaným(i) čerpadlem(ly) 

a regulátorem.

Kolektory A
U kolektorů se jedná o ploché kolektory auroTHERM 
VFK 135 D (17) nebo auroTHERM VFK 135 VD (nejsou 
dostupné na všech trzích) se serpentinovými absorbéry. 
Upevněné v kolektoru kolektorové čidlo (18) měří teplo-
tu kolektoru.

Potrubí B
Potrubí systému se skládá s přívodního (1) a zpětného 
potrubí (16). Ve výrobě jsou trubková vedení instalována 
vedle sebe v jedné izolaci, která obklopuje i vedení 
kolektorového čidla (18). Tato sestava se také nazývá 
"solární měděná trubka 2 v 1". Spojení na střeše vytvoří-
te tak, že odstraníte z měděných trubek izolaci, vhodně 
přizpůsobíte jejich délku, zabalíte je do izolace a nako-
nec je připojíte pomocí stlačitelného šroubení ke kolek-
toru.

h
 Upozornění!
Vzhledem k dimenzování potrubí používejte pro 
trubkové spojení systému výhradně měděnou 
trubku s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Vaillant doporučuje "solární měděnou trubku 
2 v 1" v délce 10 m (číslo zboží 302 359) nebo 
v délce 20 m (číslo zboží 302 360), která je 
lehce montovatelná, dostupná jako příslušen-
ství a se kterou systém pracuje optimálně.

Solární zásobník C
Bivalentní zásobníky VIH SN 250/3 i mají plnicí objem 
cca. 250 l. Jsou vybaveny vždy dvěma výměníky tepla.
Solární výměník tepla (8) se nachází ve spodní části 
zásobníku. Tento výměník tepla je spojen s kolektoro-
vým okruhem. Ohřívací výměník tepla (7) v horní části 
slouží k dohřívání pomocí napojeného ohřívače (5), 
pokud nestačí sluneční záření.
Obě zásobníková čidla (6) a (9) ohlašují zachycenou tep-
lotu regulátoru (3), který je integrován v zásobníku. 
Další součásti integrované v zásobníku jsou 
kolektorové(á) čerpadlo(a) (13, 15), která mají na staros-
ti cirkulaci solární kapaliny v solárním okruhu, bezpeč-
nostní ventil (11) a dva plnicí/výpustné kohouty (12) a 
(14). Zásobník samotný má na starosti zásobování pit-
nou vodou, která vtéká dovnitř potrubím pro studenou 
vodu (2) a vytéká zpět ohřátá potrubím na teplou 
vodu (5).

2 Popis systému
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Solární okruh
Solární okruh obsahuje 1-2 kolektory (17), jejichž nejvyš-
ší trubkový výstup je spojen s měděným přívodním 
solárním vedením (1). Druhý konec tohoto potrubí je 
spojen s horní přípojkou solárního výměníku tepla (8). 
Dolní přípojka solárního výměníku tepla vede k sací stra-
ně kolektorového(ých) čerpadla(el) (13, 15), a to přes 
část solárního potrubí (10) integrovaného v zásobníku. 
Čerpadlo(a) čerpá(jí) solární kapalinu do zpětného potru-
bí solární měděné trubky (16), které je spojeno s nej-
spodnějsí přípojkou kolektorového pole (17).
V solárním potrubí (10) integrovaném v zásobníku se 
nacházejí také plnicí a výpustné kohouty (12) a (14) a 
bezpečnostní ventil (11).
Solární okruh obsahuje směs solární kapaliny a vzduchu. 
Solární kapalina je složena z hotové směsi vody a glyko-
lu, která obsahuje i inhibitory. Je naplněno jen tolik 
solární kapaliny, aby se ve vypnutém stavu nacházela 
pouze v solárním výměníku tepla (8). Kolektory (17) a 
měděná přívodní solární vedení (1) a (16) jsou naopak 
naplněna vzduchem.
Není nutné začlenit do solárního okruhu expanzní nádo-
bu, protože solární okruh není zcela naplněn solární 
tekutinou. Místo toho se v okruhu nachází dostatek 
vzduchu, který může kompenzovat expanzi objemu 
zahřáté solární tekutiny. Vzduch má tedy v okruhu svůj 
funkční význam. Protože vzduch musí nutně zůstat v 
systému, nesmí být do solárního systému vebudován 
žádný odvzdušňovací ventil.

Funkce solárního systému
Jestliže teplotní rozdíl mezi kolektorovým čidlem (18) a 
spodním zásobníkovým čidlem (9) překročí určitou hra-
niční hodnotu, dojde k zapnutí kolektorového(ých) 
čerpadla(el) (13, 15). Načerpá(ají) solární tekutinu ze 
solárního výměníku tepla (8), přes zpětné vedení solární 
měděné trubky (15), kolektory (17) a přívod solární 
měděné trubky (1) zpět do solárního výměníku tepla v 
zásobníku.
Vzduch, který se předtím nacházel ještě v kolektorech 
(17), je z nich vytlačován ven a proudí přes přívodní 
vedení solární měděné trubky (1) do solárního výměníku 
tepla (8). Hlavní podíl vzduchu se pak shromažďuje v 
horních vinutích ohýbané trubky solárního výměníku 
tepla. Zbylý solární výměník tepla zůstává naplněn 
solární kapalinou, protože obsah kolektorů (17) a solár-
ních měděných trubek (1) a (16) je menší než obsah 
solárního výměníku tepla (8) v zásobníku.
Jakmile jsou kolektory (17) a solární měděné trubky (1) a 
(16) naplněny solární kapalinou, sníží se výkon(y) 
čerpadla(el), protože se vtékající a odtékající sloupce 
tekutiny na základě velice malého průměru solárních 
měděných trubek vzájemně kompenzují. Čerpadlo(a) 
proto musí ještě překonat hydraulický odpor systému.
Když potom po určité provozní době teplotní rozdíl mezi 
kolektorovým čidlem (18) a spodním zásobníkovým 
čidlem (9) podkročí teplotu stanovenou dle uložené křiv-
ky, regulátor (3) vypne kolektorové čerpadlo(a) a solární 
kapalina odteče přes zpětné vedení solární měděné 

trubky (16) a čerpadlo(a) zpět do solárního výměníku 
tepla (8). Současně je vzduch, který se přetím nacházel 
v horní části solárního výměníku tepla, tlačen zpět přes 
přívodní vedení solární měděné trubky (1), kolektory (17) 
a zpětné vedení solární měděné trubky (16).

Vybavení
Solární zásobník je dodáván kompletně smontovaný a 
při expedici je naplněn solární kapalinou. Proto není při 
uvádění do provozu nutné plnění.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou nádoba a spirály, 
přicházející do styku s vodou, smaltované. Jako ochrana 
proti korozi je sériově instalována jedna magnéziová 
anoda, která plní funkci reakční anody. Pro trvalé zajiš-
tění ochrany proti korozi by tato reakční anoda měla 
každý rok projít údržbou.

Ochrana před mrazem
Pokud zůstane zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (zimní dovolená a pod.), musí být zcela 
vypuštěn, aby se zabránilo poškození v důsledku mrazu. 
Dbejte přitom také na vypuštění tepelného výměníku 
pro dohřev, který se nachází uvnitř a který neobsahuje 
mrazuodolnou solární kapalinu.

Ochrana proti opaření
Voda v zásobníku může být v závislosti na solárním 
zisku a dohřívání horká až 80 °C.

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření
Jestliže má teplota vody na odběrných místech 
přes 60 °C, hrozí nebezpečí opaření. 
Namontujte do teplovodního potrubí termosta-
tický směšovač tak, jak je popsáno v návodu k 
instalaci a údržbě. Nastavte termostatický 
směšovač na < 60 °C a kontrolujte teplotu u 
odběrného místa teplé vody.

Dohřívání
Ve dnech, kdy není sluneční záření pro ohřev teplé užit-
kové vody v zásobníku dostačující, musí být voda v 
zásobníku dodatečně ohřívána topným zařízením. Toto 
topné zařízení je přitom řízeno regulátorem integrova-
ným v zásobníku.
Solární zásobník VIH SN 250/3 i může být používán v 
kombinaci se všemi topnými kotli Vaillant, které nejsou 
starší než 7 let.
Nepřímo ohřívané zásobníky pracují v tak zvaném uza-
vřeném systému, t.j. vodní náplň se nedostává do styku 
se vzduchem. Při otevření odběrného místa teplé pitné 
vody je pitná voda vytlačována ze zásobníku přitékající 
studenou vodou.

Popis systému 2
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Ohřívání pitné vody probíhá následovně: 
Solární výměník tepla je namontován ve spodní chladné 
oblasti zásobníku a podporuje svými vodorovně probíha-
jícími svazky trubek postup tepla směrem vzhůru. Rela-
tivně nízké teploty vody ve spodní části zásobníku 
zajišťují i při nízké solární energii optimální přenos tepla 
ze solárního okruhu do vody v zásobníku.

U solárního zásobníku probíhá dohřívání teplé pitné 
vody pomocí topného kotle nebo nástěnného plynového 
topného zařízení - na rozdíl od solárního ohřevu - v 
horní, teplejší části zásobníku. Pohotovostní objem činí u 
VIH SN 250/3 i cca. 95l.

2.6 Solární potrubí
Solární zařízení Vaillant je uzavřený hydraulický systém, 
ve kterém může probíhat přenos tepla na spotřebiče 
výhradně ve výměníku pomocí speciální kapaliny, která 
je teplonosným médiem. Dodržujte následující předpo-
klady, abyste zajistili bezporuchový provoz a co možná 
nejvyšší využití energie:

- Pro solární potrubí smí být použity pouze měděné 
trubky s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Z důvodů jednoduché a rychlé montáže doporučujeme 
použít "Solární měděnou trubku 2 v 1", která je dimen-
zována na komplexní systém, a je dodávána jako pří-
slušenství v délce 10 m (číslo zboží 302 359) pro insta-
laci na půdu nebo v délce 20 m (číslo zboží 302 360) 
pro instalaci ve sklepě. U "solární měděné trubky 
2 v 1" jsou již obě měděné trubky přívodního a zpětné-
ho potrubí izolovány a dodatečně je ještě integrováno 
vedení pro kolektorové čidlo.

- Smí být použita pouze stlačovací kruhová šroubení, 
pro která výrobce schválil použití do 200 °C.
I zde doporučujeme použít stlačovací kruhová šroube-
ní, která jsou dostupná v příslušenství "solární měděné 
trubky 2 v 1" v délce 10 m (číslo zboží 302359) a 
"solární měděné trubky 2 v 1" v délce 20 m (číslo 
zboží 302 360)!

a
 Nebezpečí! 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pro vyrovnání napětí musíte solární okruh 
uzemnit. To udělejte například upevněním pří-
chytek zemnicích trubek na trubky kolektorů a 
spojením příchytek zemnicích trubek přes kabel 
16 mm2 vodivým vedením. 

Pokud je v domě k dispozici ochrana před bleskem 
(bleskojistič), připojte kolektory k této ochraně.

2.7 Vlastnosti solární kapaliny
Uvedené údaje se týkají solární kapaliny značky Vaillant.
Solární kapalina Vaillant je nemrznoucí a antikorozní 
prostředek připravený k použití. Má vysokout tepelnou 
odolnost a může být použita spolu s plochými kolektory 
Vaillant.
Solární kapalina se kromě toho vyznačuje vysokou tepel-
nou kapacitou.
Inhibitory zaručují při použití různých kovů (smíšené 
instalace) spolehlivou ochranu proti korozi.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození.
Když je solární kapalina Vaillant vystřídána 
vodou nebo jinými tekutinami, může dojít ke 
zničení kolektorů nebo částí zařízení v důsledku 
mrazu nebo koroze.
Naplňujte zařízení jen originální solární kapali-
nou Vaillant.

Ve vzduchotěsné uzavřené nádobě má solární kapalina 
Vaillant neomezenou trvanlivost.

Kontakt s kůží je normálně neškodný, při kontaktu s 
očima lze očekávat jen lehké podráždění, přesto by se 
oči měly ihned vymýt. Dbejte na bezpečnostní datový 
list viz odstavec 3.1.2 návodu k instalaci a údržbě.

2.8 Ochrana solárního okruhu před mrazem a 
korozí

Pro spolehlivou ochranu solárního zařízení před mrazem 
a korozí musíte celé zařízení plnit nezředěnou solární 
kapalinou Vaillant.

h
 Upozornění
Předplníte-li systém solární kapalinou Vaillant, 
dosáhnete odolnosti proti mrazu přibližně do -
28 °C. Také při nižších venkovních teplotách 
nehrozí však ihned škody způsobené mrazem, 
jelikož je snížen roztažný účinek vody. Po napl-
nění, a pak jednou ročně, vyzkoušejte ochranný 
účinek proti mrazu.

Pro rychlou a jednoduchou kontrolu doporučujeme 
použít refraktometer Vaillant. 
Dále je použitelný klasický zkušební přístroj pro ochranu 
proti mrazu.
Dodržujte příslušný návod k obsluze.

2 Popis systému
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2.9 Ploché kolektory 
auroTHERM classic VFK 135 D a 135 VD

Bezpečnost

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí 
až na teplotu 200 °C. Fólii na ochranu proti 
slunci, instalovanou výrobcem, odstraňte proto 
až po uvedení solárního systému do provozu.

 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí 
až na teplotu 200 °C. 
Proto zabraňte údržbě při záření slunce.

h
 Upozornění!
U solárního systému auroSTEP plus smí být 
VFK 135 D kolektory namontovány jen horizon-
tálně, VFK 135 VD kolektory (nejsou dostupné 
na všech trzích) jen vertikálně.

Obr. 2.4  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic 

VFK 135 D – montáž nad rovinou střechy

Obr. 2.5  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic 

VFK 135 VD (není dostupné na všech trzích) - 

montáž nad rovinou střechy

1

2

3

4

5

Obr. 2.6  Průřez plochým kolektorem Vaillant 

auroTHERM classic VFK 135 D

Legenda
1 Solární bezpečnostní sklo
2 Absorbér
3 Izolace z minerální vlny (Steinwolle)
4 Zadní stěna
5 Hliníkový rám

Popis systému 2
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Ploché kolektory Vaillant auroTHERM classic VFK 135 D 
jsou vybaveny hliníkovým rámem odolným proti mořské 
vodě a hliníkovým plošným absorbérem se selektivně 
vakuově nanesenou vrstvou a solárním bezpečnostním 
sklem. Pro dlouhodobou vynikající tepelnou izolaci jsou 
kolektory vybaveny bezfreonovou teplotně stálou izolací 
z minerální vlny.
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 D byly provedeny 
pro flexibilní montáž na pájené spoje nebo na stlačovací 
kruhová šroubení doporučená firmou Vaillant.
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 VD (nejsou dostup-
né na všech trzích) byly provedeny pro montáž pomocí 
stlačovacích kruhových šroubení dodávaných firmou 
Vaillant.
Kolektorové pole může být stanoveno různým způso-
bem díky uprostřed integrovanému pouzdru senzoru a 
symetrické vnitřní konstrukci.

2 Popis systému
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto návodem k obsluze platí také další pod-
klady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze auroSTEP plus dbejte na všechny návody k 
obsluze týkající se součástí a komponentů zařízení. Tyto 
návody k obsluze jsou přiloženy ke všem částem zaříze-
ní a doplňkovým komponentám.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a také všechny další platné pod-
klady prosím uložte tak, aby byly v případě potřeby k 
dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení laskavě předejte 
podklady dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Při obsluze zařízení dbejte bezpečnostních pokynů v 
tomto návodu k obsluze!

d
 Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a 
života!

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a opaření!

a
 Pozor!
Možná nebezpečná situace pro výrobek a 
životní prostředí!

h
 Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny.

• Symbol pro požadovanou činnost.

1.3 Platnost návodu
Tento návod k obsluze platí výlučně pro zařízení s násle-
dujícími čísly zboží:

Typu zařízení Číslo zboží

auroSTEP plus VIH SN 250/3 i 0010010454

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

1.4 Typový štítek
U solárního systému auroSTEP plus jsou typové štítky 
umístěny na kolektoru a zásobníku.

1.5 Označení CE
Pomocí označení CE je dokumentováno, že solární sys-
tém auroSTEP plus splňuje základní požadavky směrnic 
EU.

2 Bezpečnost

Solární systémy Vaillant auroSTEP plus byly vybudová-
ny dle stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-tech-
nických pravidel. Přesto může při jejich neodborném 
používání dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo 
třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných 
hodnot.

a
 Pozor!
Komponenty systému auroSTEP plus smí být 
použity jen k ohřevu pitné vody.
Jestliže voda neodpovídá požadavkům ustano-
vení norem NBN pro pitnou vodu, nelze vyloučit 
poškození zařízení v důsledku koroze.

Instalace
Solární systém auroSTEP plus smí být instalován pouze 
kvalifikovaným řemeslníkem, který odpovídá za dodržo-
vání platných norem a předpisů, pravidel a směrnic.
Záruční lhůty uznáváme pouze v případě, že instalaci 
provedl akreditovaný specializovaný servis. 
Ta také zodpovídá za kontrolu/údržbu a opravu, jakož i 
změny zásobníku.

Bezpečnostní ventil a vyúsťovací potrubí
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.
Během ohřevu vychází z odtokového potrubí voda.

h
 Upozornění!
Jestliže je k dispozici expanzní nádoba teplé 
vody, nevytéká z vyúsťovacího potrubí během 
ohřevu žádná voda.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození.
Při zavřeném bezpečnostním ventilu nebo 
zavřeném vyúsťovacím potrubí se může v 
solárním zásobníku vytvořit přetlak, který 
může vést k poškození zásobníku.
Nikdy nezavírejte bezpečnostní ventil popř. 
vyúsťovací potrubí.

1 Informace k dokumentaci
2 Bezpečnost
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H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu 
popř. vyúsťovacího potrubí může mít až 80 °C. 
Vyvarujte se dotyku těchto součástí nebo vody 
vytékající z těchto součástí.

Nebezpečí mrazu
Když necháte zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (např. při zimní dovolené nebo podob-
ně), pak musíte nejdřív zcela vyprázdnit zásobník.

Změny
Změny na systémových komponentech nejsou za žád-
ných okolností přípustné. (Výjimkou jsou změny popsané 
v tomto návodě.)

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození následkem neodborně pro-
vedených změn!
Za žádných okolností neprovádějte zásahy nebo 
manipulace na zásobníku nebo regulátoru, na 
přívodních vedeních vody a proudu, na vyúsťo-
vacím potrubí, bezpečnostním ventilu pro 
nahromaděnou vodu nebo na jiných částech 
zařízení.

Netěsnosti
Při netěsnostech v oblasti potrubí pro teplou užitkovou 
vodu mezi zásobníkem a odběrným místem zavřete pro-
sím uzavírací ventil pro studenou vodu namontovaný ze 
strany na zásobníku a nechte netěsnosti opravit vaším 
autorizovaným servisem.

3 Pokyny k provozu

3.1 Záruční podmínky
Záruční podmínky pro záruku výrobce na zařízení 
Vaillant auroSTEP plus VIH a VEH solární zásobník.

Vaillant ručí za to, že je Vámi získaný kvalitní výrobek 
bez výrobních vad.

Na to Vám dáváme záruku výrobce
• 5 let na zásobní nádrž,
• 2 roky na ostatní komponenty (elektronika, 

čerpadla, hydraulika, plášť atd.).

Tato záruka – která nenahrazuje ani neomezuje Vaše 
zákonná práva – platí dodatečně. Můžete ji uplatnit i 
místo zákonných nároků, které máte vůči prodavači (v 
normálním případě instalatérovi) v případě věcných 
škod.

Záruka platí jen pro výše jmenované auroSTEP plus 
solární zásobníky VIH a VEH (dále jen "solární zásobní-
ky"), které byly zakoupeny v České republice a které 
byly instalovány a uvedeny do provozu kvalifikovaným 
servisním technikem. Dále platí jen tehdy, když pro-
kážete řádnou roční údržbu solárního zásobníku a celko-
vého topného systému kvalifikovaným servisním techni-
kem dle zadání. Záruka neplatí pro díly příslušenství.

Dále platí následující podmínky.

Záruční doba začíná běžet ode dne instalace; trvá však 
maximálně 5 let popř. 2 roky (viz nahoře) od koupi 
solárního zásobníku.

Jestliže se během záruční doby proti očekávání objeví 
vady materiálu nebo výrobní chyby, budou naším podni-
kovým zákaznickým servisem bezplatně odstraněny. Při-
tom je pouze na zvážení našeho podnikového zákaznic-
kého servisu, zda bude vadný solární zásobník opraven 
nebo vyměněn. Pokud by se daný solární zásobník v 
době nahlášení vady již nevyráběl, jsme při výměně 
oprávněni, poskytnout podobný výrobek. Poskytnutý 
záruční servis nevede v žádném případě k prodloužení 
záruční doby.

Předpoklady pro nezávadné provedení služby zákaznic-
kým servisem v dohodnutý termín musí být zajištěny z 
Vaší strany. Obzvláště se musíte postarat o to, aby byl 
solární zásobník lehce přístupný. Případné tímto vzniklé 
náklady jsou k Vaší tíži.

Bezpečnost 2
Pokyny k provozu 3
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Záruka neplatí pro vady materiálu a výrobní chyby. 
Obzvláště neplatí pro vady, které byly způsobeny násle-
dovně:
- instalací solárního zásobníku na nevhodných místech;
- montáží nebo kombinací s díly, které nejsou firmou 

Vaillant povoleny;
- nesprávným systémovým vybavením, systémovou 

konfigurací a způsobem montáže;
- nesprávným zapojením/instalací v důsledku chybné 

manipulace během těchto prací;
- nesprávným vypráznděním/plněním solárního okruhu; 
- nedodržením montážního a provozního návodu;
- nedodržením ustanovení firmy Vaillant týkající se 

údržby solárního zásobníku a solárních systémů, 
obzvláště magnesiové ochranné anody;

- provozem za nevhodných okolních podmínek nebo při 
nevhodných metodách odlišných od specifikací výrob-
ku, provozních návodů a údajů na typových štítcích;

- přírodními živly (např. zemětřesením, orkány, uragány, 
sopečným výbuchem, záplavami, úderem blesku, nepř-
mým úderem blesku, sněhovými škodami, působením 
mrazu, lavinami, sesuvy půdy, napadení hmyzem) 
nebo jinými nepředvídanými okolnostmi. 

Jestliže práce na solárním zásobníku nebudou provádě-
ny naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným 
servisním technikem, zaniká nárok na garanci. To platí i 
v případě, když je solární zásobník spojen s díly, který 
nebyly firmou Vaillant nebyly povoleny.

Záruka nezahrnuje nároky, které překračují rámec bez-
platného odstranění závady, např. nároky na náhradu 
škody.

Důležité!
Jako doklad Vašeho nároku na záruku vůči našemu 
zákaznickému servisu platí potvrzení o koupi nebo fak-
tura z odborného podniku. Proto si protím tento doklad 
pečlivě uschovejte!

3.2 Zákaznické služby
Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

3.3 Všeobecné pokyny

Pojištění
Doporučujeme uvést při uzavírání pojištění solární zaří-
zení jako prostředek pro zvýšení hodnoty a pojistit je 
výslovně proti zásahu bleskem. Ve zvláště ohrožených 
oblastech je kromě toho účelné pojištění proti krupobití.

Zásobník a solární zařízení

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení.
Součásti vedoucí solární kapalinu jako jsou 
kolektory a solární potrubí, jsou při solárním 
provozu velice horké.
Předtím, než se dotknete těchto součástí, 
zkontrolujte prosím teplotu.

a
 Pozor!
Nebezpečí zranění následkem neodborně prove-
dených změn.
Při neodborně prováděných změnách na solár-
ním zařízení může dojít k výstupu páry, nebez-
pečí exploze nebo k poškození zařízení. 
V žádném případě neprovádějte změny na 
zásobníku nebo regulátoru, na přívodním vedení 
vody a proudu (pokud je k dispozici), na vyúsťo-
vacím potrubí a na bezpečnostním ventilu.

Po prvním nastavení pracuje zařízení samostatně. 
Možnosti nastavení jsou uvedeny v kapitole 4.
Pro bezchybnou funkci vašeho solárního zařízení 
Vaillant respektujte následující pokyny:
• Nikdy zařízení nevypínejte, ani v případě dovolené 

nebo když se domníváte, že došlo k nějaké závadě. 
Dodržujte taktéž pokyny v odstavcích 4.4 a 4.5.

• Nevyndávejte pojistku.
• Okruh kolektorů v žádném případě nedoplňujte sami.

3.4 Použití v souladu s určením
Solární systém Vaillant auroSTEP plus je konstruován 
dle stavu techniky a známých bezpečnostně technických 
pravidel.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života 
uživatele nebo třetích osob, nebo k poškození zařízení či 
jiných věcných hodnot.
Součásti solárního systému auroSTEP plus nejsou urče-
ny k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzic-
kými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo bez 
potřebných zkušeností a/nebo znalostí, pakliže na ně 
není dohlíženo osobou, která zabezpečí jejich bezpeč-
nost nebo od které získají pokyny pro používání součástí 
solárního systému auroSTEP plus.
Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály s 
komponentami solárního systému auroSTEP plus.

3 Pokyny k provozu
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Solární systémy Vaillant auroSTEP plus slouží výhradně 
k zásobování pitnou vodou ohřátou až na 80 °C, a to v 
domácnostech a průmyslu dle norem NBN pro instalace 
pitné vody.
Každé jiné nebo používání mimo daný rámec je považo-
váno za používání, které není v souladu s určením. Za 
takto vzniklé škody výrobce/dodavatel neručí. Riziko 
nese samotný uživatel.
Ke správnému použití v souladu s určením patří také 
dodržování návodu k obsluze a instalaci, dodržování dal-
ších platných předpisů a podkladů a dodržování podmí-
nek kontroly a údržby.

a
 Pozor!
Jakékoli zneužití či použití zařízení v rozporu s 
určením je zakázáno!

H
 Nebezpečí! 
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota u odběrných míst zásobníku 
auroSTEP plus může mít až 80 °C. 
Předtím, než přijdete do styku s vytékající 
vodou, zkontrolujte teplotu.

3.5 Požadavky na místo instalace
Místo instalace by mělo být trvale chráněno před mra-
zem. Pokud to nemůžete zajistit, dbejte na uvedená 
opatření pro ochranu proti mrazu (viz odstavec 4.7).

h
 Upozornění!
Odstup zařízení od součástí z hořlavých mate-
riálů příp. jejich hořlavých součástí není nutný, 
protože teplota na povrchu pláště je vždy nižší 
než max. přípustná teplota 85 °C.

Nad zásobníkem musí být dodržen volný odstup mini-
málně 35 centimetrů, aby mohla být při roční údržbě 
zařízení vyměněna magnesiová ochranná anoda.

3.6 Péče
Čistěte vnější části vašeho zásobníku vlhkým hadrem 
(příp. namočeným v mýdlovém roztoku).

h
 Upozornění!
Nepoužívejte nikdy čisticí prostředek na bázi 
písků nebo rozpouštědel (písky všech typů, 
benzín atd.), aby nedošlo k poškození pláště 
zařízení.

Čištění kolektorů není potřebné. Solární kolektory se 
znečišťují stejně jako střešní okna. Déšť je však očistí 
dostatečně a přirozeným způsobem.

3.7 Recyklace a likvidace
Váš solární systém se z převážné části skládá z recyklo-
vatelných materiálů.

3.7.1 Zařízení
Váš zásobník auroSTEP plus stejně jako všechny díly pří-
slušenství nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby 
staré zařízení a eventuální příslušenství bylo doručeno 
kvalifikovanému podniku k řádné likvidaci.

3.7.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“. V této souvislosti jsme se jako výrobci 
zavázali, že převezmeme zpět a recyklujeme konstrukč-
ní části, které budou muset být po letech spolehlivého 
provozu likvidovány.

3.7.3 Obal
Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení 
instaloval.

h
 Upozornění!
Dodržujte platné národní zákonné předpisy.

3.8 Tipy na úsporu energie

Šetrné zacházení s vodou
Uvědomělé zacházení s vodou může podstatně snížit 
náklady za její spotřebu.
Například sprchování namísto napouštění vany: Zatímco 
při napouštění vany je potřeba zhruba 150 litrů vody, 
spotřebuje sprcha vybavená moderními, úspornými 
bateriemi jen asi třetinu tohoto množství vody.
Mimochodem: Kapající vodovodní kohoutek spotřebuje 
až 2000 litrů vody za rok, netěsné splachování toalety 
až 4000 litrů vody za rok. Nové těsnění naproti tomu 
stojí jen několik málo korun.

Pokyny k provozu 3
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4 Obsluha

4.1 Přehled ovládacích prvků

1

2

Obr. 4.1  Ovládací prvky

Legenda:
1 Displej
2 Ovládací prvek (otoč a klepni)
i Informační tlačítko
F Tlačítko zvláštních funkcí
P Programovací tlačítko

4.2 Opatření před uvedením do provozu
Při uvádění vašeho zásobníku do provozu (např. po 
vypnutí a vypuštění kvůli dlouhodobější nepřítomnosti) 
postupujte následovně:

• Před prvním ohřevem otevřete odběrné místo teplé 
vody a ověřte, zda je nádoba naplněná vodou a zda 
není uzavřeno uzavírací zařízení v přívodním potrubí 
studené vody.

1 1 

Obr. 4.2  Vypouštěcí ventil zásobníku na pitnou vodu

• V případě, že na odběrném místě teplé vody nevytéká 
voda, ubezpečte se, že je uzavřen vypouštěcí ventil (1) 
na nádobě zásobníku a potom otevřete uzavírací ven-
til na přívodu studené vody.

• Otevřete místo odběru teplé vody a nechte z potrubí 
uniknout vzduch tak dlouho, než bude voda vytékat 
bez bublin.

h
 Upozornění!
Při případných netěsnostech v potrubí teplé 
vody mezi přístrojem a odběrným místem oka-
mžitě uzavřete uzavírací zařízení namontované 
v přívodním potrubí studené vody. Odstranění 
případné netěsnosti si objednejte u autorizova-
né servisní firmy.

4.3 Uvedení do provozu
• Zapněte solární systém auroSTEP plus tak, že spustíte 

přívod elektrického napájení systému na oddělovacím 
zařízení (např. pojistka nebo výkonový spínač) namon-
tovaném vaším odborným serivsním technikem na 
místě montáže a zvolíte jeden z provozních režimů , 

 nebo  (viz odstavec 4.3.4).
• Jestliže bude přívod proudu přerušen na déle než 

30 min., musíte zadat aktuální datum a čas.

4.3.1 Vedení obsluhy
Regulátor disponuje displejem vybaveným symboly a je 
založen na koncepci ovládání Vaillant: "otoč a klepni". 
Když na ovladač kliknete, zobrazí se různé hodnoty. 
Zobrazenou hodnotu změníte otočením ovladače. 
Pomocí tří výběrových tlačítek se dosahuje dalších úrov-
ní obsluhy a zobrazení.

4 Obsluha
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4.3.2 Přehled displeje

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Obr. 4.3  Displej

Legenda
1  Programovací úroveň
2 Servisní/diagnostická úroveň
3  Dobíjení
4  Programování - časový program
5  Informační úroveň
6  Solární zisk (bliká, jestliže je k dispozici solární zisk)
7  Jednotky
8  Kurzor
9  Multifunkční displej
10  Dny v týdnu
11  Požadovaná/skutečná hodnota
12  Provozní režimy
13  Zvláštní funkce

Význam symbolů na displeji

Programování časového programu:

  Programování časového programu - 
funkce dobíjení

Provozní režimy:
 Funkce dobíjení s časovým programem

  Funkce dobíjení je stále připravena k provozu

 Bez dobíjení

  Není k dispozici řízení kolektorového čerpadla,
 Bez dobíjení

h
 Upozornění!
Provozní režim  se zobrazí vždy v kombinaci s 

 nebo . Tím je indikováno, jestli je během 
časového programu v pohotovosti dobíjení nebo 
ne.

Zvláštní funkce:

 Party

 Jednorázové dobití

 Funkce Prázdniny

4.3.3 Druhy displeje
Máte k dispozici celkem 4 různé úrovně:
- Hlavní úroveň obsluhy
- Informační úroveň
- Zvláštní funkce
- Programovací úroveň

Dodatečně je k dispozici ještě servisní/diagnostická úro-
veň a úroveň kvalifikovaného řemeslníka. Tyto úrovně 
jsou určeny pro kvalifikovaného řemeslníka. Jestliže se 
neprávným zmáčknutím výběrových tlačítek dostanete 
na jednu z těchto úrovní, nepřenastavujte zde v žádném 
případě hodnoty! Okamžitě opusťe tyto úrovně zmáčk-
nutím programovacího tlačítka P.
Zobrazení se opět přepne na hlavní úroveň ovládání.

Displej – hlavní úroveň ovládání
Po zapnutí přístroje se nejdříve zobrazí hlavní úroveň 
ovládání. Způsob nastavení a změny hodnot je popsán v 
odstavci 4.3.4.

1

2

4

5

6

3

Obr. 4.4  Displej hlavní úrovně ovládání

Legenda
1  Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
2  Skutečná teplota kolektorů
3  Aktuální čas
4  Aktuální den v týdnu
5  Skutečná teplota zásobníku (otočením ovladače můžete vyhle-

dat a nastavit požadovanou hodnotu.)
6  Aktuální provozní režim

Displej - informační úroveň
Informační úroveň ovládání se vyvolá stisknutím 
informačního tlačítka. Nejdříve se zobrazí níže 
uvedený obsah displeje. Další informace lze vyvolávat 
opakovaným stisknutím informačního tlačítka (viz 
odstavec 4.3.5). Vyvolané informace se zobrazí na dis-
pleji zhruba na pět vteřin, poté se displej přepne zpět do 
hlavní úrovně ovládání.

Obsluha 4
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4 Obsluha

1

2

3

Obr. 4.5 Displej informační úrovně

Legenda
1  Informační úroveň
2 Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
3 Požadovaná teplota tepelného zásobníku

Displej - zvláštní funkce
Úroveň zvláštních funkcí Party, Jednorázové dobití a 
Prázdniny lze vyvolat stisknutím tlačítka F. Vybraná 
funkce se aktivuje zhruba po deseti sekundách a displej 
se přepne zpět do hlavní úrovně ovládání.
Způsob aktivace zvláštních funkcí je popsán v 
odstavci 4.3.7.

1

2
3

Obr. 4.6 Displej zvláštních funkcí

Legenda
1 Zvláštní funkce aktivní
2 Kurzor (označuje vybranou zvláštní funkci)
3 Symbol vybrané zvláštní funkce

Displej Úroveň pro zadání programu
Do úrovně pro zadání programu doby spuštění reguláto-
ru se dostanete tím, že stisknete programovací tlačít-
ko P. Zde můžete nastavit časové programy pro dobíjení 
solárního zásobníku (viz odstavec 4.3.6).
Po opětovném stisknutí programovacího tlačítka se dis-
plej přepne do hlavní úrovně ovládání.

1

2

4
5

6

3

7

Obr. 4.7 Displej programovací úrovně

Legenda
1 Programovací úroveň
2  Časové programy pro dobíjení solárního zásobníku
3 Čas konce
4 Čas počátku
5 Den v týdnu popřípadě blok týdnů
6 Kurzor (označuje hodnotu, která se bude měnit)
7 Časový interval

4.3.4 Hlavní úroveň obsluhy
V hlavní úrovni obsluhy lze nastavit:
–  Požadovaná hodnota teploty zásobníku (teplota 

vypnutí dobíjení zásobníku)
–  Provozní režim
–  Aktuální den v týdnu
–  Aktuální čas

h
 Upozornění!
Dbejte na to, že zde nastavujete pouze požado-
vanou teplotu pro dobíjení přes topné zařízení – 
skutečná teplota zásobníku může být podstatně 
vyšší!
Nastavení maximální teploty zásobníku je 
popsáno v návodu k instalaci a údržbě.

Vyvolané nastavení se zobrazí na displeji vždy zhruba 
na pět sekund a lze měnit jeho nastavení; poté se displej 
přepne zpět do základního displeje hlavní úrovně ovlá-
dání. Před uplynutím uvedených pěti sekund klepněte na 
ovládací prvek; tím se vyvolá další hodnota nastavení.
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Displej Potřebné kroky

Ovládacím prvkem pootočte – kurzor 
označí po 3 sekundách zobrazení teploty, 
které současně bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
požadovanou hodnotu teploty tepelného 
zásobníku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí režimy provozu. Nastavený pro-
vozní režim bliká.

Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
vozní režim.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí dny v týdnu. Nastavený den v 
týdnu bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální den v týdnu.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení hodin respektive minut. 

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální čas.

Tab. 4.1 Nastavení v hlavní úrovni ovládání

4.3.5 Informační úroveň
Opakovaným tisknutím tlačítka "info" můžete vyvolávat 
nastavené hodnoty jednu po druhé.
Vyvolané informace se zobrazí na displeji zhruba na pět 
vteřin, poté se displej přepne zpět do hlavní úrovně 
ovládání.

Displej Nastavení

Požadovaná hodnota tepelného zásobní-
ku

Snímač teploty v tepelném zásobníku 1
(horní čidlo zásobníku)

Snímač teploty v tepelném zásobníku 2
(dolní čidlo zásobníku)

Snímač teploty kolektoru 1

Časový program intervalů topení 1:
Doba uvolnění k nabití, např. pondělí od 
6:00 do 8:00

Tab. 4.2 Hodnoty nastavení a provozní hodnoty

Podle toho, kolik časových programů jste nastavili, se 
zobrazí ještě další programy (viz odstavec 4.3.7).

4.3.6 Programovací úroveň
Pro dobíjení solárního zásobníku lze nastavit na den 
jeden časový program s až třemi časovými intervaly.
Regulátor je vybaven základním programem, který lze 
přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Den
H1 H2 H3

Čas 
počátku

Čas 
konce

Čas 
počátku

Čas 
konce

Čas 
počátku

Čas 
konce

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —
FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Načtení základního programu

Obsluha 4
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Nastavení požadovaného času se provádí ve čtyřech 
krocích:
1. Zvolte časové okno
2. Volba dne v týdnu popřípadě bloku týdnů
3. Určete čas počátku
4. Určete čas konce

Na jeden den můžete stanovit až tři časové intervaly, 
přičemž se časy intervalů nesmí překrývat.
Časový interval můžete smazat tím, že nastavíte čas 
počátku a konce na stejnou dobu. Když měníte časový 
interval jen u jednoho bloku týdne, zůstanou případně 
nastavené časy u jiných dní zachovány. Tyto časy musí-
te upravit nebo vymazat zvlášť.

Příklad: Když měníte základní program H1 na MO-FR od 
12:00 do 22:00, zůstává časový interval H1 pro SA a SU 
stále nastaven na 6:00 až 22:00.

V následující tabulce jsou k ujasnění znovu přehledně 
uvedeny jednotlivé kroky:

Displej Potřebné kroky

Stiskněte programovací tlačítko P.
Ovládacím prvkem otáčejte, až se na dis-
pleji zobrazí symbol vodovodního 
kohoutku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí hodnotu, kterou lze změnit (H1). 
Ta současně bliká.
Otáčením ovladačem zvolte požadované 
časové okno. 
Hodnoty nastavení: H1, H2, H3

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení bloku týdnů. Toto zob-
razení současně bliká.
Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
gram bloku nebo den v týdnu.
Hodnoty nastavení: (MO-SU); (MO-FR); 
(SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); 
(SA); (SU)

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas počátku. Bliká zobrazení 
hodin.
Otáčením ovladače zvolte dobu počátku. 
K nastavení znovu klepněte na ovládací 
prvek.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas konce. Bliká zobrazení hodin.
Otáčením ovladače zvolte dobu konce. K 
nastavení minut znovu klepněte na ovlá-
dací prvek.

Tab. 4.4 Nastavení časového okna

4.3.7 Zvláštní funkce

Displej Potřebné kroky

Funkce Party
Stiskněte jednou tlačítko Zvláštní funkce, 
na displeji bliká zhruba deset sekund 
symbol Party, poté se tato funkce aktivu-
je.
Funkce se deaktivuje automaticky 
dosažením příštího intervalu dobíjení.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Aktivace funkce je pak možná jen v pro-
vozním režimu .
Jednorázové dobití
Dvakrát stiskněte tlačítko Zvláštní funk-
ce, na displeji bliká zhruba 10 sekund 
symbol Jednorázové dobití, poté se tato 
funkce aktivuje.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.

Funkce Prázdniny
Stiskněte tlačítko Zvláštní funkce třikrát, 
na displeji bliká zhruba 10 sekund symbol 
Prázdniny a pomocí ovládacího prvku 
můžete zadat počet dnů prázdnin.
Poté se tato funkce aktivuje na nastave-
nou dobu.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Pokud je aktivní funkce ochrany proti 
legionelám, je tato funkce provedena 
poslední den prázdnin. 

Tab. 4.5 Aktivace zvláštních funkcí

4 Obsluha



11Návod k obsluze auroSTEP plus 0020105072_00

4.4 Chybová hlášení
Solární regulátor zobrazuje při poruše teplotních sníma-
čů chybová hlášení na hlavní úrovni ovládání. 
Při uvedení zařízení do provozu (například po vypnutí a 
opětovném zapnutí napájení) se vždy zjišťuje konfigura-
ce snímačů. Z nastaveného schématu hydraulického 
systému regulátor rozpozná, zda došlo k poruše nebo 
zda daný snímač není k provozu třeba.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné 
obsluhy.
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.
Nikdy se nepokoušejte provádět sami opravy 
ani údržbu přístroje. Touto činností pověřte 
autorizovaný servis. K tomu doporučujeme uza-
vřít smlouvu o údržbě solárního zařízení s 
vaším autorizovaným servisem.

Následující tabulka vysvětluje význam jednotlivých hlá-
šení.

Displej Hlášení/význam hlášení

Chyba snímače kolektoru 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný, nebo jestliže snímač 
chybí. 

Chyba snímače v tepelném zásobníku 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný. 

Chyba snímače v tepelném zásobníku 2

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný, nebo jestliže snímač 
chybí. 

Chyba blokování

Funkce ochrany: Kolektorové čerpadlo 
se vypne, pokud je teplota na zásobníko-
vém čidle 2 příliš vysoká.

Tab. 4.6 Chybová hlášení

4.5 Odstranění poruch

h
 Upozornění!
Pokud jsou netěsnosti na vodovodním potrubí 
mezi zásobníkem a vodním kohoutkem, uzavře-
te laskavě uzavírací ventil studené vody na 
zásobníku. V opačném případě může voda způ-
sobit škody. Odstranění případné netěsnosti si 
objednejte u akreditovaného specializovaného 
servisu.

Uzavírací ventil studené vody naleznete na trubkovém 
spojení od vaší domácí přípojky vody k zásobníku (připo-
jení studené vody) v bezprostřední blízkosti zásobníku.

Co se stane, když ... Odstranění

ze zařízení kape kapalina? Pokud je to možné, zachytávejte 
ji (kbelík) a kontaktujte autori-
zovaný kvalifikovaný servis.

uniká z bezpečnostního ventilu 
ve vodovodním potrubí kapalina 
nebo pára?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

regulátor zobrazuje "porucha 
čidla" nebo "přerušení kabelu"?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

byl zničen plátek plochého 
kolektoru?

Nedotýkejte se vnitřního povr-
chu kolektoru. Zavolejte servisní 
firmu.

zásobník nedodává dostatek 
teplé vody?

Zkontrolujte, zda je nastavení 
teploty připraveného zásobníku 
(doporučeno asi 60 °C) správné. 
Zkontrolujte nastavení termo-
statického směšovače teplé 
užitkové vody (doporučeno asi 
60 °C).
Jsou-li nastavení v pořádku, je 
možné, že je zásobník zanesen 
usazeninami vápníku. Pak: Zavo-
lejte autorizovaný kvalifikovaný 
servis

Tab. 4.7  Odstranění poruch

d
 Nebezpečí!
Nebezpečí života následkem neodborných 
zásahů.
V důsledku neodborně prováděných prací na 
solárním zařízení může dojít k ohrožení zdraví a 
života. 
Nikdy se nepokoušejte odstraňovat poruchy 
solárního systému sami. V případě poruchy se 
poraďte s autorizovaným servisním technikem.

4.6 Vyřazení z provozu
• Vyberte provozní režim v hlavní úrovni ovládání  

(viz odstavec 4.3.4). Při odstavení z provozu během 
chladnějších ročních období přitom dbejte také na 
informace k ochraně proti mrazu, viz odstavec 4.7.

Obsluha 4
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4.7 Ochrana před mrazem
Jestliže bude Váš solární zásobník instalován v nevytá-
pěné místnosti, která není chráněna před mrazem, hrozí 
v zimě nebezpečí zamrznutí. V tomto případě vypusťte 
solární zásobník.
• Odstavte zásobník z provozu tak, jak je popsáno v 

odstavci 4.6.
• Zavřete uzavírací zařízení v přívodním potrubí stude-

né vody zásobníku.

Obr. 4.8  Vypuštění zásobníku

• Na vypouštěcím ventilu zásobníku upevněte vhodnou 
hadici(viz obrázek 4.8).

• Volný konec hadice umístěte do vhodného odtoku.
• Otevřete vypouštěcí ventil.
• Otevřete nejvýše položené odběrné místo teplé vody 

pro provzdušnění a bezezbytkové vypuštění vodovod-
ních potrubí.

H
 Nebezpečí! 
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota na vypouštěcím ventilu může 
mít u zásobníku auroSTEP plus až 80 °C. 
Vyvarujte se kontaktu s vytékající vodou.

• Až voda zcela vyteče, vypouštěcí ventil a odběrné 
místo teplé vody opět zavřete.

• Sejměte hadici z vypouštěcího ventilu.

4.8 Údržba a zákaznické služby
Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
solárního systému auroSTEP plus, provedená kvalifiko-
vaným servisním technikem.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné 
obsluhy.
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.
Nikdy se nepokoušejte provádět sami opravy 
ani údržbu přístroje. Touto činností pověřte 
autorizovaný servis. K tomu doporučujeme 
uzavřít smlouvu o údržbě solárního zařízení s 
vaším autorizovaným servisem.

d
 Nebezpečí!
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě 
ovlivnit provozní bezpečnost zařízení a způso-
bit věcné škody či poškození zdraví osob.

Díky tomu může také přínos ze zařízení zaostávat za 
očekáváním.

h
 Upozornění!
U vody s velkým obsahem vápníku se 
doporučuje pravidelné odvápnění.

Údržba zásobníku
Stejně jako pro celý systém, platí také pro zásobník 
Vaillant, že pravidelná kontrola/údržba, prováděná ser-
visním technikem, je nejlepším předpokladem pro dlou-
hodobou provozuschopnost, spolehlivost a dlouhou 
životnost.
Do rozsahu dodávky zásobníku Vaillant patří jedna 
ochranná magneziová anoda. Ty musí být v rámci údrž-
by kontrolovány servisním technikem jednou ročně. Je-li 
to potřebné musí servisní technik vyměnit spotřebova-
nou magnesiovou anodu za originální magneziovou 
anodu, která je náhradním dílem.
U vody s velkým obsahem vápníku se doporučuje pravi-
delné odvápnění. Pokud Váš zásobník nadále nedodává 
dostačující množství vody, může to být známkou usazení 
vodního kamene. Nechejte servisního technika, aby pro-
vedl odvápnění. Tento technik také stanoví časové inter-
valy pro provádění odvápnění.

Údržba solárního zařízení
Ročně musí být kontrolována solární kapalina. Tato čin-
nost je obvyklou součástí smlouvy o údržbě, uzavřené s 
vaším autorizovaným servisním technikem.

4 Obsluha
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4.9 Zkontrolujte bezpečnostní ventil
V přívodním potrubí studené vody je v blízkosti zásobní-
ku vebudován bezpečnostní ventil.
• Kontrolujte pravidelně provozní pohotovost bezpeč-

nostního ventilu jednorázovým otevřením ventilu.

Obsluha 4
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto popisem systému a návodem k obsluze 
platí také další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při instalaci auroSTEP plus bezpodmínečně dbejte poky-
nů ve všech návodech k instalaci dílů a komponent zaří-
zení. Tyto návody k instalaci jsou přiloženy ke všem 
dílům zařízení a doplňkovým komponentám. 
Dále dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou při-
loženy ke komponentám zařízení.

1.1 Archivace podkladů
Tento popis systému a návod k obsluze a také všechny 
další platné podklady prosím uložte tak, aby byly v pří-
padě potřeby k dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení předejte podklady 
dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Při ovládání zařízení dbejte bezpečnostních pokynů uve-
dených v tomto návodu k obsluze a instalaci!

d
 Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a 
života!

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a opaření!

a
 Pozor!
Možná nebezpečná situace pro výrobek a 
životní prostředí!

h
 Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny.

• Symbol pro požadovanou činnost.

1.3 Platnost návodu
Tento systémový popis platí výlučně pro přístroje s 
následujícími čísly zboží: 

Typu zařízení Číslo zboží

auroSTEP plus VIH SN 250/3 iP 0010010455 

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

2 Popis systému

Tento popis systému je určen provozovateli systému 
auroSTEP plus.
Obsahuje informace o systému, a proto slouží jako dopl-
nění návodu k obsluze. Popis systému je uveden na 
začátku tohoto návodu, protože byste si jej měli přečíst 
přednostně před všemi ostatními návody.

2.1 Solární systém
Solární systém auroSTEP plus slouží k solárně podporo-
vanému ohřevu pitné vody.
Skládá se ze zásobníku, kolektorového pole s 1 - 3 kolek-
tory a propojovacího vedení, které spojuje zásobník s 
kolektorovým polem.

2.2 Zásobník
Většina komponentů kompaktního solárního systému je 
integrována v zásobníku teplé vody. Systém je vybaven 
integrovaným regulátorem, který slouží k řízení požado-
vaného dohřívání v solárním zařízení přes topná zařízení 
Vaillant.
Zásobníkové jednotky Vaillant VIH SN 250/3 iP se použí-
vají jako nepřímo vytápěné solární zásobníky pro solár-
ně podporované zásobení teplou vodou, přičemž se liší 
pouze svým objemem.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou zásobníky a spirály 
na straně užitkové vody smaltované. Jako dodatečnou 
ochranu proti korozi má každá nádoba ochrannou mag-
neziovou anodu. Pro trvalé zajištění ochrany proti korozi 
by tyto ochranné anody měly každý rok projít údržbou.

Nepřímo ohřívané solární zásobníky pracují v takzvaném 
uzavřeném systému, to znamená, že užitková voda se 
nedostává do styku s atmosférou. Při otevření odběrné-
ho místa teplé vody bude teplá voda vytlačována ze 
zásobníku vtékající studenou vodou.

Ve spodní studené oblasti se nachází solární výměník 
tepla. Relativně nízké teploty vody ve spodní části 
zajišťují i při malém slunečním svitu optimální přenos 
tepla ze solárního okruhu do vody v zásobníku.
U zásobníku VIH SN 250/3 iP probíhá – pokud je to 
nutné – dodatečné dohřívání ve druhém odděleném top-
ném okruhu.

Narozdíl od solárního ohřevu probíhá v horní teplejší 
oblasti zásobníku dohřívání teplé vody topným kotlem 
nebo cirkulačním ohřívačem. Pohotovostní objem činí 
cca. 95 l u VIH SN 250/3 iP.

Solární zásobník je vybaven jedním nebo dvěma cirku-
lačními čerpadly pro optimální přizpůsobení potřebného 
cirkulujícího množství a výkonu čerpadla (jen verze P).
Regulace jmenovitého průtočného množství probíhá 
přes regulátor a musí být nastavena manuálně. Při 
instalaci je třeba pouze nastavit, jestli se jedná o systém 
s 1, 2 nebo 3 kolektory.

1 Informace k dokumentaci
2 Popis systému
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2.3 Princip funkce
Funční princip solárního systému auroSTEP plus se liší 
od principu mnoha jiných solárních systémů.

Solární systém auroSTEP plus není zcela naplněn solární 
kapalinou a nenachází se pod tlakem. Z tohoto důvodu 
zde nejsou použity jinak obyklé součásti jako jsou 
expanzní nádoba, manometr a ventilátor.

1

6

2

3

4

5

Obr. 2.1  Rozvedení solární kapaliny v klidovém stavu 

kolektorového(ých) čerpadla(el)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část ohýbané trubky
4 Čerpadlo kolektorů 1
5 Čerpadlo kolektorů 2 (pouze u verze P)
6 Zpětné solární vedení

V klidovém stavu kolektorového(ých) čerpadla(el) (4, 5) 
se solární kapalina shromažďuje v ohýbané trubce (3), v 
kolektorovém(ých) čerpadlu(lech) a v solárním potrubí 
na zásobníku. Z tohoto důvodu je důležité, aby bylo 
kolektorové pole (1) a solární vedení (2) a (6) nainstalo-
vány tak, aby mohla solární kapalina téci spádem zpět k 
zásobníku. Solární vedení a kolektorové pole jsou pak 
naplněny vzduchem.
Jako solární tekutina slouží speciální hotová směs 
vody a glykolu, kterou je zásobník přednaplněn již při 
expedici.

1
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4
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6

Obr. 2.2  Rozvedení solární kapaliny při aktivním(ch) 

kolektorovém(ých) čerpadlu(ech)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část ohýbané trubky
4 Spodní část ohýbané trubky
5 Čerpadlo kolektorů 1
6 Čerpadlo kolektorů 2 (pouze u verze P)
7 Zpětné solární vedení

Jestliže solární regulátor zapne kolektorové(á) 
čerpadlo(a) (5, 6), načerpá toto čerpadlo(a) solární 
kapalinu z trubky (4) přes zpětné solární vedení (7) do 
kolektorového pole (1). Tam se tekutina zahřeje a je 
solárním přívodním vedením (2) načerpána zpět do 
zásobníku.
Objem tekutiny v tenkých solárních vedeních a v kolek-
torovém poli je malý oproti objemu v silné ohýbané 
trubce v zásobníku. Z tohoto důvodu klesá stav solární 
kapaliny při aktivním(ích) kolektorovém(ých) 
čerpadlu(lech) jen omezeně. V horní části (3) ohýbané 
trubky se shromažďuje vzduch vytlačený ze solárních 
vedení a kolektorového pole.
Při ohřevu systému se solární kapalina a vzduch poně-
kud rozpínají. Tlak vzduchu uzavřeného v
solárním systému poté nepatrně stoupe. Uzavřená vzdu-
chová bublina v systému přitom plní funkci vyrovnávací 
nádrže. Tento tlak je nutný a v žádném případě nesmí 
být vypuštěn. Z tohoto důvodu nesmí být do solárního 
systému vebudován žádný odvzdušňovač.
Při aktivním(ích) kolektorovém čerpadlu(lech) dochází 
neustále ke styku solární kapaliny v horní oblasti ohýba-
né trubky (3) se vzduchem.

Popis systému 2
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Z popsaného funkčního principu vyplývá následující:
- Vzhledem k tomu, že se v chladném ročním období v 

klidovém stavu solárního zařízení nachází v kolektoru 
a v solárních vedeních jen vzduch, je potřeba učinit 
opatření pro ochranu proti mrazu, a to jen na místě 
montáže zásobníku.

- Předepsaná instalace kolektorového pole a solárních 
vedení a obzvláště spád vedení jsou základním před-
pokladem pro bezvadnou funkci solárního systému.

- Objem tekutiny kolektorového pole a solárních vedení 
musí být přesně přizpůsoben danému solárnímu systé-
mu. Z tohoto důvodu nesmí být překročeny minimální 
a maximální délka solárních vedení, nesmí být použí-
vána žádná solární vedení s odlišným vnitřním průmě-
rem a nesmí být měněna konstrukce a počet kolekto-
rů.

- Fyzikální vlastnosti solární kapaliny náleží rovněž k 
základním podmínkám pro bezchybné fungování sys-
tému. Z tohoto důvodu smí být při výměně kapaliny 
doplněna pouze originální solární kapalina Vaillant bez 
přísad.

2.4 Funkční rozsah solárního regulátoru
Solární systémy auroSTEP plus jsou řízeny integrova-
ným solárním regulátorem ovládaným mikroproceso-
rem. Na regulačním zařízení můžete provést nastavení 
pohotovostní teploty nebo také maximální teploty 
zásobníku.
Integrovaný solární regulátor je kompletně vybavený 
systém pro řízení kolektorového pole s 1-2 kolektory a 
jedním zásobníkem.
Pro instalaci nabízí systém dostatečný přípojný obvod, 
pro zobrazování dat a zadávání potřebných parametrů 
je systém vybaven ovládacími prvky a velkým displejem.

Regulace podle rozdílů teploty
Solární regulátor pracuje na principu regulace podle 
rozdílů teploty. Regulátor zapíná čerpadlo(a) kolektorů 
vždy, když rozdíl teplot (tepelný kolektor – tepelný 
zásobník) se zvýší nad hodnotu rozdílu teplot nastave-
nou k zapnutí.
Regulátor vypíná čerpadlo(a) kolektorů vždy, když rozdíl 
teplot (tepelný kolektor – tepelný zásobník) klesne pod 
hodnotu rozdílu teplot nastavenou k vypnutí.
Rozdíl teplot při zapínání se řídí křivkami uloženými v 
regulátoru, přičemž pro systémy s jedním nebo dvěma 
kolektory existují různé křivky.

Funkce dobíjení
Funkce dobíjení slouží k ohřevu tepelného zásobníku 
na požadovanou teplotu během stanoveného časového 
intervalu v případech, kdy není možný dostatečný 
ohřev solárními zdroji. Přitom je možné dobíjení přes 
externí ohřívač. U dobíjení solárního zásobníku můžete 
nastavit časový program (Podrobnosti viz provozní 
návod, odstavec 4.3.6).

Prodleva ohřevu
Aby bylo zabráněno nepotřebnému dobíjení přes externí 
ohřívač je regulátor vybaven prodlevou ohřevu. Dobíjení 
se zpožďuje nejvýše o 30 minut v případech, kdy běží 
čerpadlo(a) kolektorů, a proto dochází k solárnímu zisku. 
Dobíjení zásobníku přes externí ohřívač probíhá tehdy, 
když zůstane(ou) kolektorové(á) čerpadlo(a) stát popř. 
když není po uplynutí doby prodlevy dosažena požado-
vaná teplota zásobníku.
Zpoždění dobíjení se aktivuje na úrovni kvalifikovaného 
řemeslníka.

Ochrana proti legionelám
Pro ochranu proti legionelám musí být ze strany výrob-
ce instalováno příslušenství –čerpadlo Vaillant.
Funkce ochrany proti legionelám slouží k usmrcení cho-
roboplodných zárodků v tepelném zásobníku a potrubí.
Při aktivované funkci jsou zásobník a odpovídající vedení 
teplé vody jednou týdně (středa 14:00) přivedeny na 
teplotu 70 °C. 
Nejdříve se pomocí solárního zisku zkouší dosáhnout 
požadované teploty v časovém úseku 90 min. Pokud se 
to nepodaří, probíhá ochrana proti legionelám přes 
externí ohřívač. Funkce ochrany proti legionelám se 
ukončí, pokud přístroj naměří po dobu 30 minut teplotu 
nejméně 68 °C.
Kvalifikovaný řemeslník aktivuje funkci ochrany proti 
legionelám a nastaví, zda bude ohřev probíhat v 15:30 
hod nebo až poté ve 4:00 hod. v noci, aby byl případně 
využit výhodný noční tarif.

Ochrana proti zablokování čerpadla
Po 23 hodinách klidového stavu čerpadla se všechna při-
pojená čerpadla spustí zhruba na 3 sekundy. Účelem je 
zamezit uvíznutí čerpadel.

Roční kalendář
Regulátor je vybaven ročním kalendářem, aby bylo 
možné automaticky měnit nastavení letního a zimního 
času. K aktivaci je třeba pouze jednou zadat na úrovni 
kvalifikovaného řemeslníka aktuální datum.

h
 Upozornění!
Nezapomínejte, že je regulátor při výpadku 
proudu vybaven pouze jedním rezervním zdro-
jem na 30 min. Interní čas se po 30 minutách 
zastaví a po obnovení napájení se kalendář již 
nevede. V takovém případě se musí čas nasta-
vit znovu a zkontrolovat aktuální datum.

2 Popis systému
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Plnicí režim/provozní režim
Aby bylo umožněno rychlé naplnění zařízení po zapnutí 
kolektorového(ých) čerpadla(el), je regulátor vybaven 
funkcí "Plnicí režim". Při každém zapnutí běží 
čerpadlo(a) na určitou dobu v plnicím režimu se stano-
veným výkonem. Regulace rozdílu není během této doby 
aktivní, takže nedojde k vypnutí čerpadla(el) i při pod-
kročení prahu vypínání. Prvních 20 sek. nabíhá kolekto-
rové čerpadlo 1 až na 50 % svého výkonu, poté se připo-
juje, pokud je k dispozici (jen verze P), kolektorové čer-
padlo 2 se svým 50 % výkonem. V dalších 20 sek. se 
kolektorové čerpadlo 1 rozbíhá na 100 % svého výkonu. 
Poté dosáhne svého 100 % výkonu rovněž kolektorové 
čerpadlo 2 (jen verze P). Tím běží čerpadlo, popř. čerpa-
dla po zbývající dobu plnicího režimu na 100 % svého 
výkonu, aby zajistila naplnění.
V návaznosti na plnicí režim je nastarován provozní 
režim. Aby bylo zabráněno předčasnému vypnutí 
kolektorového(vých) čerpadla(el) při malém solárním 
zisku, je čerpadlo(la) nejdříve 12 minut poháněno, zatím-
co regulátor rozdílu zjišťuje optimální výkon čerpadla. 
Po uplynutí této doby určí regulátor rozdílu další dobu 
chodu a výkon(y) kolektorového(ých) čerpadla(el). Jest-
liže se rozdíl teplot mezi kolektorovým čidlem a dolním 
zásobníkovým čidlem během doby běhu zvýší, dojde i ke 
zvýšení výkonu, naopak když se rozdíl teplot sníží, dojde 
k omezení výkonu.

Funkce Party
S aktivací funkce Party se povoluje funkce dobíjení, tzn. 
nastavená požadovaná hodnota zásobníku se udržuje 
trvale, v případě potřeby také dobíjením.

Jednorázové dobití
S aktivací jednorázového dobití se tepelný zásobník jed-
nou ohřeje na nastavenou požadovanou teplotu.

Funkce Prázdniny
Aktivací této funkce bude provoz na nastavenou dobu 
(1…99 dní) vypnut . Tím se deaktivuje solární zisk i 
funkce dobíjení.

Popis systému 2
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2.5 Konstrukce a funkce

Solární systém Vaillant auroSTEP plus je termický solár-
ní systém pro výrobu teplé vody. V klidovém stavu 
solárního systému se vrací solární kapalina z kolektorů a 
vedení zpět do solárního zásobníku. Tímto způsobem je 
zabráněno škodám solárního systému v důsledku mrazu 
a přehřátí. Dodatečnou ochranu proti mrazu poskytuje 
použití solární kapaliny ve formě směsi vody a glykolu.
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Obr. 2.3  Hlavní komponenty systému auroSTEP plus se 

zásobníkem VIH SN 250/3 iP (principiální náčrtek 

bez přípojného příslušenství)

Legenda
1 Přívodní solární vedení
2 Potrubí na studenou vodu
3 Regulace
4 Topné těleso
5 Teplovodní potrubí
6 Horní zásobníkové čidlo
7 Ohřívací výměník tepla
8 Solární výměník tepla
9 Spodní zásobníkové čidlo
10 Integrované solární potrubí
11 Pojistný ventil
12 Dolní plnicí/výpustný kohout
13 Čerpadlo kolektorů
14 Horní plnicí/výpustný kohout
15 Čerpadlo kolektorů (pouze u verze P)
16 Zpětné solární vedení
17 Kolektory
18 Kolektorový snímač

Systém se skládá ze tří hlavních komponentů:
A: 1-3 kolektorů, 
B: izolovaného potrubí a 
C:  solárního zásobníku s integrovaným(i) čerpadlem(ly) 

a regulátorem.

2 Popis systému
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Kolektory A
U kolektorů se jedná o ploché kolektory 
auroTHERM VFK 135 D (17) nebo 
auroTHERM VFK 135 VD (nejsou dostupné na všech 
trzích) se serpentinovými absorbéry. Upevněné v kolek-
toru kolektorové čidlo (18) měří teplotu kolektoru.

Potrubí B
Potrubí systému se skládá s přívodního (1) a zpětného 
potrubí (16). Ve výrobě jsou trubková vedení instalována 
vedle sebe v jedné izolaci, která obklopuje i vedení 
kolektorového čidla (18). Tato sestava se také nazývá 
"solární měděná trubka 2 v 1". Spojení na střeše vytvoří-
te tak, že odstraníte z měděných trubek izolaci, vhodně 
přizpůsobíte jejich délku, zabalíte je do izolace a nako-
nec je připojíte pomocí stlačitelného šroubení ke kolek-
toru.

h
 Upozornění!
Vzhledem k dimenzování potrubí používejte pro 
trubkové spojení systému výhradně měděnou 
trubku s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Vaillant doporučuje "solární měděnou trubku 
2 v 1" v délce 10 m (číslo zboží 302 359) nebo 
v délce 20 m (číslo zboží 302 360), která je 
lehce montovatelná, dostupná jako příslušen-
ství a se kterou systém pracuje optimálně.

Solární zásobník C
Bivalentní zásobníky VIH SN 250/3 iP mají plnicí objem 
cca. 250 l. Jsou vybaveny vždy dvěma výměníky tepla.
Solární výměník tepla (8) se nachází ve spodní části 
zásobníku. Tento výměník tepla je spojen s kolektoro-
vým okruhem. Ohřívací výměník tepla (7) v horní části 
slouží k dohřívání pomocí napojeného ohřívače (5), 
pokud nestačí sluneční záření.
Obě zásobníková čidla (6) a (9) ohlašují zachycenou 
teplotu regulátoru (3), který je integrován v zásobníku. 
Další součásti integrované v zásobníku jsou 
kolektorové(á) čerpadlo(a) (13, 15), která mají na staros-
ti cirkulaci solární kapaliny v solárním okruhu, bezpeč-
nostní ventil (11) a dva plnicí/výpustné kohouty (12) a 
(14). Zásobník samotný má na starosti zásobování pit-
nou vodou, která vtéká dovnitř potrubím pro studenou 
vodu (2) a vytéká zpět ohřátá potrubím na teplou vodu 
(5).

Solární okruh
Solární okruh obsahuje 1-3 kolektory (17), jejichž nejvyšší 
trubkový výstup je spojen s měděným přívodním solár-
ním vedením (1). Druhý konec tohoto potrubí je spojen s 
horní přípojkou solárního výměníku tepla (8). Dolní pří-
pojka solárního výměníku tepla vede k sací straně 
kolektorového(ých) čerpadla(el) (13, 15), a to přes část 
solárního potrubí (10) integrovaného v zásobníku. 
Čerpadlo(a) čerpá(jí) solární kapalinu do zpětného potru-
bí solární měděné trubky (16), které je spojeno s nej-
spodnějsí přípojkou kolektorového pole (17).

V solárním potrubí (10) integrovaném v zásobníku se 
nacházejí také plnicí a výpustné kohouty (12) a (14) a 
bezpečnostní ventil (11).
Solární okruh obsahuje směs solární kapaliny a vzduchu. 
Solární kapalina je složena z hotové směsi vody a glyko-
lu, která obsahuje i inhibitory. Je naplněno jen tolik 
solární kapaliny, aby se ve vypnutém stavu nacházela 
pouze v solárním výměníku tepla (8). Kolektory (17) a 
měděná přívodní solární vedení (1) a (16) jsou naopak 
naplněna vzduchem.
Není nutné začlenit do solárního okruhu expanzní nádo-
bu, protože solární okruh není zcela naplněn solární 
tekutinou. Místo toho se v okruhu nachází dostatek 
vzduchu, který může kompenzovat expanzi objemu 
zahřáté solární tekutiny. Vzduch má tedy v okruhu svůj 
funkční význam. Protože vzduch musí nutně zůstat v 
systému, nesmí být do solárního systému vebudován 
žádný odvzdušňovací ventil.

Funkce solárního systému
Jestliže teplotní rozdíl mezi kolektorovým čidlem (18) a 
spodním zásobníkovým čidlem (9) překročí určitou hra-
niční hodnotu, dojde k zapnutí kolektorového(ých) 
čerpadla(el) (13, 15). Načerpá(ají) solární tekutinu ze 
solárního výměníku tepla (8), přes zpětné vedení solární 
měděné trubky (15), kolektory (17) a přívod solární 
měděné trubky (1) zpět do solárního výměníku tepla v 
zásobníku.
Vzduch, který se předtím nacházel ještě v kolektorech 
(17), je z nich vytlačován ven a proudí přes přívodní 
vedení solární měděné trubky (1) do solárního výměníku 
tepla (8). Hlavní podíl vzduchu se pak shromažďuje v 
horních vinutích ohýbané trubky solárního výměníku 
tepla. Zbylý solární výměník tepla zůstává naplněn 
solární kapalinou, protože obsah kolektorů (17) a solár-
ních měděných trubek (1) a (16) je menší než obsah 
solárního výměníku tepla (8) v zásobníku.
Jakmile jsou kolektory (17) a solární měděné trubky (1) a 
(16) naplněny solární kapalinou, sníží se výkon(y) 
čerpadla(el), protože se vtékající a odtékající sloupce 
tekutiny na základě velice malého průměru solárních 
měděných trubek vzájemně kompenzují. Čerpadlo(a) 
proto musí ještě překonat hydraulický odpor systému.
Když potom po určité provozní době teplotní rozdíl mezi 
kolektorovým čidlem (18) a spodním zásobníkovým 
čidlem (9) podkročí teplotu stanovenou dle uložené křiv-
ky, regulátor (3) vypne kolektorové čerpadlo(a) a solární 
kapalina odteče přes zpětné vedení solární měděné 
trubky (16) a čerpadlo(a) zpět do solárního výměníku 
tepla (8). Současně je vzduch, který se přetím nacházel 
v horní části solárního výměníku tepla, tlačen zpět přes 
přívodní vedení solární měděné trubky (1), kolektory (17) 
a zpětné vedení solární měděné trubky (16).
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Vybavení
Solární zásobník je dodáván kompletně smontovaný a 
při expedici je naplněn solární kapalinou. Proto není při 
uvádění do provozu nutné plnění.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou nádoba a spirály, 
přicházející do styku s vodou, smaltované. Jako ochrana 
proti korozi je sériově instalována jedna magnéziová 
anoda, která plní funkci reakční anody. Pro trvalé zajiš-
tění ochrany proti korozi by tato reakční anoda měla 
každý rok projít údržbou.

Ochrana před mrazem
Pokud zůstane zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (zimní dovolená a pod.), musí být zcela 
vypuštěn, aby se zabránilo poškození v důsledku mrazu. 
Dbejte přitom také na vypuštění tepelného výměníku 
pro dohřev, který se nachází uvnitř a který neobsahuje 
mrazuodolnou solární kapalinu.

Ochrana proti opaření
Voda v zásobníku může být v závislosti na solárním 
zisku a dohřívání horká až 80 °C.

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření
Jestliže má teplota vody na odběrných místech 
přes 60 °C, hrozí nebezpečí opaření. 
Namontujte do teplovodního potrubí termosta-
tický směšovač tak, jak je popsáno v návodu k 
instalaci a údržbě. Nastavte termostatický 
směšovač na < 60 °C a kontrolujte teplotu u 
odběrného místa teplé vody.

Dohřívání
Ve dnech, kdy není sluneční záření pro ohřev teplé užit-
kové vody v zásobníku dostačující, musí být voda v 
zásobníku dodatečně ohřívána topným zařízením. Toto 
topné zařízení je přitom řízeno regulátorem integrova-
ným v zásobníku.
Solární zásobník VIH SN 250/3 iP může být používán v 
kombinaci se všemi topnými kotli Vaillant, které nejsou 
starší než 7 let.
Nepřímo ohřívané zásobníky pracují v tak zvaném uza-
vřeném systému, t.j. vodní náplň se nedostává do styku 
se vzduchem. Při otevření odběrného místa teplé pitné 
vody je pitná voda vytlačována ze zásobníku přitékající 
studenou vodou.

Ohřívání pitné vody probíhá následovně: 
Solární výměník tepla je namontován ve spodní chladné 
oblasti zásobníku a podporuje svými vodorovně probíha-
jícími svazky trubek postup tepla směrem vzhůru. Rela-
tivně nízké teploty vody ve spodní části zásobníku 
zajišťují i při nízké solární energii optimální přenos tepla 
ze solárního okruhu do vody v zásobníku.

U solárního zásobníku probíhá dohřívání teplé pitné 
vody pomocí topného kotle nebo nástěnného plynového 
topného zařízení - na rozdíl od solárního ohřevu - v 
horní, teplejší části zásobníku. Pohotovostní objem činí u 
VIH SN 250/3 iP cca. 95 l.

2.6 Solární potrubí
Solární zařízení Vaillant je uzavřený hydraulický systém, 
ve kterém může probíhat přenos tepla na spotřebiče 
výhradně ve výměníku pomocí speciální kapaliny, která 
je teplonosným médiem. Dodržujte následující předpo-
klady, abyste zajistili bezporuchový provoz a co možná 
nejvyšší využití energie:

- Pro solární potrubí smí být použity pouze měděné 
trubky s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Z důvodů jednoduché a rychlé montáže doporučujeme 
použít "Solární měděnou trubku 2 v 1", která je dimen-
zována na komplexní systém, a je dodávána jako pří-
slušenství v délce 10 m (číslo zboží 302 359) pro insta-
laci na půdu nebo v délce 20 m (číslo zboží 302 360) 
pro instalaci ve sklepě. U "solární měděné trubky 
2 v 1" jsou již obě měděné trubky přívodního a zpětné-
ho potrubí izolovány a dodatečně je ještě integrováno 
vedení pro kolektorové čidlo.

- Smí být použita pouze stlačovací kruhová šroubení, 
pro která výrobce schválil použití do 200 °C.
I zde doporučujeme použít stlačovací kruhová šroube-
ní, která jsou dostupná v příslušenství "solární měděné 
trubky 2 v 1" v délce 10 m (číslo zboží 302 359) a 
"solární měděné trubky 2 v 1" v délce 20 m (číslo 
zboží 302 360)!

a
 Nebezpečí! 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pro vyrovnání napětí musíte solární okruh 
uzemnit. To udělejte například upevněním pří-
chytek zemnicích trubek na trubky kolektorů a 
spojením příchytek zemnicích trubek přes kabel 
16 mm2 vodivým vedením. 

Pokud je v domě k dispozici ochrana před bleskem 
(bleskojistič), připojte kolektory k této ochraně.

2 Popis systému
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2.7 Vlastnosti solární kapaliny
Uvedené údaje se týkají solární kapaliny značky Vaillant.
Solární kapalina Vaillant je nemrznoucí a antikorozní 
prostředek připravený k použití. Má vysokout tepelnou 
odolnost a může být použita spolu s plochými kolektory 
Vaillant.
Solární kapalina se kromě toho vyznačuje vysokou
tepelnou kapacitou.
Inhibitory zaručují při použití různých kovů (smíšené 
instalace) spolehlivou ochranu proti korozi.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození.
Když je solární kapalina Vaillant vystřídána 
vodou nebo jinými tekutinami, může dojít ke 
zničení kolektorů nebo částí zařízení v důsledku 
mrazu nebo koroze.
Naplňujte zařízení jen originální solární kapali-
nou Vaillant.

Ve vzduchotěsné uzavřené nádobě má solární kapalina 
Vaillant neomezenou trvanlivost.

Kontakt s kůží je normálně neškodný, při kontaktu s 
očima lze očekávat jen lehké podráždění, přesto by se 
oči měly ihned vymýt. Dbejte na bezpečnostní datový 
list viz odstavec 3.1.2 návodu k instalaci a údržbě.

2.8 Ochrana solárního okruhu před mrazem a 
korozí

Pro spolehlivou ochranu solárního zařízení před mrazem 
a korozí musíte celé zařízení plnit nezředěnou solární 
kapalinou Vaillant.

h
 Upozornění
Předplníte-li systém solární kapalinou Vaillant, 
dosáhnete odolnosti proti mrazu přibližně do -
28 °C. Také při nižších venkovních teplotách 
nehrozí však ihned škody způsobené mrazem, 
jelikož je snížen roztažný účinek vody. Po napl-
nění, a pak jednou ročně, vyzkoušejte ochranný 
účinek proti mrazu.

Pro rychlou a jednoduchou kontrolu doporučujeme 
použít refraktometer Vaillant. 

Dále je použitelný klasický zkušební přístroj pro ochranu 
proti mrazu.
Dodržujte příslušný návod k obsluze.

2.9 Ploché kolektory 
auroTHERM classic VFK 135 D a 135 VD

Bezpečnost

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí 
až na teplotu 200 °C. Fólii na ochranu proti 
slunci, instalovanou výrobcem, odstraňte proto 
až po uvedení solárního systému do provozu.

 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí 
až na teplotu 200 °C. 
Proto zabraňte údržbě při záření slunce.

h
 Upozornění!
U solárního systému auroSTEP plus smí být 
VFK 135 D kolektory namontovány jen horizon-
tálně, VFK 135 VD kolektory (nejsou dostupné 
na všech trzích) jen vertikálně.

Obr. 2.4  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic VFK 135 D 

– montáž nad rovinou střechy

Popis systému 2
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Obr. 2.5  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic VFK 135 VD 

(není dostupné na všech trzích) - montáž nad rovinou 

střechy

1

2

3

4

5

Obr. 2.6  Průřez plochým kolektorem Vaillant 

auroTHERM classic VFK 135 D

Legenda
1 Solární bezpečnostní sklo
2 Absorbér
3 Izolace z minerální vlny (Steinwolle)
4 Zadní stěna
5 Hliníkový rám

Ploché kolektory Vaillant auroTHERM classic VFK 135 D 
jsou vybaveny hliníkovým rámem odolným proti mořské 
vodě a hliníkovým plošným absorbérem se selektivně 
vakuově nanesenou vrstvou a solárním bezpečnostním 
sklem. Pro dlouhodobou vynikající tepelnou izolaci jsou 
kolektory vybaveny bezfreonovou teplotně stálou izolací 
z minerální vlny.
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 D byly provedeny 
pro flexibilní montáž na pájené spoje nebo na stlačovací 
kruhová šroubení doporučená firmou Vaillant.
Kolektorové pole může být stanoveno různým způso-
bem díky uprostřed integrovanému pouzdru senzoru a 
symetrické vnitřní konstrukci.

2 Popis systému
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto návodem k obsluze platí také další pod-
klady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze auroSTEP plus dbejte na všechny návody k 
obsluze týkající se součástí a komponentů zařízení. Tyto 
návody k obsluze jsou přiloženy ke všem částem zaříze-
ní a doplňkovým komponentám.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a také všechny další platné pod-
klady prosím uložte tak, aby byly v případě potřeby k 
dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení laskavě předejte 
podklady dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Při obsluze zařízení dbejte bezpečnostních pokynů v 
tomto návodu k obsluze!

d
 Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a 
života!

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a opaření!

a
 Pozor!
Možná nebezpečná situace pro výrobek a 
životní prostředí!

h
 Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny.

• Symbol pro požadovanou činnost.

1.3 Platnost návodu
Tento návod k obsluze platí výlučně pro zařízení s násle-
dujícími čísly zboží:

Typu zařízení Číslo zboží

auroSTEP plus VIH SN 250/3 iP 0010010455

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

1.4 Typový štítek
U solárního systému auroSTEP plus jsou typové štítky 
umístěny na kolektoru a zásobníku.

1.5 Označení CE
Pomocí označení CE je dokumentováno, že solární 
systém auroSTEP plus splňuje základní požadavky směr-
nic EU.

2 Bezpečnost

Solární systémy Vaillant auroSTEP plus byly vybudová-
ny dle stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-tech-
nických pravidel. Přesto může při jejich neodborném 
používání dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo 
třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných 
hodnot.

a
 Pozor!
Komponenty systému auroSTEP plus smí být 
použity jen k ohřevu pitné vody.
Jestliže voda neodpovídá požadavkům ustano-
vení norem NBN pro pitnou vodu, nelze vyloučit 
poškození zařízení v důsledku koroze.

Instalace
Solární systém auroSTEP plus smí být instalován pouze 
kvalifikovaným řemeslníkem, který odpovídá za dodržo-
vání platných norem a předpisů, pravidel a směrnic.
Záruční lhůty uznáváme pouze v případě, že instalaci 
provedl akreditovaný specializovaný servis. 
Ta také zodpovídá za kontrolu/údržbu a opravu, jakož i 
změny zásobníku.

Bezpečnostní ventil a vyúsťovací potrubí
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.
Během ohřevu vychází z odtokového potrubí voda.

h
 Upozornění!
Jestliže je k dispozici expanzní nádoba teplé 
vody, nevytéká z vyúsťovacího potrubí během 
ohřevu žádná voda.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození.
Při zavřeném bezpečnostním ventilu nebo 
zavřeném vyúsťovacím potrubí se může v 
solárním zásobníku vytvořit přetlak, který 
může vést k poškození zásobníku.
Nikdy nezavírejte bezpečnostní ventil popř. 
vyúsťovací potrubí.

1 Informace k dokumentaci
2 Bezpečnost
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H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu popř. 
vyúsťovacího potrubí může mít až 80 °C. 
Vyvarujte se dotyku těchto součástí nebo vody 
vytékající z těchto součástí.

Nebezpečí mrazu
Když necháte zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (např. při zimní dovolené nebo podob-
ně), pak musíte nejdřív zcela vyprázdnit zásobník.

Změny
Změny na systémových komponentech nejsou za žád-
ných okolností přípustné. (Výjimkou jsou změny popsané 
v tomto návodě.)

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození následkem neodborně 
provedených změn!
Za žádných okolností neprovádějte zásahy nebo 
manipulace na zásobníku nebo regulátoru, na 
přívodních vedeních vody a proudu, na vyúsťo-
vacím potrubí, bezpečnostním ventilu pro 
nahromaděnou vodu nebo na jiných částech 
zařízení.

Netěsnosti
Při netěsnostech v oblasti potrubí pro teplou užitkovou 
vodu mezi zásobníkem a odběrným místem zavřete pro-
sím uzavírací ventil pro studenou vodu namontovaný ze 
strany na zásobníku a nechte netěsnosti opravit vaším 
autorizovaným servisem.

3 Pokyny k provozu

3.1 Záruční podmínky
Záruční podmínky pro záruku výrobce na zařízení 
Vaillant auroSTEP plus VIH a VEH solární zásobník.

Vaillant ručí za to, že je Vámi získaný kvalitní výrobek 
bez výrobních vad.

Na to Vám dáváme záruku výrobce
• 5 let na zásobní nádrž,
• 2 roky na ostatní komponenty (elektronika, 

čerpadla, hydraulika, plášť atd.).

Tato záruka – která nenahrazuje ani neomezuje Vaše 
zákonná práva – platí dodatečně. Můžete ji uplatnit i 
místo zákonných nároků, které máte vůči prodavači (v 
normálním případě instalatérovi) v případě věcných 
škod.

Záruka platí jen pro výše jmenované solární zásobníky 
auroSTEP plus VIH a VEH (dále jen "solární zásobníky"), 
které byly zakoupeny v České republice a byly instalová-
ny a uvedeny do provozu kvalifikovaným odborným ser-
visem. Dále platí jen tehdy, když prokážete řádnou roční 
údržbu solárního zásobníku a celkového topného systé-
mu kvalifikovaným servisním technikem dle zadání. 
Záruka neplatí pro díly příslušenství.

Dále platí následující podmínky.

Záruční doba začíná běžet ode dne instalace; trvá však 
maximálně 5 let popř. 2 roky (viz nahoře) od koupi 
solárního zásobníku.

Jestliže se během záruční doby proti očekávání objeví 
vady materiálu nebo výrobní chyby, budou naším podni-
kovým zákaznickým servisem bezplatně odstraněny. Při-
tom je pouze na zvážení našeho podnikového zákaznic-
kého servisu, zda bude vadný solární zásobník opraven 
nebo vyměněn. Pokud by se daný solární zásobník v 
době nahlášení vady již nevyráběl, jsme při výměně 
oprávněni, poskytnout podobný výrobek. Poskytnutý 
záruční servis nevede v žádném případě k prodloužení 
záruční doby.

Předpoklady pro nezávadné provedení služby zákaznic-
kým servisem v dohodnutý termín musí být zajištěny z 
Vaší strany. Obzvláště se musíte postarat o to, aby byl 
solární zásobník lehce přístupný. Případné tímto vzniklé 
náklady jsou k Vaší tíži.

Bezpečnost 2
Pokyny k provozu 3
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Záruka neplatí pro vady materiálu a výrobní chyby. 
Obzvláště neplatí pro vady, které byly způsobeny násle-
dovně:
- instalací solárního zásobníku na nevhodných místech;
- montáží nebo kombinací s díly, které nejsou firmou 

Vaillant povoleny;
- nesprávným systémovým vybavením, systémovou 

konfigurací a způsobem montáže;
- nesprávným zapojením/instalací v důsledku chybné 

manipulace během těchto prací;
- nesprávným vypráznděním/plněním solárního okruhu; 
- nedodržením montážního a provozního návodu;
- nedodržením ustanovení firmy Vaillant týkající se 

údržby solárního zásobníku a solárních systémů, 
obzvláště magnesiové ochranné anody;

- provozem za nevhodných okolních podmínek nebo při 
nevhodných metodách odlišných od specifikací výrob-
ku, provozních návodů a údajů na typových štítcích;

- přírodními živly (např. zemětřesením, orkány, uragány, 
sopečným výbuchem, záplavami, úderem blesku, nepř-
mým úderem blesku, sněhovými škodami, působením 
mrazu, lavinami, sesuvy půdy, napadení hmyzem) 
nebo jinými nepředvídanými okolnostmi. 

Jestliže práce na solárním zásobníku nebudou provádě-
ny naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným 
servisním technikem, zaniká nárok na garanci. To platí i 
v případě, když je solární zásobník spojen s díly, který 
nebyly firmou Vaillant nebyly povoleny.

Záruka nezahrnuje nároky, které překračují rámec bez-
platného odstranění závady, např. nároky na náhradu 
škody.

Důležité!
Jako doklad Vašeho nároku na záruku vůči našemu 
zákaznickému servisu platí potvrzení o koupi nebo fak-
tura z odborného podniku. Proto si protím tento doklad 
pečlivě uschovejte!

3.2 Zákaznické služby
Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

3.3 Všeobecné pokyny

Pojištění
Doporučujeme uvést při uzavírání pojištění solární zaří-
zení jako prostředek pro zvýšení hodnoty a pojistit je 
výslovně proti zásahu bleskem. Ve zvláště ohrožených 
oblastech je kromě toho účelné pojištění proti krupobití.

Zásobník a solární zařízení

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení.
Součásti vedoucí solární kapalinu jako jsou 
kolektory a solární potrubí, jsou při solárním 
provozu velice horké.
Předtím, než se dotknete těchto součástí, 
zkontrolujte prosím teplotu.

a
 Pozor!
Nebezpečí zranění následkem neodborně prove-
dených změn.
Při neodborně prováděných změnách na solár-
ním zařízení může dojít k výstupu páry, nebez-
pečí exploze nebo k poškození zařízení. 
V žádném případě neprovádějte změny na 
zásobníku nebo regulátoru, na přívodním vedení 
vody a proudu (pokud je k dispozici), na vyúsťo-
vacím potrubí a na bezpečnostním ventilu.

Po prvním nastavení pracuje zařízení samostatně. 
Možnosti nastavení jsou uvedeny v kapitole 4.
Pro bezchybnou funkci vašeho solárního zařízení 
Vaillant respektujte následující pokyny:
• Nikdy zařízení nevypínejte, ani v případě dovolené 

nebo když se domníváte, že došlo k nějaké závadě. 
Dodržujte taktéž pokyny v odstavcích 4.4 a 4.5.

• Nevyndávejte pojistku.
• Okruh kolektorů v žádném případě nedoplňujte sami.

3.4 Použití v souladu s určením
Solární systém Vaillant auroSTEP plus je konstruován 
dle stavu techniky a známých bezpečnostně technických 
pravidel.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života 
uživatele nebo třetích osob, nebo k poškození zařízení či 
jiných věcných hodnot.
Součásti solárního systému auroSTEP plus nejsou urče-
ny k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzic-
kými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo bez 
potřebných zkušeností a/nebo znalostí, pakliže na ně 
není dohlíženo osobou, která zabezpečí jejich bezpeč-
nost nebo od které získají pokyny pro používání součástí 
solárního systému auroSTEP plus.

3 Pokyny k provozu
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Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály s 
komponentami solárního systému auroSTEP plus.
Solární systémy Vaillant auroSTEP plus slouží výhradně 
k zásobování pitnou vodou ohřátou až na 80 °C, a to v 
domácnostech a průmyslu dle norem NBN pro instalace 
pitné vody.
Každé jiné nebo používání mimo daný rámec je považo-
váno za používání, které není v souladu s určením. Za 
takto vzniklé škody výrobce/dodavatel neručí. Riziko 
nese samotný uživatel.
Ke správnému použití v souladu s určením patří také 
dodržování návodu k obsluze a instalaci, dodržování dal-
ších platných předpisů a podkladů a dodržování podmí-
nek kontroly a údržby.

a
 Pozor!
Jakékoli zneužití či použití zařízení v rozporu s 
určením je zakázáno!

H
 Nebezpečí! 
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota u odběrných míst zásobníku 
auroSTEP plus může mít až 80 °C. 
Předtím, než přijdete do styku s vytékající 
vodou, zkontrolujte teplotu.

3.5 Požadavky na místo instalace
Místo instalace by mělo být trvale chráněno před mra-
zem. Pokud to nemůžete zajistit, dbejte na uvedená 
opatření pro ochranu proti mrazu (viz odstavec 4.7).

h
 Upozornění!
Odstup zařízení od součástí z hořlavých mate-
riálů příp. jejich hořlavých součástí není nutný, 
protože teplota na povrchu pláště je vždy nižší 
než max. přípustná teplota 85 °C.

Nad zásobníkem musí být dodržen volný odstup mini-
málně 35 centimetrů, aby mohla být při roční údržbě 
zařízení vyměněna magnesiová ochranná anoda.

3.6 Péče
Čistěte vnější části vašeho zásobníku vlhkým hadrem 
(příp. namočeným v mýdlovém roztoku).

h
 Upozornění!
Nepoužívejte nikdy čisticí prostředek na bázi 
písků nebo rozpouštědel (písky všech typů, 
benzín atd.), aby nedošlo k poškození pláště 
zařízení.

Čištění kolektorů není potřebné. Solární kolektory se 
znečišťují stejně jako střešní okna. Déšť je však očistí 
dostatečně a přirozeným způsobem.

3.7 Recyklace a likvidace
Váš solární systém se z převážné části skládá z recyklo-
vatelných materiálů.

3.7.1 Zařízení
Váš zásobník auroSTEP plus stejně jako všechny díly pří-
slušenství nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby 
staré zařízení a eventuální příslušenství bylo doručeno 
kvalifikovanému podniku k řádné likvidaci.

3.7.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“. V této souvislosti jsme se jako výrobci 
zavázali, že převezmeme zpět a recyklujeme konstrukč-
ní části, které budou muset být po letech spolehlivého 
provozu likvidovány.

3.7.3 Obal
Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení 
instaloval.

h
 Upozornění!
Dodržujte platné národní zákonné předpisy.

3.8 Tipy na úsporu energie

Šetrné zacházení s vodou
Uvědomělé zacházení s vodou může podstatně snížit 
náklady za její spotřebu.
Například sprchování namísto napouštění vany: Zatímco 
při napouštění vany je potřeba zhruba 150 litrů vody, 
spotřebuje sprcha vybavená moderními, úspornými 
bateriemi jen asi třetinu tohoto množství vody.
Mimochodem: Kapající vodovodní kohoutek spotřebuje 
až 2000 litrů vody za rok, netěsné splachování toalety 
až 4000 litrů vody za rok. Nové těsnění naproti tomu 
stojí jen několik málo korun.

Pokyny k provozu 3
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4 Obsluha

4.1 Přehled ovládacích prvků

1

2

Obr. 4.1  Ovládací prvky

Legenda:
1 Displej
2 Ovládací prvek (otoč a klepni)
i Informační tlačítko
F Tlačítko zvláštních funkcí
P Programovací tlačítko

4.2 Opatření před uvedením do provozu
Při uvádění vašeho zásobníku do provozu (např. po 
vypnutí a vypuštění kvůli dlouhodobější nepřítomnosti) 
postupujte následovně:

• Před prvním ohřevem otevřete odběrné místo teplé 
vody a ověřte, zda je nádoba naplněná vodou a zda 
není uzavřeno uzavírací zařízení v přívodním potrubí 
studené vody.

1 1 

Obr. 4.2  Vypouštěcí ventil zásobníku na pitnou vodu

• V případě, že na odběrném místě teplé vody nevytéká 
voda, ubezpečte se, že je uzavřen vypouštěcí ventil (1) 
na nádobě zásobníku a potom otevřete uzavírací ven-
til na přívodu studené vody.

• Otevřete místo odběru teplé vody a nechte z potrubí 
uniknout vzduch tak dlouho, než bude voda vytékat 
bez bublin.

h
 Upozornění!
Při případných netěsnostech v potrubí teplé 
vody mezi přístrojem a odběrným místem oka-
mžitě uzavřete uzavírací zařízení namontované 
v přívodním potrubí studené vody. Odstranění 
případné netěsnosti si objednejte u autorizova-
né servisní firmy.

4.3 Uvedení do provozu
• Zapněte solární systém auroSTEP plus tak, že spustíte 

přívod elektrického napájení systému na oddělovacím 
zařízení (např. pojistka nebo výkonový spínač) namon-
tovaném vaším odborným serivsním technikem na 
místě montáže a zvolíte jeden z provozních režimů , 

 nebo  (viz odstavec 4.3.4).
• Jestliže bude přívod proudu přerušen na déle než 

30 min., musíte zadat aktuální datum a čas.

4.3.1 Vedení obsluhy
Regulátor disponuje displejem vybaveným symboly a je 
založen na koncepci ovládání Vaillant: "otoč a klepni". 
Když na ovladač kliknete, zobrazí se různé hodnoty. 
Zobrazenou hodnotu změníte otočením ovladače. 
Pomocí tří výběrových tlačítek se dosahuje dalších úrov-
ní obsluhy a zobrazení.

4 Obsluha
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4.3.2 Přehled displeje

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Obr. 4.3  Displej

Legenda
1  Programovací úroveň
2  Servisní/diagnostická úroveň
3  Dobíjení
4  Programování - časový program
5  Informační úroveň
6  Solární zisk (bliká, jestliže je k dispozici solární zisk)
7  Jednotky
8  Kurzor
9  Multifunkční displej
10  Dny v týdnu
11  Požadovaná/skutečná hodnota
12  Provozní režimy
13  Zvláštní funkce

Význam symbolů na displeji

Programování časového programu:

  Programování časového programu - 
funkce dobíjení

Provozní režimy:
 Funkce dobíjení s časovým programem

  Funkce dobíjení je stále připravena k provozu

 Bez dobíjení

  Není k dispozici řízení kolektorového čerpadla,
 Bez dobíjení

h
 Upozornění!
Provozní režim  se zobrazí vždy v kombinaci 
s  nebo . Tím je indikováno, jestli je během 
časového programu v pohotovosti dobíjení nebo 
ne.

Zvláštní funkce:

 Party

 Jednorázové dobití

 Funkce Prázdniny

4.3.3 Druhy displeje
Máte k dispozici celkem 4 různé úrovně:
- Hlavní úroveň obsluhy
- Informační úroveň
- Zvláštní funkce
- Programovací úroveň

Dodatečně je k dispozici ještě servisní/diagnostická úro-
veň a úroveň kvalifikovaného řemeslníka. Tyto úrovně 
jsou určeny pro kvalifikovaného řemeslníka. Jestliže se 
neprávným zmáčknutím výběrových tlačítek dostanete 
na jednu z těchto úrovní, nepřenastavujte zde v žádném 
případě hodnoty! Okamžitě opusťe tyto úrovně zmáčk-
nutím programovacího tlačítka P.
Zobrazení se opět přepne na hlavní úroveň ovládání.

Displej – hlavní úroveň ovládání
Po zapnutí přístroje se nejdříve zobrazí hlavní úroveň 
ovládání. Způsob nastavení a změny hodnot je popsán v 
odstavci 4.3.4.

1

2

4

5

6

3

Obr. 4.4  Displej hlavní úrovně ovládání

Legenda
1  Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
2  Skutečná teplota kolektorů
3  Aktuální čas
4  Aktuální den v týdnu
5  Skutečná teplota zásobníku (otočením ovladače můžete vyhle-

dat a nastavit požadovanou hodnotu.)
6  Aktuální provozní režim

Displej - informační úroveň
Informační úroveň ovládání se vyvolá stisknutím 
informačního tlačítka. Nejdříve se zobrazí níže 
uvedený obsah displeje. Další informace lze vyvolávat 
opakovaným stisknutím informačního tlačítka (viz 
odstavec 4.3.5). Vyvolané informace se zobrazí na dis-
pleji zhruba na pět vteřin, poté se displej přepne zpět do 
hlavní úrovně ovládání.

Obsluha 4
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4 Obsluha

1

2

3

Obr. 4.5 Displej informační úrovně

Legenda
1  Informační úroveň
2 Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
3 Požadovaná teplota tepelného zásobníku

Displej - zvláštní funkce
Úroveň zvláštních funkcí Party, Jednorázové dobití a 
Prázdniny lze vyvolat stisknutím tlačítka F. Vybraná 
funkce se aktivuje zhruba po deseti sekundách a displej 
se přepne zpět do hlavní úrovně ovládání.
Způsob aktivace zvláštních funkcí je popsán v 
odstavci 4.3.7.

1

2
3

Obr. 4.6 Displej zvláštních funkcí

Legenda
1 Zvláštní funkce aktivní
2 Kurzor (označuje vybranou zvláštní funkci)
3 Symbol vybrané zvláštní funkce

Displej Úroveň pro zadání programu
Do úrovně pro zadání programu doby spuštění reguláto-
ru se dostanete tím, že stisknete programovací tlačítko 
P. Zde můžete nastavit časové programy pro dobíjení 
solárního zásobníku (viz odstavec 4.3.6).
Po opětovném stisknutí programovacího tlačítka se dis-
plej přepne do hlavní úrovně ovládání.

1

2

4
5

6

3

7

Obr. 4.7 Displej programovací úrovně

Legenda
1 Programovací úroveň
2  Časové programy pro dobíjení solárního zásobníku
3 Čas konce
4 Čas počátku
5 Den v týdnu popřípadě blok týdnů
6 Kurzor (označuje hodnotu, která se bude měnit)
7 Časový interval

4.3.4 Hlavní úroveň obsluhy
V hlavní úrovni obsluhy lze nastavit:
–  Požadovaná hodnota teploty zásobníku (teplota 

vypnutí dobíjení zásobníku)
–  Provozní režim
–  Aktuální den v týdnu
–  Aktuální čas

h
 Upozornění!
Dbejte na to, že zde nastavujete pouze požado-
vanou teplotu pro dobíjení přes topné zařízení – 
skutečná teplota zásobníku může být podstatně 
vyšší!
Nastavení maximální teploty zásobníku je 
popsáno v návodu k instalaci a údržbě.

Vyvolané nastavení se zobrazí na displeji vždy zhruba 
na pět sekund a lze měnit jeho nastavení; poté se displej 
přepne zpět do základního displeje hlavní úrovně ovlá-
dání. Před uplynutím uvedených pěti sekund klepněte na 
ovládací prvek; tím se vyvolá další hodnota nastavení.
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Displej Potřebné kroky

Ovládacím prvkem pootočte – kurzor 
označí po 3 sekundách zobrazení teploty, 
které současně bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
požadovanou hodnotu teploty tepelného 
zásobníku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí režimy provozu. Nastavený pro-
vozní režim bliká.

Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
vozní režim.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí dny v týdnu. Nastavený den v 
týdnu bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální den v týdnu.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení hodin respektive minut. 

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální čas.

Tab. 4.1 Nastavení v hlavní úrovni ovládání

4.3.5 Informační úroveň
Opakovaným tisknutím tlačítka "info" můžete vyvolávat 
nastavené hodnoty jednu po druhé.
Vyvolané informace se zobrazí na displeji zhruba na pět 
vteřin, poté se displej přepne zpět do hlavní úrovně 
ovládání.

Displej Nastavení

Požadovaná hodnota tepelného zásobní-
ku

Snímač teploty v tepelném zásobníku 1
(horní čidlo zásobníku)

Snímač teploty v tepelném zásobníku 2
(dolní čidlo zásobníku)

Snímač teploty kolektoru 1

Časový program intervalů topení 1:
Doba uvolnění k nabití, např. pondělí 
od 6:00 do 8:00

Tab. 4.2 Hodnoty nastavení a provozní hodnoty

Podle toho, kolik časových programů jste nastavili, se 
zobrazí ještě další programy (viz odstavec 4.3.7).

4.3.6 Programovací úroveň
Pro dobíjení solárního zásobníku lze nastavit na den 
jeden časový program s až třemi časovými intervaly.
Regulátor je vybaven základním programem, který lze 
přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Den

H1 H2 H3

Čas 
počátku

Čas 
konce

Čas 
počátku

Čas 
konce

Čas 
počátku

Čas 
konce

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Načtení základního programu

Obsluha 4
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Nastavení požadovaného času se provádí ve čtyřech 
krocích:
1. Zvolte časové okno
2. Volba dne v týdnu popřípadě bloku týdnů
3. Určete čas počátku
4. Určete čas konce

Na jeden den můžete stanovit až tři časové intervaly, 
přičemž se časy intervalů nesmí překrývat.
Časový interval můžete smazat tím, že nastavíte čas 
počátku a konce na stejnou dobu. Když měníte časový 
interval jen u jednoho bloku týdne, zůstanou případně 
nastavené časy u jiných dní zachovány. Tyto časy musí-
te upravit nebo vymazat zvlášť.

Příklad: Když měníte základní program H1 na MO-FR od 
12:00 do 22:00, zůstává časový interval H1 pro SA a SU 
stále nastaven na 6:00 až 22:00.

V následující tabulce jsou k ujasnění znovu přehledně 
uvedeny jednotlivé kroky:

Displej Potřebné kroky

Stiskněte programovací tlačítko P.
Ovládacím prvkem otáčejte, až se na dis-
pleji zobrazí symbol vodovodního 
kohoutku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí hodnotu, kterou lze změnit (H1). 
Ta současně bliká.
Otáčením ovladačem zvolte požadované 
časové okno. 
Hodnoty nastavení: H1, H2, H3

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení bloku týdnů. Toto zob-
razení současně bliká.
Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
gram bloku nebo den v týdnu.
Hodnoty nastavení: (MO-SU); (MO-FR); 
(SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); 
(SA); (SU)

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas počátku. Bliká zobrazení 
hodin.
Otáčením ovladače zvolte dobu počátku. 
K nastavení znovu klepněte na ovládací 
prvek.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas konce. Bliká zobrazení hodin.
Otáčením ovladače zvolte dobu konce. K 
nastavení minut znovu klepněte na ovlá-
dací prvek.

Tab. 4.4 Nastavení časového okna

4.3.7 Zvláštní funkce

Displej Potřebné kroky

Funkce Party
Stiskněte jednou tlačítko Zvláštní funkce, 
na displeji bliká zhruba deset sekund 
symbol Party, poté se tato funkce aktivu-
je.
Funkce se deaktivuje automaticky 
dosažením příštího intervalu dobíjení.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Aktivace funkce je pak možná jen v pro-
vozním režimu .

Jednorázové dobití
Dvakrát stiskněte tlačítko Zvláštní funk-
ce, na displeji bliká zhruba 10 sekund 
symbol Jednorázové dobití, poté se tato 
funkce aktivuje.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.

Funkce Prázdniny
Stiskněte tlačítko Zvláštní funkce třikrát, 
na displeji bliká zhruba 10 sekund symbol 
Prázdniny a pomocí ovládacího prvku 
můžete zadat počet dnů prázdnin.
Poté se tato funkce aktivuje na nastave-
nou dobu.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Pokud je aktivní funkce ochrany proti 
legionelám, je tato funkce provedena 
poslední den prázdnin. 

Tab. 4.5 Aktivace zvláštních funkcí

4 Obsluha
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4.4 Chybová hlášení
Solární regulátor zobrazuje při poruše teplotních sníma-
čů chybová hlášení na hlavní úrovni ovládání. 
Při uvedení zařízení do provozu (například po vypnutí a 
opětovném zapnutí napájení) se vždy zjišťuje konfigura-
ce snímačů. Z nastaveného schématu hydraulického 
systému regulátor rozpozná, zda došlo k poruše nebo 
zda daný snímač není k provozu třeba.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné 
obsluhy.
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.
Nikdy se nepokoušejte provádět sami opravy 
ani údržbu přístroje. Touto činností pověřte 
autorizovaný servis. K tomu doporučujeme uza-
vřít smlouvu o údržbě solárního zařízení s 
vaším autorizovaným servisem.

Následující tabulka vysvětluje význam jednotlivých hlá-
šení.

Displej Hlášení/význam hlášení

Chyba snímače kolektoru 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný, nebo jestliže snímač 
chybí. 

Chyba snímače v tepelném zásobníku 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný. 

Chyba snímače v tepelném zásobníku 2

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný, nebo jestliže snímač 
chybí. 

Chyba blokování

Funkce ochrany: Kolektorové čerpadlo 
se vypne, pokud je teplota na zásobníko-
vém čidle 2 příliš vysoká.

Tab. 4.6 Chybová hlášení

4.5 Odstranění poruch

h
 Upozornění!
Pokud jsou netěsnosti na vodovodním potrubí 
mezi zásobníkem a vodním kohoutkem, uzavře-
te laskavě uzavírací ventil studené vody na 
zásobníku. V opačném případě může voda způ-
sobit škody. Odstranění případné netěsnosti si 
objednejte u akreditovaného specializovaného 
servisu.

Uzavírací ventil studené vody naleznete na trubkovém 
spojení od vaší domácí přípojky vody k zásobníku (připo-
jení studené vody) v bezprostřední blízkosti zásobníku.

Co se stane, když ... Odstranění

ze zařízení kape kapalina? Pokud je to možné, zachytávejte 
ji (kbelík) a kontaktujte autori-
zovaný kvalifikovaný servis.

uniká z bezpečnostního ventilu 
ve vodovodním potrubí kapalina 
nebo pára?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis.

regulátor zobrazuje "porucha 
čidla" nebo "přerušení kabelu"?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis.

byl zničen plátek plochého 
kolektoru?

Nedotýkejte se vnitřního povr-
chu kolektoru. Zavolejte servisní 
firmu.

zásobník nedodává dostatek 
teplé vody?

Zkontrolujte, zda je nastavení 
teploty připraveného zásobníku 
(doporučeno asi 60 °C) správné. 
Zkontrolujte nastavení termo-
statického směšovače teplé 
užitkové vody (doporučeno asi 
60 °C).
Jsou-li nastavení v pořádku, je 
možné, že je zásobník zanesen 
usazeninami vápníku. Pak: Zavo-
lejte autorizovaný kvalifikovaný 
servis.

Tab. 4.7  Odstranění poruch

d
 Nebezpečí!
Nebezpečí života následkem neodborných 
zásahů.
V důsledku neodborně prováděných prací na 
solárním zařízení může dojít k ohrožení zdraví a 
života. 
Nikdy se nepokoušejte odstraňovat poruchy 
solárního systému sami. V případě poruchy se 
poraďte s autorizovaným servisním technikem.

4.6 Vyřazení z provozu
• Vyberte provozní režim v hlavní úrovni ovládání  

(viz odstavec 4.3.4). Při odstavení z provozu během 
chladnějších ročních období přitom dbejte také na 
informace k ochraně proti mrazu, viz odstavec 4.7.

Obsluha 4
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4.7 Ochrana před mrazem
Jestliže bude Váš solární zásobník instalován v nevytá-
pěné místnosti, která není chráněna před mrazem, hrozí 
v zimě nebezpečí zamrznutí. V tomto případě vypusťte 
solární zásobník.
• Odstavte zásobník z provozu tak, jak je popsáno v 

odstavci 4.6.
• Zavřete uzavírací zařízení v přívodním potrubí stude-

né vody zásobníku.

Obr. 4.8  Vypuštění zásobníku

• Na vypouštěcím ventilu zásobníku upevněte vhodnou 
hadici(viz obrázek 4.8).

• Volný konec hadice umístěte do vhodného odtoku.
• Otevřete vypouštěcí ventil.
• Otevřete nejvýše položené odběrné místo teplé vody 

pro provzdušnění a bezezbytkové vypuštění vodovod-
ních potrubí.

H
 Nebezpečí! 
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota na vypouštěcím ventilu může 
mít u zásobníku auroSTEP plus až 80 °C. 
Vyvarujte se kontaktu s vytékající vodou.

• Až voda zcela vyteče, vypouštěcí ventil a odběrné 
místo teplé vody opět zavřete.

• Sejměte hadici z vypouštěcího ventilu.

4.8 Údržba a zákaznické služby
Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
solárního systému auroSTEP plus, provedená kvalifiko-
vaným servisním technikem.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné 
obsluhy.
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.
Nikdy se nepokoušejte provádět sami opravy 
ani údržbu přístroje. Touto činností pověřte 
autorizovaný servis. K tomu doporučujeme 
uzavřít smlouvu o údržbě solárního zařízení s 
vaším autorizovaným servisem.

d
 Nebezpečí!
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě 
ovlivnit provozní bezpečnost zařízení a způso-
bit věcné škody či poškození zdraví osob.

Díky tomu může také přínos ze zařízení zaostávat za 
očekáváním.

h
 Upozornění!
U vody s velkým obsahem vápníku se doporuču-
je pravidelné odvápnění.

Údržba zásobníku
Stejně jako pro celý systém, platí také pro zásobník 
Vaillant, že pravidelná kontrola/údržba, prováděná ser-
visním technikem, je nejlepším předpokladem pro dlou-
hodobou provozuschopnost, spolehlivost a dlouhou 
životnost.
Do rozsahu dodávky zásobníku Vaillant patří jedna 
ochranná magneziová anoda. Ty musí být v rámci údrž-
by kontrolovány servisním technikem jednou ročně. Je-li 
to potřebné musí servisní technik vyměnit spotřebova-
nou magnesiovou anodu za originální magneziovou 
anodu, která je náhradním dílem.
U vody s velkým obsahem vápníku se doporučuje pravi-
delné odvápnění. Pokud Váš zásobník nadále nedodává 
dostačující množství vody, může to být známkou usazení 
vodního kamene. Nechejte servisního technika, aby pro-
vedl odvápnění. Tento technik také stanoví časové inter-
valy pro provádění odvápnění.

Údržba solárního zařízení
Ročně musí být kontrolována solární kapalina. Tato čin-
nost je obvyklou součástí smlouvy o údržbě, uzavřené s 
vaším autorizovaným servisním technikem.

4 Obsluha
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4.9 Zkontrolujte bezpečnostní ventil
V přívodním potrubí studené vody je v blízkosti zásobní-
ku vebudován bezpečnostní ventil.
• Kontrolujte pravidelně provozní pohotovost bezpeč-

nostního ventilu jednorázovým otevřením ventilu.

Obsluha 4
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto popisem systému a návodem k obsluze 
platí také další podklady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze auroSTEP plus dbejte na všechny návody k 
obsluze týkající se součástí a komponentů zařízení. Tyto 
návody k obsluze jsou přiloženy ke všem částem zaříze-
ní a doplňkovým komponentám.

1.1 Archivace podkladů
Tento popis systému a návod k obsluze a také všechny 
další platné podklady prosím uložte tak, aby byly v pří-
padě potřeby k dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení předejte podklady 
dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Při ovládání zařízení dbejte bezpečnostních pokynů uve-
dených v tomto návodu k obsluze a instalaci!

d
 Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a 
života!

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a opaření!

a
 Pozor!
Možná nebezpečná situace pro výrobek a 
životní prostředí!

h
 Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny.

• Symbol pro požadovanou činnost.

1.3 Platnost návodu
Tento systémový popis platí výlučně pro přístroje s 
následujícími čísly zboží:

Typu zařízení Číslo zboží

auroSTEP plus VIH SN 350/3 iP 0010010456

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

2 Popis systému

Tento popis systému je určen provozovateli systému 
auroSTEP plus.
Obsahuje informace o systému, a proto slouží jako dopl-
nění návodu k obsluze. Popis systému je uveden na 
začátku tohoto návodu, protože byste si jej měli přečíst 
přednostně před všemi ostatními návody.

2.1 Solární systém
Solární systém auroSTEP plus slouží k solárně podporo-
vanému ohřevu pitné vody.
Skládá se ze zásobníku, kolektorového pole s 2 - 3 kolek-
tory a propojovacího vedení, které spojuje zásobník s 
kolektorovým polem.

2.2 Zásobník
Většina komponentů kompaktního solárního systému je 
integrována v zásobníku teplé vody. Systém je vybaven 
integrovaným regulátorem, který slouží k řízení požado-
vaného dohřívání v solárním zařízení přes topná zařízení 
Vaillant.
Zásobníkové jednotky Vaillant VIH SN 350/3 iP se použí-
vají jako nepřímo vytápěné solární zásobníky pro solár-
ně podporované zásobení teplou vodou, přičemž se liší 
pouze svým objemem.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou zásobníky a spirály 
na straně užitkové vody smaltované. Jako dodatečnou 
ochranu proti korozi má každá nádoba ochrannou mag-
neziovou anodu. Pro trvalé zajištění ochrany proti koro-
zi by tyto ochranné anody měly každý rok projít údrž-
bou.

Nepřímo ohřívané solární zásobníky pracují v takzvaném 
uzavřeném systému, to znamená, že užitková voda se 
nedostává do styku s atmosférou. Při otevření odběrné-
ho místa teplé vody bude teplá voda vytlačována ze 
zásobníku vtékající studenou vodou.

Ve spodní studené oblasti se nachází solární výměník 
tepla. Relativně nízké teploty vody ve spodní části 
zajišťují i při malém slunečním svitu optimální přenos 
tepla ze solárního okruhu do vody v zásobníku.

U zásobníku VIH SN 350/3 iP probíhá – pokud je to 
nutné – dodatečné dohřívání ve druhém odděleném top-
ném okruhu.

Narozdíl od solárního ohřevu probíhá v horní teplejší 
oblasti zásobníku dohřívání teplé vody topným kotlem 
nebo cirkulačním ohřívačem. Pohotovostní objem činí u 
VIN SN 350/3 iP cca. 145 l.

Solární zásobník je vybaven dvěma cirkulačními čerpa-
dly pro optimalizaci potřebného oběhového množství a 
výkonu čerpání.

1 Informace k dokumentaci
2 Popis systému
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Regulace jmenovitého průtočného množství probíhá 
přes regulátor a musí být nastavena manuálně. Při 
instalaci je třeba pouze nastavit, jestli se jedná o systém 
s 2 nebo 3 kolektory.

2.3 Princip funkce
Funční princip solárního systému auroSTEP plus se liší 
od principu mnoha jiných solárních systémů.

Solární systém auroSTEP plus není zcela naplněn solární 
kapalinou a nenachází se pod tlakem. Z tohoto důvodu 
zde nejsou použity jinak obyklé součásti jako jsou 
expanzní nádoba, manometr a ventilátor.

1

6

2

3

4

5

Obr. 2.1  Rozvedení solární kapaliny v klidovém stavu 

kolektorového(ých) čerpadla(el)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část ohýbané trubky
4 Čerpadlo kolektorů 1
5 Čerpadlo kolektorů 2
6 Zpětné solární vedení

V klidovém stavu kolektorového(ých) čerpadla(el) (4, 5) 
se solární kapalina shromažďuje v ohýbané trubce (3), v 
kolektorových čerpadlech a v solárním potrubí na zásob-
níku. Z tohoto důvodu je důležité, aby bylo kolektorové 
pole (1) a solární vedení (2) a (6) nainstalovány tak, aby 
mohla solární kapalina téci spádem zpět k zásobníku. 
Solární vedení a kolektorové pole jsou pak naplněny 
vzduchem.
Jako solární tekutina slouží speciální hotová směs 
vody a glykolu, kterou je zásobník přednaplněn již při 
expedici.

1

3

4

2

5

7

6

Obr. 2.2  Rozvedení solární kapaliny při aktivním(ch) 

kolektorovém(ých) čerpadlu(ech)

Legenda
1 Kolektorové pole
2 Přívodní solární vedení
3 Horní část ohýbané trubky
4 Spodní část ohýbané trubky
5 Čerpadlo kolektorů 1
6 Čerpadlo kolektorů 2
7 Zpětné solární vedení

Jestliže solární regulátor zapne kolektorová čerpadla 
(5, 6), načerpají tato čerpadla solární kapalinu z trubky 
(4) přes zpětné solární vedení (7) do kolektorového pole 
(1). Tam se tekutina zahřeje a je solárním přívodním 
vedením (2) načerpána zpět do zásobníku.
Objem tekutiny v tenkých solárních vedeních a v kolek-
torovém poli je malý oproti objemu v silné ohýbané 
trubce v zásobníku. Z tohoto důvodu klesá stav solární 
kapaliny při aktivním(ích) kolektorovém(ých) 
čerpadlu(lech) jen omezeně. V horní části (3) ohýbané 
trubky se shromažďuje vzduch vytlačený ze solárních 
vedení a kolektorového pole.
Při ohřevu systému se solární kapalina a vzduch poně-
kud rozpínají. Tlak vzduchu uzavřeného v solárním sys-
tému poté nepatrně stoupe. Uzavřená vzduchová bubli-
na v systému přitom plní funkci vyrovnávací nádrže. 
Tento tlak je nutný a v žádném případě nesmí být vypuš-
těn. Z tohoto důvodu nesmí být do solárního systému 
vebudován žádný odvzdušňovač.
Při aktivních kolektorových čerpadlech dochází neustále 
ke styku solární kapaliny v horní oblasti ohýbané trubky 
(3) se vzduchem.

Popis systému 2
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Z popsaného funkčního principu vyplývá následující:
– Vzhledem k tomu, že se v chladném ročním období v 

klidovém stavu solárního zařízení nachází v kolektoru 
a v solárních vedeních jen vzduch, je potřeba učinit 
opatření pro ochranu proti mrazu, a to jen na místě 
montáže zásobníku.

– Předepsaná instalace kolektorového pole a solárních 
vedení a obzvláště spád vedení jsou základním před-
pokladem pro bezvadnou funkci solárního systému.

– Objem tekutiny kolektorového pole a solárních vedení 
musí být přesně přizpůsoben danému solárnímu systé-
mu. Z tohoto důvodu nesmí být překročeny minimální 
a maximální délka solárních vedení, nesmí být použí-
vána žádná solární vedení s odlišným vnitřním průmě-
rem a nesmí být měněna konstrukce a počet kolekto-
rů.

– Fyzikální vlastnosti solární kapaliny náleží rovněž k 
základním podmínkám pro bezchybné fungování sys-
tému. Z tohoto důvodu smí být při výměně kapaliny 
doplněna pouze originální solární kapalina Vaillant bez 
přísad.

2.4 Funkční rozsah solárního regulátoru
Solární systémy auroSTEP plus jsou řízeny integrova-
ným solárním regulátorem ovládaným mikroproceso-
rem. Na regulačním zařízení můžete provést nastavení 
pohotovostní teploty nebo také maximální teploty 
zásobníku.
Integrovaný solární regulátor je kompletně vybavený 
systém pro řízení kolektorového pole s 2-3 kolektory a 
jedním zásobníkem.
Pro instalaci nabízí systém dostatečný přípojný obvod, 
pro zobrazování dat a zadávání potřebných parametrů 
je systém vybaven ovládacími prvky a velkým displejem.

Regulace podle rozdílů teploty
Solární regulátor pracuje na principu regulace podle 
rozdílů teploty. Regulátor zapíná čerpadla kolektorů 
vždy, když rozdíl teplot (tepelný kolektor – tepelný 
zásobník) se zvýší nad hodnotu rozdílu teplot nastave-
nou k sepnutí.
Regulátor vypíná čerpadla kolektorů vždy, když rozdíl 
teplot (tepelný kolektor – tepelný zásobník) klesne pod 
hodnotu rozdílu teplot nastavenou k vypnutí.
Rozdíl teplot při zapínání se řídí křivkami uloženými v 
regulátoru, přičemž pro systémy s jedním nebo dvěma 
kolektory existují různé křivky.

Funkce dobíjení
Funkce dobíjení slouží k ohřevu tepelného zásobníku na 
požadovanou teplotu během stanoveného časového 
intervalu v případech, kdy není možný dostatečný ohřev 
solárními zdroji. Dobíjení je možné prostřednictvím 
externího zdroje tepla. U dobíjení solárního zásobníku 
můžete nastavit časový program (Podrobnosti viz pro-
vozní návod, odstavec 4.3.6).

Prodleva ohřevu
Aby bylo zabráněno nepotřebnému dobíjení přes externí 
ohřívač je regulátor vybaven prodlevou ohřevu. Dobíjení 
se zpožďuje nejvýše o 30 minut v případech, kdy běží 
kolektorová čerpadla, a proto dochází k solárnímu zisku. 
Jestliže zústanou kolektorová čerpadla stát, popř. jest-
liže po uplynutí doby prodlevy není dosažena požadova-
ná teplota zásobníku, proběhne dohřívání zásobníku 
přes externí ohřívač.
Zpoždění dobíjení se aktivuje na úrovni kvalifikovaného 
řemeslníka.

Ochrana proti legionelám
Pro ochranu proti legionelám musí být ze strany výrob-
ce instalováno příslušenství –čerpadlo Vaillant.
Funkce ochrany proti legionelám slouží k usmrcení cho-
roboplodných zárodků v tepelném zásobníku a potrubí.
Při aktivované funkci jsou zásobník a odpovídající vedení 
teplé vody jednou týdně (středa 14:00) přivedeny na 
teplotu 70 °C. 
Nejdříve se pomocí solárního zisku zkouší dosáhnout 
požadované teploty v časovém úseku 90 min. Pokud se 
to nepodaří, probíhá ochrana proti legionelám přes 
externí ohřívač. Funkce ochrany proti legionelám se 
ukončí, pokud přístroj naměří po dobu 30 minut teplotu 
nejméně 68 °C.
Kvalifikovaný řemeslník aktivuje funkci ochrany proti 
legionelám a nastaví, zda bude ohřev probíhat v 15:30 
hod nebo až poté ve 4:00 hod. v noci, aby byl případně 
využit výhodný noční tarif.

Ochrana proti zablokování čerpadla
Po 23 hodinách klidového stavu čerpadla se všechna při-
pojená čerpadla spustí zhruba na 3 sekundy. Účelem je 
zamezit uvíznutí čerpadel.

Roční kalendář
Regulátor je vybaven ročním kalendářem, aby bylo 
možné automaticky měnit nastavení letního a zimního 
času. K aktivaci je třeba pouze jednou zadat na úrovni 
kvalifikovaného řemeslníka aktuální datum.

2 Popis systému
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h
 Upozornění!
Nezapomínejte, že je regulátor při výpadku 
proudu vybaven pouze jedním rezervním zdro-
jem na 30 min. Interní čas se po 30 minutách 
zastaví a po obnovení napájení se kalendář již 
nevede. V takovém případě se musí čas nasta-
vit znovu a zkontrolovat aktuální datum.

Plnicí režim/provozní režim
Aby bylo umožněno rychlé naplnění zařízení po zapnutí 
kolektorového(ých) čerpadla(el), je regulátor vybaven 
funkcí "Plnicí režim". Při každém zapnutí běží 
čerpadlo(a) na určitou dobu v plnicím režimu se stano-
veným výkonem. Regulace rozdílu není během této doby 
aktivní, takže nedojde k vypnutí čerpadla(el) i při pod-
kročení prahu vypínání. Prvních 20 sek. nabíhá kolekto-
rové čerpadlo 1 až na 50 % svého výkonu, poté se připo-
juje, pokud je k dispozici (jen verze P), kolektorové čer-
padlo 2 se svým 50 % výkonem. V dalších 20 sek. se 
kolektorové čerpadlo 1 rozbíhá na 100 % svého výkonu. 
Poté dosáhne svého 100 % výkonu rovněž kolektorové 
čerpadlo 2 (jen verze P). Tím běží čerpadlo, popř. čerpa-
dla po zbývající dobu plnicího režimu na 100 % svého 
výkonu, aby zajistila naplnění.
V návaznosti na plnicí režim je nastarován provozní 
režim. Aby bylo zabráněno předčasnému vypnutí kolek-
torových čerpadel při malém solárním zisku, jsou čerpa-
dla nejprve 12 minut poháněna, zatímco regulátor rozdí-
lu zjišťuje optimální výkon čerpadla. Po uplynutí této 
doby určí regulátor rozdílu další dobu chodu a výkony 
kolektorových čerpadel. Jestliže se rozdíl teplot mezi 
kolektorovým čidlem a dolním zásobníkovým čidlem 
během doby běhu zvýší, dojde i ke zvýšení výkonu, nao-
pak když se rozdíl teplot sníží, dojde k omezení výkonu.

Funkce Party
S aktivací funkce Party se povoluje funkce dobíjení, tzn. 
nastavená požadovaná hodnota zásobníku se udržuje 
trvale, v případě potřeby také dobíjením.

Jednorázové dobití
S aktivací jednorázového dobití se tepelný zásobník jed-
nou ohřeje na nastavenou požadovanou teplotu.

Funkce Prázdniny
Aktivací této funkce bude provoz na nastavenou dobu 
(1…99 dní) vypnut . Tím se deaktivuje solární zisk i 
funkce dobíjení.

2.5 Konstrukce a funkce
Solární systém Vaillant auroSTEP plus je termický solár-
ní systém pro výrobu teplé vody. V klidovém stavu 
solárního systému se vrací solární kapalina z kolektorů a 
vedení zpět do solárního zásobníku. Tímto způsobem je 
zabráněno škodám solárního systému v důsledku mrazu 
a přehřátí. Dodatečnou ochranu proti mrazu poskytuje 
použití solární kapaliny ve formě směsi vody a glykolu.

Popis systému 2
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Obr. 2.3  Hlavní komponenty systému auroSTEP plus se zásob-

níkem VIH SN 350/3 iP (principiální náčrtek bez pří-

pojného příslušenství)

Legenda
1 Přívodní solární vedení
2 Potrubí na studenou vodu
3 Regulace
4 Topné těleso
5 Teplovodní potrubí
6 Horní zásobníkové čidlo
7 Ohřívací výměník tepla
8 Solární výměník tepla
9 Spodní zásobníkové čidlo
10 Integrované solární potrubí
11 Pojistný ventil
12 Dolní plnicí/výpustný kohout
13 Čerpadlo kolektorů
14 Horní plnicí/výpustný kohout
15 Čerpadlo kolektorů 
16 Zpětné solární vedení
17 Kolektory
18 Kolektorový snímač

Systém se skládá ze tří hlavních komponentů:
A: 2-3 kolektorů, 
B: izolovaného potrubí a 
C:  solárního zásobníku s integrovanými čerpadly a 

regulátorem.

Kolektory A
U kolektorů se jedná o ploché kolektory auroTHERM 
VFK 135 D (17) nebo auroTHERM VFK 135 VD (není 
dostupný na všech trzích) se serpentinovým 
absorbérem. Upevněné v kolektoru kolektorové čidlo 
(18) měří teplotu kolektoru.

Potrubí B
Potrubí systému se skládá s přívodního (1) a zpětného 
potrubí (16). Ve výrobě jsou trubková vedení instalována 
vedle sebe v jedné izolaci, která obklopuje i vedení 
kolektorového čidla (18). Tato sestava se také nazývá 
"solární měděná trubka 2 v 1". Spojení na střeše vytvoří-
te tak, že odstraníte z měděných trubek izolaci, vhodně 
přizpůsobíte jejich délku, zabalíte je do izolace a nako-
nec je připojíte pomocí stlačitelného šroubení ke kolek-
toru.

h
 Upozornění!
Vzhledem k dimenzování potrubí používejte pro 
trubkové spojení systému výhradně měděnou 
trubku s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Vaillant doporučuje "solární měděnou trubku 
2 v 1" v délce 10 m (číslo zboží 302 359) nebo 
v délce 20 m (číslo zboží 302 360), která je 
lehce montovatelná, dostupná jako příslušen-
ství a se kterou systém pracuje optimálně.

Solární zásobník C
Bivalentní zásobníky VIH SN 350/3 iP mají plnicí objem 
cca. 350 l. Jsou vybaveny vždy dvěma výměníky tepla.
Solární výměník tepla (8) se nachází ve spodní části 
zásobníku. Tento výměník tepla je spojen s kolektoro-
vým okruhem. Ohřívací výměník tepla (7) v horní části 
slouží k dohřívání pomocí napojeného ohřívače (5), 
pokud nestačí sluneční záření.
Obě zásobníková čidla (6) a (9) ohlašují zachycenou tep-
lotu regulátoru (3), který je integrován v zásobníku. Dal-
šími součástmi integrovanými do zásobníkové jednotky 
jsou kolektorová čerpadla (13, 15), která zajišťují cirkula-
ci solární kapaliny v solárním okruhu, pojistný ventil (11) 
a dva plnicí/vypouštěcí kohouty (12) a (14). Zásobník 
samotný má na starosti zásobování pitnou vodou, která 
vtéká dovnitř potrubím pro studenou vodu (2) a vytéká 
zpět ohřátá potrubím na teplou vodu (5).

2 Popis systému
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Solární okruh
Solární okruh obsahuje 2-3 kolektory (17), jejichž nejvyš-
ší trubkový výstup je spojen s měděným přívodním 
solárním vedením (1). Druhý konec tohoto potrubí je 
spojen s horní přípojkou solárního výměníku tepla (8). 
Dolní přípojka solárního výměníku tepla vede k sací stra-
ně kolektorového(ých) čerpadla(el) (13, 15), a to přes 
část solárního potrubí (10) integrovaného v zásobníku. 
Čerpadla čerpají solární kapalinu do zpětného potrubí 
solární měděné trubky (16), které je spojeno s nejspod-
nější přípojkou kolektorového pole (17).
V solárním potrubí (10) integrovaném v zásobníku se 
nacházejí také plnicí a výpustné kohouty (12) a (14) a 
bezpečnostní ventil (11).
Solární okruh obsahuje směs solární kapaliny a vzduchu. 
Solární kapalina je složena z hotové směsi vody a glyko-
lu, která obsahuje i inhibitory. Je naplněno jen tolik 
solární kapaliny, aby se ve vypnutém stavu nacházela 
pouze v solárním výměníku tepla (8). Kolektory (17) a 
měděná přívodní solární vedení (1) a (16) jsou naopak 
naplněna vzduchem.
Není nutné začlenit do solárního okruhu expanzní nádo-
bu, protože solární okruh není zcela naplněn solární 
tekutinou. Místo toho se v okruhu nachází dostatek 
vzduchu, který může kompenzovat expanzi objemu 
zahřáté solární tekutiny. Vzduch má tedy v okruhu svůj 
funkční význam. Protože vzduch musí nutně zůstat v 
systému, nesmí být do solárního systému vebudován 
žádný odvzdušňovací ventil.

Funkce solárního systému
Jestliže teplotní rozdíl mezi kolektorovým čidlem (18) a 
spodním zásobníkovým čidlem (9) překročí určitou hra-
niční hodnotu, dojde k zapnutí kolektorových čerpadel 
(13, 15). Načerpají solární tekutinu ze solárního výmění-
ku tepla (8), přes zpětné vedení solární měděné trubky 
(15), kolektory (17) a přívod solární měděné trubky (1) 
zpět do solárního výměníku tepla v zásobníku.
Vzduch, který se předtím nacházel ještě v kolektorech 
(17), je z nich vytlačován ven a proudí přes přívodní 
vedení solární měděné trubky (1) do solárního výměníku 
tepla (8). Hlavní podíl vzduchu se pak shromažďuje v 
horních vinutích ohýbané trubky solárního výměníku 
tepla. Zbylý solární výměník tepla zůstává naplněn 
solární kapalinou, protože obsah kolektorů (17) a solár-
ních měděných trubek (1) a (16) je menší než obsah 
solárního výměníku tepla (8) v zásobníku.
Jakmile jsou kolektory (17) a solární měděné trubky (1) a 
(16) naplněny solární kapalinou, sníží se výkon(y) 
čerpadla(el), protože se vtékající a odtékající sloupce 
tekutiny na základě velice malého průměru solárních 
měděných trubek vzájemně kompenzují. Čerpadlo(a) 
proto musí ještě překonat hydraulický odpor systému.
Když potom po určité provozní době teplotní rozdíl mezi 
kolektorovým čidlem (18) a spodním zásobníkovým 
čidlem (9) podkročí teplotu stanovenou dle uložené křiv-
ky, regulátor (3) vypne kolektorová čerpadla a solární 
kapalina odteče přes zpětné vedení solární měděné 
trubky (16) a čerpadla zpět do solárního výměníku tepla 

(8). Současně je vzduch, který se přetím nacházel v 
horní části solárního výměníku tepla, tlačen zpět přes 
přívodní vedení solární měděné trubky (1), kolektory (17) 
a zpětné vedení solární měděné trubky (16).

Vybavení
Solární zásobník je dodáván kompletně smontovaný a 
při expedici je naplněn solární kapalinou. Proto není při 
uvádění do provozu nutné plnění.
Pro zajištění vysoké životnosti jsou nádoba a spirály, 
přicházející do styku s vodou, smaltované. Jako ochrana 
proti korozi je sériově instalována jedna magnéziová 
anoda, která plní funkci reakční anody. Pro trvalé zajiš-
tění ochrany proti korozi by tato reakční anoda měla 
každý rok projít údržbou.

Ochrana před mrazem
Pokud zůstane zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (zimní dovolená a pod.), musí být zcela 
vypuštěn, aby se zabránilo poškození v důsledku mrazu. 
Dbejte přitom také na vypuštění tepelného výměníku 
pro dohřev, který se nachází uvnitř a který neobsahuje 
mrazuodolnou solární kapalinu.

Ochrana proti opaření
Voda v zásobníku může být v závislosti na solárním 
zisku a dohřívání horká až 80 °C.

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření
Jestliže má teplota vody na odběrných místech 
přes 60 °C, hrozí nebezpečí opaření. 
Namontujte do teplovodního potrubí termosta-
tický směšovač tak, jak je popsáno v návodu k 
instalaci a údržbě. Nastavte termostatický 
směšovač na < 60 °C a kontrolujte teplotu u 
odběrného místa teplé vody.

Dohřívání
Ve dnech, kdy není sluneční záření pro ohřev teplé užit-
kové vody v zásobníku dostačující, musí být voda v 
zásobníku dodatečně ohřívána topným zařízením. Toto 
topné zařízení je přitom řízeno regulátorem integrova-
ným v zásobníku.
Solární zásobník VIH SN 350/3 iP lze použít v kombinaci 
se všemi Vaillant topnými kotli, které nejsou starší než 7 
let.

Nepřímo ohřívané zásobníky pracují v tak zvaném uza-
vřeném systému, t.j. vodní náplň se nedostává do styku 
se vzduchem. Při otevření odběrného místa teplé pitné 
vody je pitná voda vytlačována ze zásobníku přitékající 
studenou vodou.

Popis systému 2
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Ohřívání pitné vody probíhá následovně: 
Solární výměník tepla je namontován ve spodní chladné 
oblasti zásobníku a podporuje svými vodorovně probíha-
jícími svazky trubek postup tepla směrem vzhůru. Rela-
tivně nízké teploty vody ve spodní části zásobníku 
zajišťují i při nízké solární energii optimální přenos tepla 
ze solárního okruhu do vody v zásobníku.

U solárního zásobníku probíhá dohřívání teplé pitné 
vody pomocí topného kotle nebo nástěnného plynového 
topného zařízení - na rozdíl od solárního ohřevu - v 
horní, teplejší části zásobníku. Pohotovostní objem činí u 
VIH SN 350/3 iP cca. 145 l.

2.6 Solární potrubí
Solární zařízení Vaillant je uzavřený hydraulický systém, 
ve kterém může probíhat přenos tepla na spotřebiče 
výhradně ve výměníku pomocí speciální kapaliny, která 
je teplonosným médiem. Dodržujte následující předpo-
klady, abyste zajistili bezporuchový provoz a co možná 
nejvyšší využití energie:

– Pro solární potrubí smí být použity pouze měděné 
trubky s vnitřním průměrem 8,4 mm.
Z důvodů jednoduché a rychlé montáže doporučujeme 
použít "Solární měděnou trubku 2 v 1", která je dimen-
zována na komplexní systém, a je dodávána jako pří-
slušenství v délce 10 m (číslo zboží 302 359) pro insta-
laci na půdu nebo v délce 20 m (číslo zboží 302 360) 
pro instalaci ve sklepě. U "solární měděné trubky 2 v 
1" jsou již obě měděné trubky přívodního a zpětného 
potrubí izolovány a dodatečně je ještě integrováno 
vedení pro kolektorové čidlo.

– Smí být použita pouze stlačovací kruhová šroubení, 
pro která výrobce schválil použití do 200 °C.
I zde doporučujeme použít stlačovací kruhová šroube-
ní, která jsou dostupná v příslušenství "solární měděné 
trubky 2 v 1" v délce 10 m (číslo zboží 302 359) a 
"solární měděné trubky 2 v 1" v délce 20 m (číslo 
zboží 302 360)!

a
 Nebezpečí! 
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
Pro vyrovnání napětí musíte solární okruh 
uzemnit. To udělejte například upevněním pří-
chytek zemnicích trubek na trubky kolektorů a 
spojením příchytek zemnicích trubek přes kabel 
16 mm2 vodivým vedením. 

Pokud je v domě k dispozici ochrana před bleskem 
(bleskojistič), připojte kolektory k této ochraně.

2.7 Vlastnosti solární kapaliny
Uvedené údaje se týkají solární kapaliny značky Vaillant.
Solární kapalina Vaillant je nemrznoucí a antikorozní 
prostředek připravený k použití. Má vysokout tepelnou 
odolnost a může být použita spolu s plochými kolektory 
Vaillant.
Solární kapalina se kromě toho vyznačuje vysokou tepel-
nou kapacitou.
Inhibitory zaručují při použití různých kovů (smíšené 
instalace) spolehlivou ochranu proti korozi.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození.
Když je solární kapalina Vaillant vystřídána 
vodou nebo jinými tekutinami, může dojít ke 
zničení kolektorů nebo částí zařízení v důsledku 
mrazu nebo koroze.
Naplňujte zařízení jen originální solární kapali-
nou Vaillant.

Ve vzduchotěsné uzavřené nádobě má solární kapalina 
Vaillant neomezenou trvanlivost.

Kontakt s kůží je normálně neškodný, při kontaktu s 
očima lze očekávat jen lehké podráždění, přesto by se 
oči měly ihned vymýt. Dbejte na bezpečnostní datový 
list viz odstavec 3.1.2 návodu k instalaci a údržbě.

2 Popis systému
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2.8 Ochrana solárního okruhu před mrazem a 
korozí

Pro spolehlivou ochranu solárního zařízení před mrazem 
a korozí musíte celé zařízení plnit nezředěnou solární 
kapalinou Vaillant.

h
 Upozornění
Předplníte-li systém solární kapalinou Vaillant, 
dosáhnete odolnosti proti mrazu přibližně do -
28 °C. Také při nižších venkovních teplotách 
nehrozí však ihned škody způsobené mrazem, 
jelikož je snížen roztažný účinek vody. Po napl-
nění, a pak jednou ročně, vyzkoušejte ochranný 
účinek proti mrazu.

Pro rychlou a jednoduchou kontrolu doporučujeme 
použít refraktometer Vaillant. 
Dále je použitelný klasický zkušební přístroj pro ochranu 
proti mrazu.
Dodržujte příslušný návod k obsluze.

2.9 Ploché kolektory auroTHERM classic 
VFK 135 D a 135 VD

Bezpečnost

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí 
až na teplotu 200 °C. Fólii na ochranu proti 
slunci, instalovanou výrobcem, odstraňte proto 
až po uvedení solárního systému do provozu.

 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Kolektory se uvnitř při slunečním záření zahřejí 
až na teplotu 200 °C. 
Proto zabraňte údržbě při záření slunce.

h
 Upozornění!
U solárního systému auroSTEP plus smí být 
VFK 135 D kolektory namontovány jen horizon-
tálně, VFK 135 VD kolektory (nejsou dostupné 
na všech trzích) jen vertikálně.

Obr. 2.4  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic 

VFK 135 D – montáž nad rovinou střechy

Obr. 2.5  Dvojité kolektorové pole auroTHERM classic 

VFK 135 VD (není dostupné na všech trzích) 

montáž nad rovinou střechy

Popis systému 2



10 Popis systému auroSTEP plus 0020105076_00

1

2

3

4

5

Obr. 2.6  Průřez plochým kolektorem Vaillant auroTHERM 

classic VFK 135 D

Legenda
1 Solární bezpečnostní sklo
2 Absorbér
3 Izolace z minerální vlny (Steinwolle)
4 Zadní stěna
5 Hliníkový rám

auroTHERM classic VFK 135 D jsou vybaveny hliníkovým 
rámem odolným proti mořské vodě a hliníkovým ploš-
ným absorbérem se selektivně vakuově nanesenou vrst-
vou a solárním bezpečnostním sklem. Pro dlouhodobou 
vynikající tepelnou izolaci jsou kolektory vybaveny bez-
freonovou teplotně stálou izolací z minerální vlny. 
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 D byly navrženy pro 
flexibilní montáž na pájené spoje nebo na přítlačná šrou-
bení doporučená firmou Vaillant.
Všechny přípojky kolektoru VFK 135 VD (nejsou dostup-
né na všech trzích) byly navrženy pro montáž s přítlač-
nými šroubeními dodávanými firmou Vaillant. Kolektoro-
vé pole může být stanoveno různým způsobem díky 
uprostřed integrovanému pouzdru senzoru a symetrické 
vnitřní konstrukci.

2 Popis systému
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací. 
Společně s tímto návodem k obsluze platí také další pod-
klady.
Za škody, které vzniknou nedodržováním těchto 
návodů, nepřebírá výrobce žádnou odpovědnost.

Související dokumentace
Při obsluze auroSTEP plus dbejte na všechny návody k 
obsluze týkající se součástí a komponentů zařízení. Tyto 
návody k obsluze jsou přiloženy ke všem částem zaříze-
ní a doplňkovým komponentám.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a také všechny další platné pod-
klady prosím uložte tak, aby byly v případě potřeby k 
dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení laskavě předejte 
podklady dalšímu majiteli.

1.2 Použité symboly
Při obsluze zařízení dbejte bezpečnostních pokynů v 
tomto návodu k obsluze!

d
 Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a 
života!

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem!

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a opaření!

a
 Pozor!
Možná nebezpečná situace pro výrobek a 
životní prostředí!

h
 Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny.

• Symbol pro požadovanou činnost.

1.3 Platnost návodu
Tento návod k obsluze platí výlučně pro zařízení s násle-
dujícími čísly zboží:

Typu zařízení Číslo zboží

auroSTEP plus VIH SN 350/3 i P 0010010456

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo výrobku Vašeho zařízení je uvedeno na typovém 
štítku.

1.4 Typový štítek
U solárního systému auroSTEP plus jsou typové štítky 
umístěny na kolektoru a zásobníku.

1.5 Označení CE
Pomocí označení CE je dokumentováno, že solární 
systém auroSTEP plus splňuje základní požadavky 
směrnic EU.

2 Bezpečnost

Solární systémy Vaillant auroSTEP plus byly vybudová-
ny dle stavu techniky a uznávaných bezpečnostně-tech-
nických pravidel. Přesto může při jejich neodborném 
používání dojít k ohrožení zdraví a života uživatele nebo 
třetích osob, nebo k ohrožení zařízení či jiných věcných 
hodnot.

a
 Pozor!
Komponenty systému auroSTEP plus smí být 
použity jen k ohřevu pitné vody. 

Instalace
Solární systém auroSTEP plus smí být instalován pouze 
kvalifikovaným řemeslníkem, který odpovídá za dodržo-
vání platných norem a předpisů, pravidel a směrnic.
Záruční lhůty uznáváme pouze v případě, že instalaci 
provedl akreditovaný specializovaný servis. 
Ta také zodpovídá za kontrolu/údržbu a opravu, jakož i 
změny zásobníku.

Bezpečnostní ventil a vyúsťovací potrubí
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.
Během ohřevu vychází z odtokového potrubí voda.

h
 Upozornění!
Jestliže je k dispozici expanzní nádoba teplé 
vody, nevytéká z vyúsťovacího potrubí během 
ohřevu žádná voda.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození.
Při zavřeném bezpečnostním ventilu nebo 
zavřeném vyúsťovacím potrubí se může v 
solárním zásobníku vytvořit přetlak, který 
může vést k poškození zásobníku.
Nikdy nezavírejte bezpečnostní ventil popř. 
vyúsťovací potrubí.

1 Informace k dokumentaci
2 Bezpečnost
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H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu 
popř. vyúsťovacího potrubí může mít až 80 °C. 
Vyvarujte se dotyku těchto součástí nebo vody 
vytékající z těchto součástí.

Nebezpečí mrazu
Když necháte zásobník delší dobu mimo provoz v nevy-
tápěné místnosti (např. při zimní dovolené nebo podob-
ně), pak musíte nejdřív zcela vyprázdnit zásobník.

Změny
Změny na systémových komponentech nejsou za žád-
ných okolností přípustné. (Výjimkou jsou změny popsané 
v tomto návodě.)

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození následkem neodborně 
provedených změn!
Za žádných okolností neprovádějte zásahy nebo 
manipulace na zásobníku nebo regulátoru, na 
přívodních vedeních vody a proudu, na vyúsťo-
vacím potrubí, bezpečnostním ventilu pro 
nahromaděnou vodu nebo na jiných částech 
zařízení.

Netěsnosti
Při netěsnostech v oblasti potrubí pro teplou užitkovou 
vodu mezi zásobníkem a odběrným místem zavřete pro-
sím uzavírací ventil pro studenou vodu namontovaný ze 
strany na zásobníku a nechte netěsnosti opravit vaším 
autorizovaným servisem.

3 Pokyny k provozu

3.1 Záruční podmínky

Záruční podmínky pro záruku výrobce na zařízení 
Vaillant auroSTEP plus VIH a VEH solární zásobník.

Vaillant ručí za to, že je Vámi získaný kvalitní výrobek 
bez výrobních vad.

Na to Vám dáváme záruku výrobce
• 5 let na zásobní nádrž,
• 2 roky na ostatní komponenty (elektronika, čerpa-

dla, hydraulika, plášť atd.).

Tato záruka – která nenahrazuje ani neomezuje Vaše 
zákonná práva – platí dodatečně. Můžete ji uplatnit i 
místo zákonných nároků, které máte vůči prodavači (v 
normálním případě instalatérovi) v případě věcných 
škod.

Záruka platí jen pro výše jmenované solární zásobníky 
auroSTEP plus VIH a VEH (dále jen "solární zásobníky"), 
které byly zakoupeny v České republice a byly instalová-
ny a uvedeny do provozu kvalifikovaným odborným ser-
visem. Dále platí jen tehdy, když prokážete řádnou roční 
údržbu solárního zásobníku a celkového topného systé-
mu kvalifikovaným servisním technikem dle zadání. 
Záruka neplatí pro díly příslušenství.

Dále platí následující podmínky.

Záruční doba začíná běžet ode dne instalace; trvá však 
maximálně 5 let popř. 2 roky (viz nahoře) od koupi 
solárního zásobníku.

Jestliže se během záruční doby proti očekávání objeví 
vady materiálu nebo výrobní chyby, budou naším podni-
kovým zákaznickým servisem bezplatně odstraněny. Při-
tom je pouze na zvážení našeho podnikového zákaznic-
kého servisu, zda bude vadný solární zásobník opraven 
nebo vyměněn. Pokud by se daný solární zásobník v 
době nahlášení vady již nevyráběl, jsme při výměně 
oprávněni, poskytnout podobný výrobek. Poskytnutý 
záruční servis nevede v žádném případě k prodloužení 
záruční doby.

Předpoklady pro nezávadné provedení služby zákaznic-
kým servisem v dohodnutý termín musí být zajištěny z 
Vaší strany. Obzvláště se musíte postarat o to, aby byl 
solární zásobník lehce přístupný. Případné tímto vzniklé 
náklady jsou k Vaší tíži.

Bezpečnost 2
Pokyny k provozu 3
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Záruka neplatí pro vady materiálu a výrobní chyby. 
Obzvláště neplatí pro vady, které byly způsobeny násle-
dovně:
– instalací solárního zásobníku na nevhodných místech;
– montáží nebo kombinací s díly, které nejsou firmou 

Vaillant povoleny;
– nesprávným systémovým vybavením, systémovou 

konfigurací a způsobem montáže;
– nesprávným zapojením/instalací v důsledku chybné 

manipulace během těchto prací;
– nesprávným vypráznděním/plněním solárního okruhu; 
– nedodržením montážního a provozního návodu;
– nedodržením ustanovení firmy Vaillant týkající se 

údržby solárního zásobníku a solárních systémů, 
obzvláště magnesiové ochranné anody;

– provozem za nevhodných okolních podmínek nebo při 
nevhodných metodách odlišných od specifikací výrob-
ku, provozních návodů a údajů na typových štítcích;

– přírodními živly (např. zemětřesením, orkány, uragány, 
sopečným výbuchem, záplavami, úderem blesku, nepř-
mým úderem blesku, sněhovými škodami, působením 
mrazu, lavinami, sesuvy půdy, napadení hmyzem) 
nebo jinými nepředvídanými okolnostmi.

Jestliže práce na solárním zásobníku nebudou provádě-
ny naším zákaznickým servisem nebo kvalifikovaným 
servisním technikem, zaniká nárok na garanci. To platí i 
v případě, když je solární zásobník spojen s díly, který 
nebyly firmou Vaillant nebyly povoleny.

Záruka nezahrnuje nároky, které překračují rámec bez-
platného odstranění závady, např. nároky na náhradu 
škody.

Důležité!
Jako doklad Vašeho nároku na záruku vůči našemu 
zákaznickému servisu platí potvrzení o koupi nebo fak-
tura z odborného podniku. Proto si protím tento doklad 
pečlivě uschovejte!

3.2 Zákaznické služby
Opravy a pravidelnou údržbu výrobku smí provádět 
pouze smluvní servisní firma s příslušným oprávněním. 
Seznam autorizovaných firem je přiložen u výrobku, 
popř. uveden na internetové adrese www.vaillant.cz.

3.3 Všeobecné pokyny

Pojištění
Doporučujeme uvést při uzavírání pojištění solární zaří-
zení jako prostředek pro zvýšení hodnoty a pojistit je 
výslovně proti zásahu bleskem. Ve zvláště ohrožených 
oblastech je kromě toho účelné pojištění proti krupobití.

Zásobník a solární zařízení

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení.
Součásti vedoucí solární kapalinu jako jsou 
kolektory a solární potrubí, jsou při solárním 
provozu velice horké.
Předtím, než se dotknete těchto součástí, 
zkontrolujte prosím teplotu.

a
 Pozor!
Nebezpečí zranění následkem neodborně prove-
dených změn.
Při neodborně prováděných změnách na solár-
ním zařízení může dojít k výstupu páry, nebez-
pečí exploze nebo k poškození zařízení. 
V žádném případě neprovádějte změny na 
zásobníku nebo regulátoru, na přívodním vedení 
vody a proudu (pokud je k dispozici), na vyúsťo-
vacím potrubí a na bezpečnostním ventilu.

Po prvním nastavení pracuje zařízení samostatně. Mož-
nosti nastavení jsou uvedeny v kapitole 4.
Pro bezchybnou funkci vašeho solárního zařízení 
Vaillant respektujte následující pokyny:
• Nikdy zařízení nevypínejte, ani v případě dovolené 

nebo když se domníváte, že došlo k nějaké závadě. 
Dodržujte taktéž pokyny v odstavcích 4.4 a 4.5.

• Nevyndávejte pojistku.
• Okruh kolektorů v žádném případě nedoplňujte sami.

3.4 Použití v souladu s určením
Solární systém Vaillant auroSTEP plus je konstruován 
dle stavu techniky a známých bezpečnostně technických 
pravidel.
Přesto může při neodborném používání nebo použití 
v rozporu s určením dojít k ohrožení zdraví a života 
uživatele nebo třetích osob, nebo k poškození zařízení či 
jiných věcných hodnot.
Součásti solárního systému auroSTEP plus nejsou urče-
ny k používání osobami (včetně dětí) s omezenými fyzic-
kými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo bez 
potřebných zkušeností a/nebo znalostí, pakliže na ně 
není dohlíženo osobou, která zabezpečí jejich bezpeč-
nost nebo od které získají pokyny pro používání součástí 
solárního systému auroSTEP plus.
Dozorem nad dětmi je třeba zaručit, aby si nehrály së 
součástmi solárního systému auroSTEP plus.
Solární systémy Vaillant auroSTEP plus slouží výhradně 
k zásobování pitnou vodou ohřátou až na 80 °C v 
domácnostech a provozech. 

3 Pokyny k provozu
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Každé jiné nebo používání mimo daný rámec je považo-
váno za používání, které není v souladu s určením. Za 
takto vzniklé škody výrobce/dodavatel neručí. Riziko 
nese samotný uživatel.
Ke správnému použití v souladu s určením patří také 
dodržování návodu k obsluze a instalaci, dodržování dal-
ších platných předpisů a podkladů a dodržování podmí-
nek kontroly a údržby.

a
 Pozor!
Jakékoli zneužití či použití zařízení v rozporu s 
určením je zakázáno!

H
 Nebezpečí! 
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota u odběrných míst zásobníku 
auroSTEP plus může mít až 80 °C.
Předtím, než přijdete do styku s vytékající 
vodou, zkontrolujte teplotu.

3.5 Požadavky na místo instalace
Místo instalace by mělo být trvale chráněno před mra-
zem. Pokud to nemůžete zajistit, dbejte na uvedená 
opatření pro ochranu proti mrazu (viz odstavec 4.7).

h
 Upozornění!
Odstup zařízení od součástí z hořlavých 
materiálů příp. jejich hořlavých součástí není 
nutný, protože teplota na povrchu pláště je 
vždy nižší než max. přípustná teplota 85 °C.

Nad zásobníkem musí být dodržen volný odstup mini-
málně 35 centimetrů, aby mohla být při roční údržbě 
zařízení vyměněna magnesiová ochranná anoda.

3.6 Péče
Čistěte vnější části vašeho zásobníku vlhkým hadrem 
(příp. namočeným v mýdlovém roztoku).

h
 Upozornění!
Nepoužívejte nikdy čisticí prostředek na bázi 
písků nebo rozpouštědel (písky všech typů, 
benzín atd.), aby nedošlo k poškození pláště 
zařízení.

Čištění kolektorů není potřebné. Solární kolektory se 
znečišťují stejně jako střešní okna. Déšť je však očistí 
dostatečně a přirozeným způsobem.

3.7 Recyklace a likvidace
Váš solární systém se z převážné části skládá z recyklo-
vatelných materiálů.

3.7.1 Zařízení
Váš zásobník auroSTEP plus stejně jako všechny díly pří-
slušenství nepatří do domovního odpadu. Zajistěte, aby 
staré zařízení a eventuální příslušenství bylo doručeno 
kvalifikovanému podniku k řádné likvidaci.

3.7.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“. V této souvislosti jsme se jako výrobci 
zavázali, že převezmeme zpět a recyklujeme konstrukč-
ní části, které budou muset být po letech 
spolehlivého provozu likvidovány.

3.7.3 Obal
Likvidaci obalů určených k dopravě zařízení přenechejte 
autorizovanému kvalifikovanému servisu, který zařízení 
instaloval.

h
 Upozornění!
Dodržujte platné národní zákonné předpisy.

3.8 Tipy na úsporu energie

Šetrné zacházení s vodou
Uvědomělé zacházení s vodou může podstatně snížit 
náklady za její spotřebu.
Například sprchování namísto napouštění vany: Zatímco 
při napouštění vany je potřeba zhruba 150 litrů vody, 
spotřebuje sprcha vybavená moderními, úspornými 
bateriemi jen asi třetinu tohoto množství vody.
Mimochodem: Kapající vodovodní kohoutek spotřebuje 
až 2000 litrů vody za rok, netěsné splachování toalety 
až 4000 litrů vody za rok. Nové těsnění naproti tomu 
stojí jen několik málo korun.

Pokyny k provozu 3
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4 Obsluha

4.1 Přehled ovládacích prvků

1

2

Obr. 4.1  Ovládací prvky

Legenda:
1 Displej
2 Ovládací prvek (otoč a klepni)
i Informační tlačítko
F Tlačítko zvláštních funkcí
P Programovací tlačítko

4.2 Opatření před uvedením do provozu
Při uvádění vašeho zásobníku do provozu (např. po 
vypnutí a vypuštění kvůli dlouhodobější nepřítomnosti) 
postupujte následovně:

• Před prvním ohřevem otevřete odběrné místo teplé 
vody a ověřte, zda je nádoba naplněná vodou a zda 
není uzavřeno uzavírací zařízení v přívodním potrubí 
studené vody.

1

Obr. 4.2  Vypouštěcí ventil zásobníku na pitnou vodu

• V případě, že na odběrném místě teplé vody nevytéká 
voda, ubezpečte se, že je uzavřen vypouštěcí ventil (1) 
na nádobě zásobníku a potom otevřete uzavírací ven-
til na přívodu studené vody.

• Otevřete místo odběru teplé vody a nechte z potrubí 
uniknout vzduch tak dlouho, než bude voda vytékat 
bez bublin.

h
 Upozornění!
Při případných netěsnostech v potrubí teplé 
vody mezi přístrojem a odběrným místem oka-
mžitě uzavřete uzavírací zařízení namontované 
v přívodním potrubí studené vody. Odstranění 
případné netěsnosti si objednejte u autorizova-
né servisní firmy.

4.3 Uvedení do provozu
• Zapněte solární systém auroSTEP plus tak, že spustíte 

přívod elektrického napájení systému na oddělovacím 
zařízení (např. pojistka nebo výkonový spínač) namon-
tovaném vaším odborným serivsním technikem na 
místě montáže a zvolíte jeden z provozních režimů , 

 nebo  (viz odstavec 4.3.4).
• Jestliže bude přívod proudu přerušen na déle než 

30 min., musíte zadat aktuální datum a čas.

4.3.1 Vedení obsluhy
Regulátor disponuje displejem vybaveným symboly a je 
založen na koncepci ovládání Vaillant: "otoč a klepni". 
Když na ovladač kliknete, zobrazí se různé hodnoty. 
Zobrazenou hodnotu změníte otočením ovladače. 
Pomocí tří výběrových tlačítek se dosahuje dalších úrov-
ní obsluhy a zobrazení.

4 Obsluha
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4.3.2 Přehled displeje

4

1
2

3

5

6

7
8

9

10

11

12

13

Obr. 4.3  Displej

Legenda
1  Programovací úroveň
2 Servisní/diagnostická úroveň
3  Dobíjení
4  Programování - časový program
5  Informační úroveň
6  Solární zisk (bliká, jestliže je k dispozici solární zisk)
7  Jednotky
8  Kurzor
9  Multifunkční displej
10  Dny v týdnu
11  Požadovaná/skutečná hodnota
12  Provozní režimy
13  Zvláštní funkce

Význam symbolů na displeji

Programování časového programu:

  Programování časového programu - funkce dobí-
jení

Provozní režimy:
 Funkce dobíjení s časovým programem

  Funkce dobíjení je stále připravena k provozu

 Bez dobíjení

  Není k dispozici řízení kolektorového čerpadla,
 Bez dobíjení

h
 Upozornění!
Provozní režim  se zobrazí vždy v kombinaci 
s  nebo . Tím je indikováno, jestli je během 
časového programu v pohotovosti dobíjení nebo 
ne.

Zvláštní funkce:

 Party

 Jednorázové dobití

 Funkce Prázdniny

4.3.3 Druhy displeje
Máte k dispozici celkem 4 různé úrovně:
– Hlavní úroveň obsluhy
– Informační úroveň
– Zvláštní funkce
– Programovací úroveň.

Dodatečně je k dispozici ještě servisní/diagnostická úro-
veň a úroveň kvalifikovaného řemeslníka. Tyto úrovně 
jsou určeny pro kvalifikovaného řemeslníka. Jestliže se 
neprávným zmáčknutím výběrových tlačítek dostanete 
na jednu z těchto úrovní, nepřenastavujte zde v žádném 
případě hodnoty! Okamžitě opusťe tyto úrovně zmáčk-
nutím programovacího tlačítka P.
Zobrazení se opět přepne na hlavní úroveň ovládání.

Displej – hlavní úroveň ovládání
Po zapnutí přístroje se nejdříve zobrazí hlavní úroveň 
ovládání. Způsob nastavení a změny hodnot je popsán v 
odstavci 4.3.4.

1

2

4

5

6

3

Obr. 4.4  Displej hlavní úrovně ovládání

Legenda
1  Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
2  Skutečná teplota kolektorů
3  Aktuální čas
4  Aktuální den v týdnu
5  Skutečná teplota zásobníku (otočením ovladače můžete vyhle-

dat a nastavit požadovanou hodnotu.)
6  Aktuální provozní režim

Displej - informační úroveň
Informační úroveň ovládání se vyvolá stisknutím 
informačního tlačítka. Nejdříve se zobrazí níže 
uvedený obsah displeje. Další informace lze vyvolávat 
opakovaným stisknutím informačního tlačítka (viz 
odstavec 4.3.5). Vyvolané informace se zobrazí na 
displeji zhruba na pět vteřin, poté se displej přepne zpět 
do hlavní úrovně ovládání.

Obsluha 4
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4 Obsluha

1

2

3

Obr. 4.5 Displej informační úrovně

Legenda
1  Informační úroveň
2 Zobrazení solárního zisku (kolektorové čerpadlo běží)
3 Požadovaná teplota tepelného zásobníku

Displej - zvláštní funkce
Úroveň zvláštních funkcí Party, Jednorázové dobití a 
Prázdniny lze vyvolat stisknutím tlačítka F. Vybraná 
funkce se aktivuje zhruba po deseti sekundách a displej 
se přepne zpět do hlavní úrovně ovládání.
Způsob aktivace zvláštních funkcí je popsán v 
odstavci 4.3.7.

1

2
3

Obr. 4.6 Displej zvláštních funkcí

Legenda
1 Zvláštní funkce aktivní
2 Kurzor (označuje vybranou zvláštní funkci)
3 Symbol vybrané zvláštní funkce

Displej Úroveň pro zadání programu
Do úrovně pro zadání programu doby spuštění reguláto-
ru se dostanete tím, že stisknete programovací tlačítko 
P. Zde můžete nastavit časové programy pro dobíjení 
solárního zásobníku (viz odstavec 4.3.6).
Po opětovném stisknutí programovacího tlačítka se dis-
plej přepne do hlavní úrovně ovládání.

1

2

4
5

6

3

7

Obr. 4.7 Displej programovací úrovně

Legenda
1 Programovací úroveň
2  Časové programy pro dobíjení solárního zásobníku
3 Čas konce
4 Čas počátku
5 Den v týdnu popřípadě blok týdnů
6 Kurzor (označuje hodnotu, která se bude měnit)
7 Časový interval

4.3.4 Hlavní úroveň obsluhy
V hlavní úrovni obsluhy lze nastavit:
–  požadovaná hodnota teploty zásobníku (teplota 

vypnutí dobíjení zásobníku)
–  provozní režim
–  aktuální den v týdnu
–  aktuální čas

h
 Upozornění!
Dbejte na to, že zde nastavujete pouze požado-
vanou teplotu pro dobíjení přes topné zařízení – 
skutečná teplota zásobníku může být podstatně 
vyšší!
Nastavení maximální teploty zásobníku je 
vysvětleno v odstavci 6.3 návodu k instalaci a 
údržbě.

Vyvolané nastavení se zobrazí na displeji vždy zhruba 
na pět sekund a lze měnit jeho nastavení; poté se displej 
přepne zpět do základního displeje hlavní úrovně ovlá-
dání. Před uplynutím uvedených pěti sekund klepněte na 
ovládací prvek; tím se vyvolá další hodnota nastavení.
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Displej Potřebné kroky

Ovládacím prvkem pootočte – kurzor 
označí po 3 sekundách zobrazení teploty, 
které současně bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
požadovanou hodnotu teploty tepelného 
zásobníku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí režimy provozu. Nastavený pro-
vozní režim bliká.

Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
vozní režim.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí dny v týdnu. Nastavený den v 
týdnu bliká.

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální den v týdnu.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení hodin respektive minut. 

Otáčením ovládacího prvku nastavte 
aktuální čas.

Tab. 4.1 Nastavení v hlavní úrovni ovládání

4.3.5 Informační úroveň
Opakovaným tisknutím tlačítka "info" můžete vyvolávat 
nastavené hodnoty jednu po druhé.
Vyvolané informace se zobrazí na displeji zhruba na pět 
vteřin, poté se displej přepne zpět do hlavní úrovně 
ovládání.

Displej Nastavení

Požadovaná hodnota tepelného 
zásobníku

Snímač teploty v tepelném zásobníku 1
(horní čidlo zásobníku)

Snímač teploty v tepelném zásobníku 2
(dolní čidlo zásobníku)

Snímač teploty kolektoru 1

Časový program intervalů topení 1:
Doba uvolnění k nabití, např. pondělí 
od 6:00 do 8:00

Tab. 4.2 Hodnoty nastavení a provozní hodnoty

Podle toho, kolik časových programů jste nastavili, se 
zobrazí ještě další programy (viz odstavec 4.3.6).

4.3.6 Programovací úroveň
Pro dobíjení solárního zásobníku lze nastavit na den 
jeden časový program s až třemi časovými intervaly.
Regulátor je vybaven základním programem, který lze 
přizpůsobit individuálním potřebám uživatele.

Den
H1 H2 H3

Čas 
počátku

Čas 
konce

Čas 
počátku

Čas 
konce

Čas 
počátku

Čas 
konce

MO 6:00 22:00 — — — —

TU 6:00 22:00 — — — —

WE 6:00 22:00 — — — —

TH 6:00 22:00 — — — —

FR 6:00 22:00 — — — —

SA 6:00 22:00 — — — —

SU 6:00 22:00 — — — —

Tab. 4.3 Načtení základního programu

Obsluha 4
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Nastavení požadovaného času se provádí ve čtyřech 
krocích:
1. Zvolte časové okno
2. Volba dne v týdnu popřípadě bloku týdnů
3. Určete čas počátku
4. Určete čas konce

Na jeden den můžete stanovit až tři časové intervaly, 
přičemž se časy intervalů nesmí překrývat.
Časový interval můžete smazat tím, že nastavíte čas 
počátku a konce na stejnou dobu. Když měníte časový 
interval jen u jednoho bloku týdne, zůstanou případně 
nastavené časy u jiných dní zachovány. Tyto časy musí-
te upravit nebo vymazat zvlášť.

Příklad: Když měníte základní program H1 na MO-FR od 
12:00 do 22:00, zůstává časový interval H1 pro SA a SU 
stále nastaven na 6:00 až 22:00.

V následující tabulce jsou k ujasnění znovu přehledně 
uvedeny jednotlivé kroky:

Displej Potřebné kroky

Stiskněte programovací tlačítko P.
Ovládacím prvkem otáčejte, až se na dis-
pleji zobrazí symbol vodovodního 
kohoutku.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí hodnotu, kterou lze změnit (H1). 
Ta současně bliká.
Otáčením ovladačem zvolte požadované 
časové okno. 
Hodnoty nastavení: H1, H2, H3

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí zobrazení bloku týdnů. Toto zob-
razení současně bliká.
Otáčením ovládacího prvku vyberte pro-
gram bloku nebo den v týdnu.
Hodnoty nastavení: (MO-SU); (MO-FR); 
(SA-SU); (MO); (TU); (WE); (TH); (FR); 
(SA); (SU)

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas počátku. Bliká zobrazení 
hodin.
Otáčením ovladače zvolte dobu počátku. 
K nastavení znovu klepněte na ovládací 
prvek.

Klepněte na ovládací prvek – kurzor 
označí čas konce. Bliká zobrazení hodin.
Otáčením ovladače zvolte dobu konce. K 
nastavení minut znovu klepněte na ovlá-
dací prvek.

Tab. 4.4 Nastavení časového okna

4.3.7 Zvláštní funkce

Displej Potřebné kroky

Funkce Party
Stiskněte jednou tlačítko Zvláštní funkce, 
na displeji bliká zhruba deset sekund 
symbol Party, poté se tato funkce 
aktivuje.
Funkce se deaktivuje automaticky 
dosažením příštího intervalu dobíjení.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Aktivace funkce je pak možná jen v pro-
vozním režimu .

Jednorázové dobití
Dvakrát stiskněte tlačítko Zvláštní funk-
ce, na displeji bliká zhruba 10 sekund 
symbol Jednorázové dobití, poté se tato 
funkce aktivuje.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.

Funkce Prázdniny
Stiskněte tlačítko Zvláštní funkce třikrát, 
na displeji bliká zhruba 10 sekund symbol 
Prázdniny a pomocí ovládacího prvku 
můžete zadat počet dnů prázdnin.
Poté se tato funkce aktivuje na nastave-
nou dobu.
Chcete-li funkci deaktivovat dříve, musíte 
tuto funkci znovu zvolit.
Pokud je aktivní funkce ochrany proti 
legionelám, je tato funkce provedena 
poslední den prázdnin. 

Tab. 4.5 Aktivace zvláštních funkcí

4 Obsluha
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4.4 Chybová hlášení
Solární regulátor zobrazuje při poruše teplotních sníma-
čů chybová hlášení na hlavní úrovni ovládání. 
Při uvedení zařízení do provozu (například po vypnutí a 
opětovném zapnutí napájení) se vždy zjišťuje konfigura-
ce snímačů. Z nastaveného schématu hydraulického 
systému regulátor rozpozná, zda došlo k poruše nebo 
zda daný snímač není k provozu třeba.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné 
obsluhy.
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.
Nikdy se nepokoušejte provádět sami opravy 
ani údržbu přístroje. Touto činností pověřte 
autorizovaný servis. K tomu doporučujeme uza-
vřít smlouvu o údržbě solárního zařízení s 
vaším autorizovaným servisem.

Následující tabulka vysvětluje význam jednotlivých hlá-
šení.

Displej Hlášení/význam hlášení

Chyba snímače kolektoru 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný, nebo jestliže snímač 
chybí. 

Chyba snímače v tepelném zásobníku 1

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný. 

Chyba snímače v tepelném zásobníku 2

Tato chyba se vyskytne, je-li připojený 
snímač vadný, nebo jestliže snímač 
chybí. 

Chyba blokování

Funkce ochrany: Kolektorové čerpadlo 
se vypne, pokud je teplota na zásobníko-
vém čidle 2 příliš vysoká.

Tab. 4.6 Chybová hlášení

4.5 Odstranění poruch

h
 Upozornění!
Pokud jsou netěsnosti na vodovodním potrubí 
mezi zásobníkem a vodním kohoutkem, uzavře-
te laskavě uzavírací ventil studené vody na 
zásobníku. V opačném případě může voda způ-
sobit škody. Odstranění případné netěsnosti si 
objednejte u akreditovaného specializovaného 
servisu.

Uzavírací ventil studené vody naleznete na trubkovém 
spojení od vaší domácí přípojky vody k zásobníku (připo-
jení studené vody) v bezprostřední blízkosti zásobníku.

Co se stane, když ... Odstranění

ze zařízení kape kapalina? Pokud je to možné, zachytávejte 
ji (kbelík) a kontaktujte autori-
zovaný kvalifikovaný servis.

uniká z bezpečnostního ventilu 
ve vodovodním potrubí kapalina 
nebo pára?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

regulátor zobrazuje "porucha 
čidla" nebo "přerušení kabelu"?

Zavolejte autorizovaný kvalifi-
kovaný servis

byl zničen plátek plochého 
kolektoru?

Nedotýkejte se vnitřního povr-
chu kolektoru. Zavolejte servisní 
firmu.

zásobník nedodává dostatek 
teplé vody?

Zkontrolujte, zda je nastavení 
teploty připraveného zásobníku 
(doporučeno asi 60 °C) správné. 
Zkontrolujte nastavení termo-
statického směšovače teplé 
užitkové vody (doporučeno asi 
60 °C).
Jsou-li nastavení v pořádku, je 
možné, že je zásobník zanesen 
usazeninami vápníku. Pak: Zavo-
lejte autorizovaný kvalifikovaný 
servis

Tab. 4.7  Odstranění poruch

d
 Nebezpečí!
Nebezpečí života následkem neodborných 
zásahů.
V důsledku neodborně prováděných prací na 
solárním zařízení může dojít k ohrožení zdraví a 
života. 
Nikdy se nepokoušejte odstraňovat poruchy 
solárního systému sami. V případě poruchy se 
poraďte s autorizovaným servisním technikem.

4.6 Vyřazení z provozu
• Vyberte provozní režim v hlavní úrovni ovládání  

(viz odstavec 4.3.4). Při odstavení z provozu během 
chladnějších ročních období přitom dbejte také na 
informace k ochraně proti mrazu, viz odstavec 4.7.

Obsluha 4
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4.7 Ochrana před mrazem
Jestliže bude Váš solární zásobník instalován v nevytá-
pěné místnosti, která není chráněna před mrazem, hrozí 
v zimě nebezpečí zamrznutí. V tomto případě vypusťte 
solární zásobník.
• Odstavte zásobník z provozu tak, jak je popsáno v 

odstavci 4.6.
• Zavřete uzavírací zařízení v přívodním potrubí stude-

né vody zásobníku.

Obr. 4.8  Vypuštění zásobníku

• Na vypouštěcím ventilu zásobníku upevněte vhodnou 
hadici(viz obrázek 4.8).

• Volný konec hadice umístěte do vhodného odtoku.
• Otevřete vypouštěcí ventil.
• Otevřete nejvýše položené odběrné místo teplé vody 

pro provzdušnění a bezezbytkové vypuštění vodovod-
ních potrubí.

H
 Nebezpečí! 
Nebezpečí opaření.
Výstupní teplota na vypouštěcím ventilu může 
mít u zásobníku auroSTEP plus až 80 °C. 
Vyvarujte se kontaktu s vytékající vodou.

• Až voda zcela vyteče, vypouštěcí ventil a odběrné 
místo teplé vody opět zavřete.

• Sejměte hadici z vypouštěcího ventilu.

4.8 Údržba a zákaznické služby
Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
solárního systému auroSTEP plus, provedená kvalifiko-
vaným servisním technikem.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození v důsledku nesprávné 
obsluhy!
Při neodborných opravách nebo údržbě může 
dojít k poškození Vašeho zařízení.
Nikdy se nepokoušejte provádět sami opravy 
ani údržbu přístroje. Touto činností pověřte 
autorizovaný servis. K tomu doporučujeme uza-
vřít smlouvu o údržbě solárního zařízení s 
vaším autorizovaným servisem.

d
 Nebezpečí!
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě 
ovlivnit provozní bezpečnost zařízení a způso-
bit věcné škody či poškození zdraví osob.

Díky tomu může také přínos ze zařízení zaostávat za 
očekáváním.

h
 Upozornění!
U vody s velkým obsahem vápníku se 
doporučuje pravidelné odvápnění.

Údržba zásobníku
Stejně jako pro celý systém, platí také pro zásobník 
Vaillant, že pravidelná kontrola/údržba, prováděná ser-
visním technikem, je nejlepším předpokladem pro dlou-
hodobou provozuschopnost, spolehlivost a dlouhou 
životnost.
Do rozsahu dodávky zásobníku Vaillant patří jedna 
ochranná magneziová anoda. Ty musí být v rámci údrž-
by kontrolovány servisním technikem jednou ročně. Je-li 
to potřebné musí servisní technik vyměnit spotřebova-
nou magnesiovou anodu za originální magneziovou 
anodu, která je náhradním dílem.
U vody s velkým obsahem vápníku se doporučuje pravi-
delné odvápnění. Pokud Váš zásobník nadále nedodává 
dostačující množství vody, může to být známkou usazení 
vodního kamene. Nechejte servisního technika, aby pro-
vedl odvápnění. Tento technik také stanoví časové inter-
valy pro provádění odvápnění.

Údržba solárního zařízení
Ročně musí být kontrolována solární kapalina. Tato čin-
nost je obvyklou součástí smlouvy o údržbě, uzavřené s 
vaším autorizovaným servisním technikem.

4 Obsluha
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4.9 Zkontrolujte bezpečnostní ventil
V přívodním potrubí studené vody je v blízkosti zásobní-
ku vebudován bezpečnostní ventil.
• Kontrolujte pravidelně provozní pohotovost bezpeč-

nostního ventilu jednorázovým otevřením ventilu.

Obsluha 4
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