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1 Informace k dokumentaci

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

Související dokumentace
Pro provozovatele zařízení:

Při instalaci auroSTEP plus bezpodmínečně dbejte 
pokynů ve všech návodech k instalaci dílů a kompo-
nent zařízení. Tyto návody k instalaci jsou přiloženy 
ke všem dílům zařízení a doplňkovým komponentám. 
Dále dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou 
přiloženy ke komponentám zařízení.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a návod k instalaci a rovněž i 
všechny další související podklady uložte tak, aby byly 
v případě potřeby k dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení předejte pod-
klady 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 popis instalaceplatí 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 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 těžké 
újmy na zdraví

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.

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, zejména při pracích na střeše.
Při nebezpečí pádu se bezpodmínečně zajistěte proti 
pádu z výšky. (Doporučujeme bezpečnostní pás 
 Vaillant obj. č.: 302 066).
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.

–

–

–

>

>

>

>

>

Bezpečnost 2
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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
Montáž a výměna kolektorů nebo kolektorových částí se 
má provádět ve dnech, kdy je velká oblačnost, aby nedo-
šlo k poranění na horkých částech. Při slunečném počasí 
se tyto práce mohou provádět v ranních a večerních 
hodinách nebo při zakrytém kolektoru.

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.

2.3.1 Solární zásobník

Instalace
Regulátor pokojové teploty musí instalovat autorizovaný 
kvalifikovaný servis, který odpovídá za dodržení stávají-
cích norem a předpisů. Za škody, které vzniknou nedo-
držováním tohoto návodu, nepřebírá výrobce žádnou 
odpovědnost.

>

>

>

>

>

>

>

>

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Před začátkem prací na zařízení odpojte 
přívod elektrického proudu.
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku neod-
borné instalace.

Přenechte provedení elektrické instalace 
autorizovanému odbornému servisu.

Provozní tlak, pojistný ventil a vypouštěcí potrubí
Maximální provozní přetlak zásobníku činí 10 bar. Jest-
liže je vstupní tlak vyšší než10 bar, musí být do potrubí 
studené vody vestavěn redukční ventil.
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Během ohřevu zásobníku vychází z bezpeč-
nostních důvodů z vypouštěcího potrubí 
pojistného ventilu voda!

Nezavírejte vypouštěcí potrubí pojistného 
ventilu.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a 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.
Vypouštěcí potrubí musí vést do vhodného 
odtoku, kde je vyloučeno ohrožení osob.

Kontrola/údržba a úpravy
Kontrolní a údržbářské práce a úpravy na zásobníku 
nebo regulátoru, na přívodních vedeních vody a proudu, 
na vypouštěcím potrubí a pojistném ventilu pro vodu v 
zásobníku smí být prováděny jen kvalifikovaným servis-
ním technikem.

>

>

>

>

>

>

2 Bezpečnost
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2.3.2 Bezpečnostní datový list solární kapaliny

1.  Označení látky/přípravy a firmy
1.1  Údaje o produktu:

Obchodní název Vaillant solární kapalina hotová 
směs

1.2  Údaje o dodavateli:
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid,
Telefon (02191) 18- 0, Fax (02191) 182810

Informace pro nouzové případy: rady v případě otravy 
ve vaší blízkosti (viz informace nebo telefonní seznam).

2.  Složení/údaje o složkách
2.1  Chemická charakteristika

Vodný roztok 1,2-propylenglykolu s inhibitory koro-
ze.

3.  Možná nebezpečí
3.1  Nejsou známa žádná zvláštní rizika.

4.  První pomoc
4.1  Všeobecné pokyny

Odstranit znečištěný oděv.
4.2  Při vdechnutí:

V případě potíží po vdechnutí výparů/aerosolu: Čer-
stvý vzduch, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3  Po kontaktu s kůží
Omýt vodou a mýdlem.

4.4  Po kontaktu s očima
Důkladně proplachovat pod tekoucí vodou s otevře-
nými víčky alespoň 15 minut.

4.5  Po požití
Vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

4.6  Pokyny pro lékaře
Symptomatické ošetření (dekontaminace,
životní funkce), není znám žádný specifický protijed.

5.  Protipožární opatření
5.1  Vhodné hasicí prostředky:

Vodní a suché hasicí prostředky, pěna stabilní vůči 
alkoholu, oxid uhličitý (CO2)

5.2  Speciální rizika:
Zdraví škodlivé páry. Tvorba kouře/mlhy. Při požáru 
se mohou uvolňovat uvedené látky a skupiny látek.

5.3  Speciální ochranné prostředky:
V závislosti na okolním prostředí používejte ochran-
né dýchací přístroje.

5.4  Ostatní pokyny:
Ohrožení závisí na hořících látkách a podmínkách 
hoření. Znečištěná hasicí voda musí být zlikvidována 
v souladu s místními předpisy.

6.  Opatření při neúmyslném úniku
6.1  Personální opatření:

Není zapotřebí žádných zvláštních opatření.
6.2  Ekologická opatření:

Znečištěná voda/hasicí voda se nesmí bez předběž-
né úpravy (biologická čistička) dostat do vodních 
zdrojů.

6.3  Postup při čištění/likvidaci:
Spotřebovaný materiál zaizolujte a pokryjte velkým 
množstvím písku, zeminy nebo jiného absorpčního 
materiálu, potom pro usnadnění absorpce silně stla-
čit k sobě. Směsí naplňte nádoby nebo plastové 
sáčky a předejte je k likvidaci.
U větších objemů: Odčerpejte produkt. Menší 
množství zlikvidujte pomocí vhodného materiálu 
jímajícího kapaliny. Nakonec zlikvidujte podle předpi-
sů. Stříkance odplavte velkým množstvím vody, v 
případě větších množství, která by se mohla dostat 
do kanalizace či vodních zdrojů, informujte příslušný 
vodohospodářský úřad.

7.  Manipulace a skladování
7.1  Manipulace:

Zajistěte řádné odvětrání pracoviště, jinak není 
zapotřebí žádných zvláštních opatření.

7.2  Protipožární a protiexplozivní ochrana:
Nejsou požadována žádná mimořádná opatření.
Nádoby ohrožené požárem ochlazujte vodou.

7.3  Skladování:
Pevně uzavřenou nádobu uchovávejte na suchém 
místě. Ke skladování nepoužívejte pozinkované 
nádoby.

8.  Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky
8.1  Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: 
Ochrana dýchacích cest při uvolňování par/aerosolů
Ochrana rukou:
Chemikáliím odolné ochranné rukavice (EN 374). 
Vhodné materiály také při delším přímém kontaktu 
(doporučeno: ochranný index 6, odpovídá > 
480 minutám doby propustnosti dle EN 374):
fluorový elastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka vrstvy.
Vhodné materiály při krátkodobém kontaktu nebo 
postříkání (doporuč.: min. index ochrany 2, odpoví-
dající > 30 minut doby permeace podle EN 374):
nitrilový kaučuk (NBR) – tloušťka vrstvy 0,4 mm. Z 
důvodu obrovské různorodosti je třeba dodržovat 
návody k použití jednotlivých výrobců.
Ochrana zraku: Ochranné brýle s boční ochranou 
(brýle s výztuhou) (EN 166)

8.2  Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Při zacházení s chemikáliemi je nutno dodržovat 
obvyklá ochranná opatření.

Bezpečnost 2
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9.  Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: kapalné
Barva: červená/fialová
Zápach: charakteristický pro produkt
Teplota tuhnutí (DIN 51583): 
cca -28 °C
Teplota varu: > 100 °C (ASTM D 1120)
Bod vzplanutí: žádný
Dolní hranice výbušnosti: 2.6 % obj.
Horní hranice výbušnosti: 12.6 % obj.
Teplota vznícení: odpadá
Tlak par (20 °C): 20 mbar
Hustota (20 °C) (DIN 51757): 
cca 1.030 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: dokonale rozpustná
Rozpustnost (kvalitativní) v rozpouštědlech: polární 
rozpouštědla: rozpustná.
Hodnota pH (20 °C): 9,0-10,5 (ASTM D 1287)
Viskozita, kinematická (20 °C) (DIN 51562): 
cca 5,0 mm2/s 

10.  Stabilita a reaktivnost
10.1  Látky, kterých je nutno se vyvarovat:

Silné oxidační prostředky
10.2  Nebezpečné reakce:

Žádné nebezpečné reakce, jsou-li dodrženy předpi-
sy/pokyny pro skladování a manipulaci.

10.3  Nebezpečné produkty podléhající rozkladu:
Žádné produkty podléhající rozkladu, jsou-li 
dodrženy předpisy/pokyny pro skladování a manipu-
laci.

11.  Údaje k toxikologii
11.1  LD50/perorální/krysa: > 2000 mg/kg

Primární kožní dráždivost/králík: nedráždivý. (OECD 
směrnice 404)
Primární kožní reakce/králík: nedráždivý.
(směrnice OECD 405)

11.2  Dodatečné pokyny:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z jed-
notlivých komponentů.

12.  Údaje k ekologii
12.1  Ekologická toxicita:

Toxicita pro ryby: LC50 Leuciscus idus (96 h): 
> 100 mg/l
Vodní bezobratlí živočichové: EC50 (48 h): 
> 100 mg/l
Vodní rostliny EC50 (72 h): >100 mg/l
Mikroorganismy/účinek na aktivovaný kal: DEVL2 
> 1000 mg/l. Při správném zavedení nepatrných kon-
centrací do adaptovaných biologických čisticích zaří-
zení není nutno očekávat poruchy odbourávání akti-
vovaného kalu.

12.2  Posouzení vodní toxicity:
Produkt nebyl testován. Posudek byl
odvozen z jednotlivých komponentů.

12.3  Persistence a rozklad:
Údaje o eliminaci: 

Zkušební metoda OECD 201 A (nová verze)
Analytická metoda: úbytek DOC
Eliminační stupeň: > 70 % (28 d)
Posouzení: Snadno biologicky odbouratelné.

13.  Pokyn pro likvidaci
13.1  Likvidace

Kapalina musí být při dodržení místních předpisů 
dopravena např. na vhodnou skládku nebo do vhod-
né spalovny. Jedná-li se o množství menší než 100 l, 
kontaktujte místní podnik komunálních služeb příp. 
službu sběru použitých chemických látek.

13.2  Nevyčištěná balení:
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít. 
Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

14.  Údaje k transportu:
VbF: Nepodléhá vyhlášce o hořlavých kapalinách.
Zasílání poštou je povoleno. Ve smyslu přepravních 
předpisů se nejedná o nebezpečné zboží. 
GGVE/RID: -, č. UN: -, GGVS/ADR: -, IATA-DGR: -, kód 
IMDG: -, TA-Luft (technické předpisy pro udržování čis-
toty vzduchu): -.

15.  Předpisy
15.1  Označení podle směrnice ES/národních předpisů:

Bez povinnosti označování.
15.2  Ostatní předpisy:

Třída ohrožení vodních zdrojů: (příloha 4 VwVwS 
(Německo), ze dne 17.05.1999): (1), slabě ohrožující 
vodu.

16.  Ostatní údaje
Úplné znění výstražných symbolů a R-vět, jsou-li jmeno-
vány v kapitole 3 pod názvem ‚Nebezpečné obsažené 
látky‘ Xi: dráždivá. R36: Dráždí oči.
List s bezpečnostními údaji je určen k tomu, aby zpro-
středkoval podstatné fyzikální, bezpečnostně technické, 
toxikologické a ekologické údaje pro zacházení s che-
mickými látkami a přípravky, jakož i doporučení pro bez-
pečné zacházení, zejména skladování, manipulaci a pře-
pravu. Odpovědnost za škody v souvislosti s využitím 
těchto informací nebo použitím, přizpůsobením nebo 
zpracováním zde popsaného produktu je vyloučena. To 
neplatí,pokud se my, naši právní zástupci nebo zplno-
mocněnci dopustíme úmyslné nebo hrubé nedbalosti. 
Odpovědnost za nepřímé škody je vyloučena. 
Údaje byly vypracovány podle nejlepšího vědomí a svě-
domí a odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí. 
Nezískáváte žádný příslib ohledně vlastností výrobku.

17.  Stav: Vyhotoveno dne 01.02.2008 
spol.: Vaillant GmbH.

2 Bezpečnost
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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
Termické solární systémy a jejich komponenty;
Terminologie (ISO/DIS 9488; 1995)

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

EN 1991-2-3
Eurocode 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–3: Účinky na nosné 
konstrukce, zatížení sněhem

EN 12976-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikované sys-
témy, část 1: Všeobecné požadavky

EN 12976-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikovaná 
zařízení, část 2: Zkušební postupy

ISO 9459-1: 1993
Solární ohřev – Domovní systémy pro ohřev vody – 
část 1: Postup pro hodnocení výkonu za použití vnitřních 
zkušebních metod

Kolektory a montáž kolektorů

EN 1991-2-4
Eurokód 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–4: Zatížení konstruk-
cí - Zatížení větrem

>

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

EN 60335-2-21
Bezpečnost elektrických zařízení určených pro domác-
nost a podobné účely; část 2: Zvláštní požadavky na 
ohřívač vody (zásobník vody a bojler na teplou vodu) 
(IEC 335-2-21: 1989 a doplňky 1; 1990 a 2; 1990, modifi-
kováno)

Ochrana před bleskem

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

Bezpečnost 2
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3 Montáž

3.1 Místo instalace

Solární zásobník
Abyste se vyhnuli tepelným ztrátám, nainstalujte 
solární zásobník co nejblíže ke kolektorovému poli; 
minimální nutný odstup činí 3 m.
Při volbě místa instalace berte zřetel na hmotnost 
naplněného zásobníku (viz kapitola 12 Technic-
ké údaje).
Umístění zásobníku zvolte tak, aby bylo možno vést k 
zařízení potřebná potrubí (na straně solárního sys-
tému a na straně pitné vody).
Zvolte místo instalace zásbníku tak, abyste zachovali 
nad zásobníkem volný prostor cca 1 m, aby bylo 
možno v rámci údržby demontovat topnou tyč a v pří-
padě nutnosti vyměnit ochrannou anodu.

i
 Abyste se vyhnuli energetickým ztrátám, 

opatřete topná potrubí a potrubí teplé vody 
tepelnou izolací.

>

>

>

>

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Zásobník nesmí být výškově umístěn nad 
kolektory a vedeními nacházejícími se na 
střeše, neboť jinak by nebylo umožněno úplné 
vyprázdnění kolektorů.

Výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem (pří-
vodní kolektorové vedení) a nejnižsím 
bodem zařízení (spodní hrana zásobníku) 
nesmí překročit 8,5 m, protože jinak není 
výkon čerpadla dostačující.
Je-li výškový rozdíl větší, než 8,5 m, 
vestavte do solárního okruhu "solární 
expanzní nádobu" (č. pol. 302362), dostup-
nou jako příslušenství.

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Spád propojovacího vedení mezi kolektoro-
vým polem a solárním zásobníkem nesmí být 
v žádném místě menší než 4 % (4 cm/m); tím 
je zajištěn dostatečný průtok solární kapaliny.

Spád musí být dodržen.

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Délka propojovacího vedení mezi kolektoro-
vým polem a solárním zásobníkem nesmí 
horizontálně činit více než 10 m, aby byl zajiš-
těn dostatečný průtok solární kapaliny.

Horizontálně nepokládejte více než 10 m 
"solární měděné trubky 2 v 1" délky 10 m 
(č. výrobku 302359) nebo "solární měděné 
trubky 2 v 1" délky 20 m (č. výrobku 
302360) (při dodržení pravidla spádu 4 %).
Horizontální položení trubek v tomto pří-
padě znamená instalaci pod úhlem menším 
než 45°!

i
 Tak jako u všech zařízení pro výrobu a pří-

pravu teplé vody vznikají i u tohoto solárního 
systému zvuky, jejichž hladina sice leží všeo-
becně pod úrovní dnes obvyklých spalovacích 
topných zařízení; přesto však výslovně nedo-
poručujeme umístění jednotky solárního 
zásobníku v obývacím pokoji nebo ložnici!

>

>

>

>

3 Montáž
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3.2 Instalace zařízení
Jednotka solárního zásobníku je dodávána kompletně 
smontovaná.

3

2

1

Obr. 3.1  Instalace solárního zásobníku

Solární zásobník (1) vyjměte z obalu až na místě insta-
lace.
Nakloňte solární zásobník dopředu tak, abyste mohli 
na požadovaném místě zlomu (3) rozlomit polystyré-
novou podložku a poté obě poloviny přelomené pod-
ložky odstraňte.
Vyrovnejte zásobník pomocí tří přestavitelných 
nožek (2).

>

>

>

Montáž 3
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3.3 Rozměry zařízení a připojení
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Obr. 3.2  Rozměry zařízení a připojení solárního zásobníku

Legenda
1 Přípojka teplé vody R 3/4
2 Přípojka studené vody R 3/4
3 Nálepka s připojovacím schématem
4 bez funkce
5 Hořčíková ochranná anoda
6 Ponorná jímka pro zásobníkové čidlo Sp1
7 Vypouštěcí ventil
R Rovný vnější závit

3.4 Montáž kolektorů
Namontujte kolektory. Dbejte přitom na montážní návod 
pro ploché kolektory auroTHERM classic VFK 135 D.

3 Montáž
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4 Instalace

4.1 Montáž připojovacích vedení pitné vody
Pro připojení vedení pitné vody na solární zásobník nabí-
zí společnost Vaillant jako příslušenství různé sady 
potrubí pro instalaci na omítku nebo pod omítku. Infor-
mace k příslušenství najdete v platném ceníku.

i
 Při montáži připojovacích vedení dodržujte 

návody, které jsou připojeny k danému příslu-
šenství.

Potrubí, které má být instalováno na místě montáže, 
vyžaduje následující součásti:

– pojistný ventil (6 bar) pro potrubí studené vody
– Termostatický směšovač teplé vody
– příp. expanzní nádoba teplé vody
– příp. redukční ventil v potrubí studené vody
– příp. zpětná klapka v topném okruhu
– údržbové kohouty

Pro montáž potrubí na místě konstrukce je k dispozici 
sada příslušenství (č. výrobku 305967), skládající se ze 
čtyř kolen.
Ty umožňují připojení měděných trubek (Ø 15 mm) pomo-
cí šroubení se svěrným kroužkem.

Termostatický směšovač teplé vody
Termostatický směšovač teplé vody zajišťuje smísení 
teplé vody ze zásobníku se studenou vodou na požado-
vanou maximální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.
Nastavíte-li při uvedení solárního zařízení do provozu 
termostatický směšovač teplé vody na požadovanou 
maximální teplotu, bude tato maximální teplota na 
odběrných místech teplé vody udržována.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota může činit až 70 °C.

Nastavte termostatický směšovač na 
< 60 °C a zkontrolujte teplotu na odběrném 
místě teplé vody.

>

4.2 Montáž solárních připojení

min. 4 %

m
ax

. 8
,5

 m

Obr. 4.1  Instalační výška a spád potrubí bez "solární expanzní 

nádoby"

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Jestliže celková délka propojovacích vedení 
mezi kolektorovým polem a zásobníkem pře-
kročí 40 m nebo, jestliže je vnitřní průměr 
propojovacího vedení větší nebo menší než 
8,4 mm, nepřebírá společnost Vaillant žádnou 
záruku za funkci solárního systému.

Instalujte tedy max. 20 m "solární měděné 
trubky 2 v 1" (odpovídá 40 m celkové 
délky).

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Nejsou-li použita předpokládaná propojovací 
vedení a odpovídající solární kapalina, nepře-
bírá společnost Vaillant žádnou záruku za 
funkci solárního systému.

Pokládejte "solární měděnou trubku 2 v 1" 
délky 10 m (č. pol. 302359) nebo délky 
20 m (č. pol. 302360).
Solární systém plňte pouze solární kapali-
nou značky Vaillant (č. pol. 302363).

>

>

>

Instalace 4
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min. 4 %

Obr. 4.2  Uložení solárního zásobníku na půdě

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Nachází-li se horní solární přípojka zásobníku 
nad nejníže položeným bodem kolektorového 
pole, není umožněno úplné vyprázdnění 
kolektorů.

Jestliže umisťujete solární zásobník na 
půdu, musí se horní solární přípojka na 
zásobníku vždy nacházet pod nejníže 
položeným bodem kolektorového pole.

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Je-li spád propojovacích vedení mezi kolekto-
rovým polem a zásobníkem menší než 4 % 
(4 cm/m), není zajištěn dostatečný průtok 
solární kapaliny.

Dbejte na to, aby spád propojovacích 
vedení nebyl v žádném místě menší než 
4 % (4 cm/m).

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Dojde-li k příliš těsnému ohnutí "solární 
měděné trubky 2 v 1", není zajištěn dosta-
tečný průtok solární kapaliny.

"Solární měděnou trubku 2 v 1" v opláště-
ných úsecích ohýbejte pouze ručně.
Abyste se vyhnuli nepřípustným zúžením 
průřezu, zvlnění popř. zlomení, nepřekra-
čujte v žádném případě rádius ohnutí 
100 mm.

>

>

>

>

Položte "solární měděnou trubku 2 v 1" od spol. 
 Vaillant od střechy po místo instalace zásobníku. 
Dbejte přitom na údaje týkající se max. délky propojo-
vacího vedení a nutného spádu.

Obr. 4.3  Sejmutí krytů

Sejměte kryt na přední straně zásobníku tak, že ho 
stáhnete z přídržných svorek.

>

>

4 Instalace
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b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Je-li "solární mědená trubka 2 v 1" délkově 
upravována, může dojít k poškození elektric-
kého vedení pro solární čidlo.

Dávejte při úpravě délky použitých doporu-
čených a bezpečných "solárních měděných 
trubek 2 v 1" a jejich izolace pozor na to, 
abyste nepoškodili elektrické vedení pro 
připojení solárního čidla, které je uložené v 
izolaci.

Propojte vedení od horní solární přípojky na kolekto-
rovém poli (přívodní solární vedení) nahoře na solár-
ním zásobníku s levouměděnou trubičkou solárního 
zásobníku. 
Propojte vedení od dolní solární přípojky na kolekto-
rovém poli (zpětné solární vedení) nahoře na solár-
ním zásobníku s pravou měděnou trubičkou solárního 
zásobníku. 
Při připojování dbejte také na štítek nahoře na zásob-
níku.

1
2

3
4

5

Obr. 4.4  Solární přípojky na zásobníku

K propojování používejte následující způsob šroubení se 
svěrným kroužkem:

>

>

>

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Pokud namontujete šroubení se svěrným 
kroužkem bez výztužných vložek, může dojít 
k deformaci měděné trubky. V důsledku toho 
by došlo k netěsnosti nebo poškození solární 
přípojky!

Dbejte na těsné utažení svěrných šroubení.
Chraňte solární připojení před poškozením 
při utahování tím, že je přidržíte v opačném 
směru.

Zaveďte výztužnou vložku (2) až na doraz do měděné 
trubky (1).
Nasuňte na měděnou trubku převlečnou matici (3) a 
svěrný kroužek (4).
Nastrčte měděnou trubku až na doraz na tělo šrou-
bení (5) a v této poloze pevně utáhněte převlečnou 
matici.

>

>

>

>

>

Instalace 4
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4.3 Elektrická instalace

4.3.1 Předpisy
K elektrickému zapojení používejte běžné vodiče.
Průřez vodičů:
– napájecí vedení 230 V

(kabel síťového připojení): 1,5 mm2 nebo 2,5 mm2

– nízkonapěťová vedení
(vodiče snímačů): min. 0,75 mm2

Vedení čidla nesmí překročit maximální délku 50 m.

Napájecí vedení s napětím 230 V a vodiče od snímačů 
musí být vedeny od délky 10 m navzájem odděleně. Jako 
alternativu použijte pro čidlo odstíněné kabely.

Připojovací vodiče 230 V musí být v provedení s průře-
zem 1,5 mm2 nebo 2,5 mm2 a musí být připevněny na 
podstavci pomocí přiložených odlehčení od tahu.

Volné svorky zařízení nesmí být použity jako pomocné 
svorky dalších zapojení.

Instalace jednotky solárního zásobníku musí být prove-
dena v suchých místnostech.

Jednotka solárního zásobníku musí být připojena pro-
střednictvím pevného přívodu a oddělovacího zařízení 
se vzdáleností otevřených kontaktů nejméně 3 mm 
(například pojistky, výkonové vypínače).

4.3.2 Připojení elektrického napájení
Elektrické zapojení smí provádět výhradně autorizovaný 
kvalifikovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Před začátkem prací na zařízení odpojte 
přívod elektrického proudu.
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Riziko poškození desky zkratem na přívodním 
vedeních.

Konce žil vodičů, které vedou napětí 230 V, 
smějí být při napojení na ProE konektor z 
bezpečnostních důvodů odizolovány max. v 
délce 30 mm. Je-li vodič zbaven pláště ve 
větší délce, hrozí riziko zkratů na desce s 
plošnými spoji.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Kontakt C1/C2 je 24 V nízkonapěťový kontakt. 
Je-li kontakt C1/C2 použit jako 230 V spínací 
kontakt, vzniká nebezpečí poškození desky s 
plošnými spoji v důsledku přetížení.

Za žádných okolností nepoužívejte kontakt 
C1/C2 jako 230 V spínací kontakt.

4

1

3

2

Obr. 4.5 Položení síťtového připojovacího vedení

>

>

>

>

4 Instalace
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Vedení síťové přípojky (3), jež se již nachází v připojo-
vací skříni (4) zaveďte z vrchní strany zásobníku 
nebo zespoda skrz kabelové šachty rámového plechu 
(2) k přípojce elektrického proudu. Při tom napojte 
připojovací síťové vedení přes oddělovací zařízení pro 
všechny póly se vzdáleností otevřených kontaktů nej-
méně 3 mm (např. pojistky nebo výkonostní vypínač) 
na vedení PE, N a L domovní instalace. Pokud je 
nutné, upněte i dvoužilový přerušovací kabel křídlo-
vého kola teplovodního ohřívače (připojuje se k 
C1/C2) ve spínací skříňce (1).

1 

2 

3

4

Obr. 4.6 Připojení vedení kolektorového čidla

Elektrické vedení (1), souběžně uložené v izolaci 
"solární měděné trubky 2 v 1", připojte skrz kabelové 
průchody tak, aby nemohlo přiléhat na solární vedení.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení!
Přiléhají-li elektrické vodiče na měděné 
trubky, ve kterých proudí solární kapalina, 
může následkem vysokých teplot dojít k jejich 
poškození.

Zabraňte tomu, aby elektrické vodiče přilé-
haly na měděné trubky.

>

>

>

U zásobníku VEH SN 150/3 i je kryt displeje uložen 
odklopně. Pod ním je namontována spínací skříňka.

Abyste so dostali ke spínací skříňce (3), odklopte kryt 
displeje (2) směrem nahoru.
Pomocí šroubováku povolte šroub na spínací skříňce 
(4), nacházející se na jejím dolním okraji.
Víko spínací skříňky nejprve mírně pootevřete a poté 
ho zcela sejměte.
Propojte spínací skříňku v souladu s hydraulickým 
schématem (viz obrázky 4.7 až 4.9).

>

>

>

>

Instalace 4
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PWM

1 2 3 4 5 6

Obr. 4.7 Propojení spínací skříňky 

i
 Předtím, než konektory našroubujete na 

kabely, zastrčte je do gumových kabelových 
průchodek (4). K tomu je musíte na vrcholu 
protlačit. Tímto způsobem jsou přípojky a vni-
třek ovládací skříňky chráněny před stříkající 
vodou.

Upněte vedení čidla (1) do k tomu určených svorek 
KOL1 systému ProE.
Vylomte ve spínací skříňce potřebný počet skořepino-
vých stěn (3) pro zavedení všech samostatně monto-
vaných kabelů.
Gumové kabelové průchodky (4) spolu s předem vsu-
nutými kabely zatlačte do otvorů.
Vedení zajistěte pomocí přiložených odlehčení od 
tahu (2).
Nasaďte víko zpět v mírně otevřené poloze, neboť 
teprve poté ho můžete zcela zavřít.
Pevně utáhněte pojistné šrouby.

Propojení podle hydraulického schématu
Pro zjednodušení instalace jsou v regulátoru uložena 
dvě hydraulická schémata, z nichž je třeba vybrat odpo-
vídající. U systému auroSTEP plus VEH SN 150/3 i musí 
být zvoleno hydraulické schéma 2, což odpovídá tovární-
mu nastavení (viz tab. 5.1).
Hydraulické plány představují konfiguraci zařízení, při-
čemž komponenty zařízení jsou volitelné.

>

>

>

>

>

>

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Tato hydraulická schémata jsou pouze sché-
matickými znázorněními. V případě použití 
těchto hydraulických schémat pro vytvoření 
instalace hydraulického potrubí může dochá-
zet k chybným funkcím.

Nepoužívejte tato hydraulická schémata 
pro vytvoření instalace hydraulického 
potrubí.

 

>

4 Instalace
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Obr. 4.8  Schéma hydrauliky 2
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Obr. 4.9  Schéma připojení pro hydraulické schéma 2

Legendy k obr. 4.8 a 4.9
1 a 2  kolektorové pole s jedním nebo dvěma kolektory
SV  Studená voda
RV Redukční ventil (volitelně)
EP  Elektrická topná tyč
STB 1  Bezpečnostní omezovač teploty na ochranu před 

suchým žárem
STB 2 Bezpečnostní omezovač teploty pro omezování  
 výstupní teploty pod 100 °C (vestavěný v   
 připojovací skříni)
LEG/BYP  bez funkce
S  Připojovací skříň se stykačem pro elektrickou topnou 

tyč
VRS 550 Solární regulátor
C1/C2  24 V nízkonapěťový kontakt (není používán)
Kol1-P  Kolektorové čerpadlo 1
Kol2-P Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
PWM Signál PWM pro kolektorové čerpadlo 1
Kol 1  Kolektorové čidlo 1
Sp1 Zásobníkové čidlo 1
Sp2 Zásobníkové čidlo 2
230 V  síťový přívod 230 V sítě

L hnědý
N modrý
PE žlutý/zelený

i
 Při zapojování regulátoru dbejte na to, že 

zásadně musíte použít termický směšovací 
ventil pro omezení maximální teploty, který 
musí být v závislosti na topném zařízení 
nastaven např. na 60 °C.

4 Instalace
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5  Uvedení do provozu

Z továrny je již ohýbaná spirála zásobníku naplněna 
solární tekutinou v množství potřebném pro provoz 
solárního zařízení.
Při uvádění do provozu je třeba dodržet následující 
postup:

Naplňte zásobník pitnou vodou a odvzdušněte potrubí 
teplé vody.
Přizpůsobení z výroby přednastavených regulačních 
parametrů za účelem optimalizace systému
Provedte vyrovnání tlaku v solárním systému
Zkontrolujte těsnost
Nastavte termostatický směšovač

5.1 Naplnění systému pitné vody
Na straně pitné vody naplňte systém z přívodu stu-
dené vody a proveďte odvzdušnění přes nejvýše 
položené odběrné místo teplé vody.
Zkontrolujte těsnost zásobníku a zařízení.
Zkontrolujte všechna regulační a kontrolní zařízení na 
funkčnost a správné nastavení.

5.2 Nastavení parametrů zařízení

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození kolektorového čerpa-
dla!
Při prvním uvedení do provozu nesmí kolekto-
rové čerpadlo běžet, jinak může dojít k jeho 
poškození.

Při prvním uvedení do provozu vypněte 
kolektorové čerpadlo okamžitě po prvním 
zapnutí napájení tak, že na regulátoru zvo-
líte provozní režim .
Po nastavení parametrů zařízení musí být 
solární systém vždy nejprve provzdušněn 
(viz kap. 5.3).

Aby bylo možné zařízení optimálně vyladit na okolnosti 
zapojení, lze nastavit některé parametry zařízení. Tyto 
parametry jsou shrnuty na úrovni obsluhy a měl by je 
nastavovat výhradně kvalifikovaný řemeslník.

Do této úrovně obsluhy se dostanete stisknutím tlačítka 
programování a jeho podržením po dobu cca tří vteřin.
Poté můžete klepnutím na ovládací prvek vyvolat všech-
ny parametry zařízení.
Otáčením ovládacího prvku lze nastavit požadované 
hodnoty. Nastavená hodnota se ukládá klepnutím na 
ovládací prvek.
Po stisknutí tlačítka programování se zobrazení přepne 
zpět do základního zobrazení, aniž by se uložila nastave-
ná hodnota.
Následující tabulka zobrazuje přehled všech parametrů 
zařízení a jejich továrního nastavení.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Výběr schématu hydrauliky 1, 2 2

Nastavení maximální teploty zásobníku 1 20 až 75 °C 75 °C

Aktivace programu na ochranu před legione-
lami

0 [Vyp], 1 [Den], 2 [Noc] 0 [Vyp]

Nastavení doby trvání plnicího režimu 3 – 9 min 9 min

2. Aktivace nebo deaktivace čerpadla 0 [Vyp], 1 [Zap] 0 [Vyp]

Vyberte počet kolektorů 1, 2, 3 2

Nastavení doby zablokování kolektorového 
čerpadla

5 – 60 min 10 min

Aktivace zpoždění dobíjení 0=neaktivní; 1=aktivní 0

Tab. 5.1  Parametry zařízení (pokračování na další straně)

5 Uvedení do provozu
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Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Nastavení aktuálního dne 1 – 31 0

Nastavení aktuálního měsíce 1 – 2 0

Nastavení aktuálního roku 2000 – 2215 2000

Tab. 5.1 Parametry zařízení (pokračování)

i
 Parametry zařízení a časové programy 

můžete vrátit zpět do továrního nastavení 
tak, že na cca 10 vteřin podržíte tlačítko pro-
gramování. Zobrazení pak třikrát zabliká a 
všechny parametry se vynulují na tovární 
nastavení.

5.3  Vyrovnání tlaku v solárním systému
Vzduch, který se nachází v kolektorovém poli, se během 
instalace celého solárního zařízení ohřívá. To znamená, 
že hustota vzduchu v kolektoru klesá.

1 

2 

3 

4 5 

6

7

8

Obr. 5.1  Vyrovnání tlaku v solárním systému

Při prvním spuštění solárního systému opustí horký 
vzduch kolektor (8) a proudí do podstatně chladnější 
spirály (6) solárního zásobníku, kde se ochladí. To vede 
k vytvoření podtlaku v systému.

Uvedení do provozu 5
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Protože podtlak v sytému může vést k hluku čerpadel a 
může negativně ovlivnit výkon kolektorových čerpadel a 
především také jejich životnost, je při prvním uvedení do 
provozu nezbytné provést jednorázové vyrovnání tlaku. 
Pitná voda ve spodní oblasti zásobníku přitom musí být 
studená, tzn. že by se teplota na dolním zásobníkovém 
čidle Sp2 měla nacházet pod 30 °C.

i
 Poté, co vyrovnání tlaku jednou provedete, 

není nutno operaci opakovat do té doby, než 
znovu otevřete solární systém!

Připojte hadici (3) (délky cca 1,5 m) na horní plnicí pří-
pojku.
Zaveďte konec hadice do sběrné jímky vhodné pro 
solární kapalinu (4). Umístěte hadici do záchytné 
jímky tak, aby do ní mohl proudit vzduch.
Neponořujte konec hadice do solární kapaliny, abyste 
byli chráněni před případně vystupující horkou párou 
a solární kapalinou.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení nebo opaření!
Jestliže nebude ovzdušnění systému prove-
deno dle tohoto popisu, hrozí nebezpečí popá-
lení horkou párou nebo solární kapalinou.

Provzdušňujte systém v souladu s tímto 
návodem.

Zapněte solární systém tak, že zapnete přívod proudu 
na přívodním síťovém vedení a na regulátoru zvolíte 
provozní režim . Když dostatečně svítí slunce, běží 
nyní kolektorové čerpadlo (5) několik minut na maxi-
mální otáčky.
Když slunce nesvítí, musíte na solárním regulátoru na 
3 vteřiny současně zmáčknout a podržet tlačítka I a F. 
Kolektorové čerpadlo pak běží v režimu plnění, po 
dobu plnění zásobníku nastavenou na regulátoru, a to 
nezávisle na rozdílech teplot při zapínání. Až uplyne 
tato doba, záleží na podmínkách solárního nabití, 
jestli kolektorové čerpadlo poběží dál nebo se vypne.

>

>

>

>

>

>

i
 Při prvním uvedení zařízení do provozu se 

může v/před kolektorovým čerpadlem nachá-
zet vzduch. Proto je případně nutné čerpadlo 
vícekrát znovu spustit, aby byl vzduch vytla-
čen. Za chodu čerpadla při tom může dochá-
zet ke vzniku hluku a vibrací, které jsou však 
neškodné.
Jestliže lze za chodu kolektorového čerpadla 
v průzoru (1) solárního vedení spatřit, jak ke 
kolektoru proudí již pouze solární kapalina 
bez bublinek, není již v kolektorovém čerpadle 
žádný vzduch.

Během režimu plnění (nabíhající kolektorové čerpa-
dlo, nastavené z výroby na devět minut) sedm minut 
počkejte a poté, zatímco kolektorové čerpadlo stále 
běží, opatrně otevřete kohout (2) na horní plnicí pří-
pojce. Je možné, že z hadice působením tlaku vyteče 
trochu solární kapaliny. Následně je do systému slyši-
telně nasáván vzduch (7).
Po několika málo vteřinách je nasávání vzduchu ukon-
čeno. Nyní opět uzavřete kohout (2) na horní plnicí 
přípojce.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození solárního systému!
Nedojde-li k ovzdušnění solárního systému při 
prvním uvedení do provozu (a po každé 
výměně solární kapaliny) během doby plnění 
solárního zařízení, může to vést k poškození 
solárního systému. V tomto případě Vaillant 
nepřebírá záruku za funkčnost solárního sys-
tému.

Solární systém při prvním uvedení do pro-
vozu (a po každé výměně solární kapaliny) 
provzdušňujte bezpodmínečně vždy po 
dobu plnění solárního zařízení.
Ovzdušnění musí proběnout přesně v době 
režimu plnění. Vaillant doporučuje otevřít 
horní plnicí ventil po sedmi min.

Sejměte hadici z horní plnicí přípojky.

>

>

>

>

>
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5.4 Kontrola těsnosti solárního systému
Při náběhu kolektorového čerpadla zkontrolujte, zda 
ze šroubových spojení solární měděné trubky na 
střeše nebo na zásobníku nevytéká solární kapalina.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Neodborné utažení připojovacích vedení 
poškozuje solární přípojky na kolektoru a na 
zásobníku.

Chraňte solární přípojky na kolektoru solár-
ního zásobníku před poškozením při utaho-
vání tím, že je přidržíte v opačném směru.

Případně dotáhněte šroubení.
Po provedení zkoušky těsnosti izolujte i na střeše 
všechny volně ležící solární rozvody a šroubení se 
svěrným kroužkem vhodným izolačním materiálem. 
Vaillant pro tento účel doporučuje izolaci jednotlivých 
trubek s ochranným opletením z polyamidového 
vlákna, v délce 2 x 75 cm (č. výrobku 302361), odol-
nou proti ptačímu klování, která je dostupná jako pří-
slušenství.

5.5 Nastavení parametrů zařízení na regulátoru
Naprogramujte na solárním regulátoru časový spínač 
nebo časový program (stanovte počátek doby uvol-
nění pro plnění zásobníku).

>

>

>

>

>

5.6 Nastavení termostatického směšovače pitné 
vody

Horká voda ze zásobníku může být pomocí instalace ter-
mostatického směšovače pitné vody, směšováním horké 
a studené vody nastavena na požadovanou maximální 
teplotu v rozmezí 30 °C až 70 °C.

Nastavte regulaci termostatického směšovače pitné 
vody tak, aby byla na kohoutech teplé vody dodržena 
Vámi požadovaná teplota.
Nastavte regulaci termostatického směšovače teplé 
vody tak, aby byla na kohoutech teplé vody dodržena 
Vámi požadovaná teplota.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení nebo opaření!
Výstupní teplota může činit až 70 °C.

Nastavte termostatický směšovač na 
< 60 °C a zkontrolujte teplotu na odběrném 
místě teplé vody.

>

>

>
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5.7 Protokol o uvedení do provozu

Solární zařízení od:
bylo uvedeno do provozu se zřetelem na následující 
body:

1. Montáž O.K. Poznámka

Kotva řádně upevněná

Solární potrubí bylo propojeno s vyrovnáním potenciálu

Střešní krytina byla po usazení kotvy položena zpět podle předpisu

Střešní krytina nebyla poškozena

Fóliový kryt kolektorů byl odstraněn

Vypouštěcí potrubí bylo instalováno na pojistný ventil solárního okruhu

Zachycovací nádržka (prázdný kanystr) byla umístěna pod vypouštěcí 
potrubí

Vypouštěcí potrubí u pojistného ventilu na straně teplé vody instalováno a 
na výstupu připojeno

Termostatický směšovač instalován 

Teplota na termostatickém směšovači byla nastavena a zkontrolována

2. Uvedení do provozu

Solární okruh byl provzdušněn

Byla zkontrolována těsnost solárního systému včetně prověření netěsností 
na šroubových spojích (příp. dotáhnout převlečnou matici)

Víčka ventilu KFE byla našroubována

Zásobník byl odvzdušněn

Byl zvolen správný počet kolektorů

Bylo zkontrolováno nastavené schéma hydrauliky a zvolený počet čerpadel

Tab. 5.2  Protokol o uvedení do provozu (pokračování na další 

straně)

5 Uvedení do provozu
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3. REGULAČNÍ SYSTÉMY O.K. Poznámka

Teplotní čidlo zobrazuje skutečné hodnoty

Solární čerpadlo běží a cirkuluje

Solární okruh a zásobník se zahřívají

Časový interval dohřevu nastaven správně

4. Zaškolení

Uživatel zařízení byl poučen o:

–  základních funkcích a obsluze regulátoru solárního systému

– funkcích a obsluze dohřívání

– funkci hořčíkové ochranné anody

– zajištění systému před mrazem

– intervalech údržby

– vydání podkladů

Tab. 5.2 Protokol uvedení do provozu (pokračování)

5.8 Předání provozovateli
Provozovatel solárního systému auroSTEP plus musí být 
poučen o manipulaci a funkci systému a především jeho 
regulátoru. Provozovateli předejte všechny návody a 
doklady zařízení, které jsou určeny pro něj, aby si je 
uschoval. Projděte návod k obsluze spolu s provozovate-
lem a zodpovězte jeho případné dotazy. 
Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 
pokyny, které musí dodržovat. 
Upozorněte uživatele na to, že návody musí zůstat v 
blízkosti zařízení.

Uvedení do provozu 5
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6 Odstavení z provozu

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození kolektorů!
Kolektory, které nejsou v provozu, se mohou 
poškodit.

Dbejte na to, aby solární zařízení odstavil z 
provozu autorizovaný servisní pracovník.
Kolektory odstavujte nejvýše na dobu čtyř 
týdnů.
Kolektory, které nejsou v provozu, zakryjte.
Dbejte na to, aby byl kryt bezpečně upev-
něn.
Kolektory v případě delšího odstavení 
solárního zařízení z provozu demontujte.

Solární zařízení by nemělo být odstavováno z provozu. 
Při opravách nebo údržbě může být solární zařízení 
odstaveno z provozu na krátkou dobu. V případě dlou-
hodobějšího odstavení z provozu musí být kolektory 
demontovány a solární tekutina řádně zlikvidována.

Recyklace a likvidace
Jak zařízení, tak i přepravní obaly se skládají z převážné 
části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

Zařízení
Zařízení nepatří do domácího odpadu.
Všechny konstrukční materiály jsou neomezeně recyklo-
vatelné, dají se druhově třídit a mohou být dopraveny 
do místního zařízení pro recyklaci.

Zajistěte, aby staré přístroje byly řádně zlikvidovány.

Obaly
Za likvidaci přepravních obalů je odpovědný servisní 
technik, který zařízení instaloval.

Kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
"Modrý anděl".
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

>

>

>

>

>

Likvidace solární kapaliny
Solární kapalina musí být při zohlednění místních před-
pisů dopravena např. na vhodnou skládku nebo k ekolo-
gické likvidaci. V případě množství pod 100 l se spojte s 
místním podnikem pro čištění města, příp. mobilním zaří-
zením pro ochranu životního prostředí.

Nevyčištěné obaly 
Obaly, které nejsou kontaminovány, mohou být opět 
použity. Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

6 Odstavení z provozu
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7 Údržba

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná inspekce/údržba 
systému auroSTEP plus prováděná odborným servisním 
technikem.
Jako uživatel se nikdy nepokoušejte provádět údržbu 
vašeho systému sám. Touto činností pověřte autorizova-
ný servis. K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o údrž-
bě s vaším autorizovaným servisem.
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost solárního zařízení a způsobit věcné škody či 
poškození zdraví osob.

V tabulce na konci této kapitoly jsou uvedeny hlavní 
údržbářské práce na solárním systému a jejich časové 
intervaly.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Před začátkem prací údržby na zařízení 
odpojte přívod proudu na celopólovém 
oddělovacím zařízení (např. pojistky nebo 
výkonový vypínač).
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

7.1 Kontrola ochranné anody a čištění vnitřní 
části zásobníku

Čištění vnitřní nádrže zásobníku probíhá v úseku pitné 
vody, proto dbejte na odpovídající hygienu čisticích 
nástrojů a čisticích prostředků.

7.1.1 Kontrola ochranné anody
Zásobníky jsou vybaveny hořčíkovou ochrannou anodou, 
jejíž stav je třeba kontrolovat poprvé po dvou letech a 
poté každoročně.
Čištění vnitřní části zásobníku probíhá v úseku pitné 
vody, proto dbejte na odpovídající hygienu čisticích 
nástrojů a čisticích prostředků.
Při čištění vnitřní části zásobníku postupujte následov-
ně:

Vypněte přívod proudu a vyprázdněte zásobník.

>

>

>

1

Obr. 7.1  Vyjmutí ochranné anody

Vyjměte hořčíkovou ochrannou anodu (1) po každém 
čištění zásobníku a zkontrolujte její opotřebení.
Je-li to třeba, vyměňte hořčíkovou ochrannou anodu 
za odpovídající originální náhradní díl.

i
 Jako alternativu k pravidelné údržbě doporuču-

jeme vestavbu bezúdržbové univerzální anody 
s cizím zdrojem napětí (č. výrobku 302042, 
není k dispozici ve všech zemích).

i
 Stará nebo poškozená těsnění musíte vymě-

nit.

i
 Po každém čištění zkontrolujte také hořčíko-

vou ochrannou anodu, a to předtím, než opět 
naplníte zásobník.

7.1.2 Čištění vnitřní části zásobníku
Vyčistěte nádrž zevnitř proudem vody. 
Pokud je to nutné, uvolněte usazeniny vhodným 
pomocným prostředkem – např. dřevěnou nebo umě-
lohmotnou škrabkou – a spláchněte je pomocí vodní 
hadice, kterou musíte případně vyvést ven k vypouš-
těcímu ventilu skrz otvor anody.
Po zkontrolování ochrannou anodu opět pevně 
našroubujte.
Naplňte solární zásobník a zkontrolujte jeho vodotěs-
nost.

>

>

>

>

>

>
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b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Nebezpečí koroze při poškozené vnitřní 
nádobě.

Při čištění dejte pozor na to, aby nedošlo k 
poškození smaltování výměníku tepla nebo 
vnitřní části zásobníku.

7.2 Čištění zásuvné jímky pro elektrickou topnou 
tyč

1

Obr. 7.2 Otevření ochranného krytu

Vypněte přívod proudu
Odšroubujte připevňovací šrouby ochranného krytu 
(1) topné tyče a směrem nahoru kryt sejměte.

>

>

>

2

3

4

1

7

9

8

8

6

5

Obr. 7.3  Elektrické přípojky topné tyče

Legenda
1 Ochranný kryt
2 Přípojka bezpečnostního omezovače teploty (hnědá)
3 Přípojka bezpečnostního omezovače teploty (hnědá) 
4 Zásuvná trubka (pevně vestavěná v zásobníku)
5 Elektrická topná tyč 
6 Síťová přípojka L (hnědá)
7 Síťová přípojka N (modrá)
8 Ozubené podložky
9 Ochranný vodič PE (žlutozelený)

Odšroubujte ochranný vodič (9) resp. elektrickou top-
nou tyč (5).
Rozpojte kabelová připojení (6 a 7).
Vytáhněte elektrickou topnou tyč (5) ze zásuvné 
jímky (4).
Zkontrolujte, zda není poškozená keramika nebo 
topný drát elektrické topné tyče.

>

>

>

>
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b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Elektrická topná tyč je součást podléhající 
opotřebení a může dojít k jejímu poškození.

V případě prvních známek poškození kera-
miky nebo topného drátu elektrickou top-
nou tyč vyměňte ze novou.

Vyčistěte zásuvnou jímku kartáčem a odstraňte tak 
částice nečistot ze zařízení.
Po vyčištění zásuvné jímky do ní opět zasuňte elek-
trickou topnou tyč.
Obnovte kabelová připojení (6 a 7) na topné tyči. 
Namontujte při tom opětovně i ozubené podložky (8). 
Připevněte zemnicí kabel opětovně pomocí šroubu na 
uzemňovacím šroubu elektrické topné tyče a na 
zásuvné jímce.
Připevněte ochranný kryt (1) opět na topné tyči.

7.3 Kontrola pojistného ventilu

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření horkou vodou!
Výstupní teplota na pojistném ventilu může v 
případě zásobníku auroSTEP plus činit až 
80°C.

Vypouštěcí potrubí pojistného ventilu, 
který je třeba namontovat na místě insta-
lace, musí zůstat stále otevřené.

Zkontrolujte funkci pojistného ventilu jeho krátkým 
otevřením.
Jestliže při otevření nevytéká žádná voda nebo jest-
liže pojistný ventil dobře netěsní, vyměňte jej.

7.4 Výměna solární kapaliny
Solární kapalina musí být kontrolována každoročně.

i
 Společnost Vaillant přebírá záruku na funkci 

solárního systému jen tehdy, když je naplněn 
solární kapalinou Vaillant. Plnicí množství činí 
cca 8,5 l.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

Vypouštění solární kapaliny

4

3

2

1

Obr. 7.4  Vypouštění solární kapaliny

Vypněte solární systém tak, že přerušíte přívod 
proudu.
Rozpojte obě šroubení (1) a (2) mezi "solární mědě-
nou trubkou 2 v 1" a měděnou trubičkou na solárním 
zásobníku (přitom může dojít k výtoku případně horké 
solární kapaliny).
Na dolní plnicí přípojku (4) připojte hadici (3) (délky 
cca 1,5 m).
Konec hadice zaveďte do vhodné sběrné jímky o 
objemu nejméně 10 l.
Otevřete kohout na dolní plnicí přípojce (4).
Vypusťte veškerou solární kapalinu.
Zavřete kohout na dolní plnicí přípojce.
Sejměte hadici z dolní plnicí přípojky.

>

>

>

>

>

>

>

>

Údržba 7



30 Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020134332_00 

Napuštění solární kapaliny

i
 Během plnění systému novou solární kapali-

nou vytvořte vypouštěcí potrubí vedoucí od 
solárního pojistného ventilu k záchytné jímce, 
pokud již toto potrubí, podle našich instrukcí, 
nemáte k dispozici!

 
0

,4
 ±
0

,1
 m

2

1

4 3

Obr. 7.5 Napouštění solární kapaliny

Otevřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
Spojte horní plnicí přípojku se zahradní hadicí (5) a 
zastrčte do hadice plnicí nálevku (6).
Držte nálevku o 0,4 m 0,1 m výše než samotnou 
plnicí přípojku.

i
 Hadice musí být absolutně bez smyček a 

nesmí být zpřehýbaná.

Nyní do nálevky opatrně nalijte cca 8,5 l solární kapa-
liny Vaillant, než je kapalina viditelná v průzoru (3).
Zavřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
Sejměte zahradní hadici a nálevku z horní plnicí pří-
pojky.
Nyní opět spojte oba šroubové spoje (1) a (2) mezi 
solárním zásobníkem a "solární měděnou trubkou 2 v 
1".

>

>

>

>

>

>

>

Proveďte vyrovnání tlaku

i
 Po výměně solární kapaliny se může v/před 

kolektorovým čerpadlem nacházet vzduch. 
Proto je případně nutné čerpadlo vícekrát 
znovu spustit, aby byl vzduch vytlačen. Za 
chodu čerpadla při tom může docházet ke 
vzniku hluku a vibrací, které jsou však 
neškodné.
Jestliže je za chodu kolektorového čerpadla v 
průzoru solárního vedení vidět proudit ke 
kolektoru již jen solární kapalinu bez bublinek, 
není již v kolektorovém čerpadle žádný 
vzduch.

Po naplnění systému novou solární kapalinou oka-
mžitě proveďte vyrovnání tlaku, jak je popsáno v 
kap. 6.3.

7.5 Kolektory
V pravidelných intervalech kontrolujte bezpečné uložení 
kolektorů (viz doporučený kontrolní seznam údržby).

7.6 Náhradní díly
Seznam eventuálně potřebných náhradních dílů je uve-
den v platném katalogu náhradních dílů.
Informace poskytují autorizované servisní firmy.

>

7 Údržba
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7.7 Doporučený kontrolní seznam údržby

Údržba dne Interval údržby

Solární okruh

Kontrola solární kapaliny ročně

Kontrola funkce kolektorového čerpadla ročně

Kontrola stavu kapaliny v solárním okruhu, 
popř. doplnění

ročně

Kolektory

Vizuální kontrola kolektoru, připevnění kolek-
toru a přípojek

ročně

Kontrola znečištění a pevného usazení držá-
ků a komponentů kolektoru

ročně

Kontrola poškození izolace potrubí ročně

Solární regulátor
Kontrola funkce čerpadel (zap/vyp, automati-
ka)

ročně

Kontrola indikací teploty čidel ročně

Dohřev
Kontrola funkce termostatického směšovače ročně

Zajišťuje dohřívání požadovanou teplotu 
vody?

ročně

Kontrola topné tyče na poškození keramiky a 
topného drátu

ročně

Zásobník
Kontrola horčíkové anody a příp. výměna a 
při silném znečištění vyčištění zásobníku

ročně

Kontrola těsnosti přípojek ročně

Tab. 7.1  Doporučený kontrolní seznam údržby

Údržba 7
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8 Servis/diagnostika

Do servisní/diagnostické úrovně se dostanete tak, že 
stisknete současně ovládací prvek a programovací tlačít-
ko (na cca 3 vteřiny).

Displej Akční členy/hodnoty snímačů Průběh testování

Test kolektorového čerpadla 1 Kolektorového čerpadlo 1 zapnout a všechny 
ostatní akční prvky vypnout

Test kolektorového čerpadla 2
(V případě verze s jedním čerpadlem neplatné)

Kolektorového čerpadlo 2 zapnout a všechny 
ostatní akční prvky vypnout

Zkouška čerpadla na ochranu před legionelami/přepínacího 
obtokového ventilu

Čerpadlo na ochranu proti legionelám zapnout a 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test elektrického topného tělesa (EP) Test elektrického topného tělesa (EP) zapnout, 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test kontaktu C1/C2 Kontakt C1/C2 sepnutý, všechny ostatní akční 
prvky vypnuté

Zobrazení teploty zásobníkového čidla 1

Zobrazení teploty zásobníkového čidla 2

Zobrazení teploty kolektorového čidla 1

Tab 8.1 Test aktor/senzor

8 Servis/diagnostika
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Servis/diagnostika 8
Odstranění poruch 9

Při opakovaném klepnutí na ovládací prvek lze kontrolo-
vat zobrazení na displeji.

Obr. 8.1 Kontrola údajů na displeji

Dalším kliknutím se Vám zobrazí disponibilní softwarová 
verze regulátoru.

Obr. 8.2 Softwarová verze regulátoru

Servisní úroveň/úroveň diagnostiky lze opustit stisknu-
tím programovacího tlačítka.

9  Odstranění poruch

Bezpečnostní vypnutí elektrické topné tyče
Elektrická topná tyč disponuje bezpečnostním omezova-
čem teploty. Bezpečnostní termostat bezpečnostního 
omezovače teploty STB 1 elektrickou topnou tyč vypne, 
jakmile je tato zapnuta, ačkoli zásobník nebyl dostateč-
ně naplněn, a chrání tak před suchým žárem. Následně 
omezuje druhý bezpečnostní omezovač teploty STB 2 
maximální výstupní teplotu na hodnotu nedosahující 
100 °C. V případě těchto bezpečnostních vypnutí nedo-
chází k jejich automatickému vynulování a smějí být 
resetována pouze prostřednictvím odborného servisního 
technika.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Předtím, než začnete odstraňovat poruchu 
na zařízení, odpojte přívod proudu na celo-
pólovém oddělovacím zařízení (např. 
pojistky nebo výkonový vypínač).
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

Nejprve zjistěte, který z obou bezpečnostních omezo-
vačů teploty zareagoval.

- STB 2 (omezuje maximální výstupní teplotu na hod-
notu nedosahující 100 °C)

- STB 1 (chrání před suchým žárem)

1

2

Obr. 9.1  Vynulování bezpečnostního vypnutí u STB2

>

>

>
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Ověřte si, zda již došlo k ochlazení zásobníku nejméně 
o 30 K.
Odšroubujte víčko (1) resetovacího knoflíku (2) bez-
pečnostního omezovače teploty na spodní straně při-
pojovací skříně.
Ručně zmáčkněte resetovací knoflík. Bezpečnostní 
vypnutí poznáte podle toho, že STB 2 se po zmáčk-
nutí malého resetovacího knoflíku (2) odblokuje a tiše 
cvaká. 

x

Obr. 9.2  Kapilární trubice

Jestliže jste kontrolovali trubici čidla bezpečnostního 
omezovače teploty STB 2 (je umístěn v připojovací 
skříni) v ponorné trubce, jež se nachází nahoře na 
zásobníku, dbejte vždy na to, aby byla zasunuta 
přesně jen tak daleko, dokud zcela nezmizí neizolo-
vaná část kapilární trubice (x).

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Zasunete-li kapilární trubici příliš hluboko izo-
lovanou částí do ponorné trubky nebo neza-
sunete-li neizolovanou část kapilární trubice 
zcela, dojde k bezpečnostnímu vypnutí popří-
padě příliš pozdě a může dojít i ke vzniku 
popálenin.

Zcela zasouvejte pouze neizolovanou část 
trubice.

1 2 

Obr. 9.3  Vynulování bezpečnostního vypnutí u STB 1

Odšroubujte ochrannou čepičku (1).
Bezpečnostní vypnutí poznáte podle toho, že malý rese-
tovací knoflík vyskočil z termostatu (2).

>

>

>

>

>

>

Ověřte si, že již došlo k ochlazení zásobníku nejméně 
o 30 K. 
Ručně zmáčkněte resetovací knoflík. 

10 Recyklace a likvidace

10.1 Zařízení
U všech produktů Vaillant je recyklace a likvidace 
zohledňována již při vývoji produktu. Dílenské normy 
společnosti Vaillant stanoví přísné požadavky.
Při výběru materiálů je zohledňována recyklovatelnost 
materiálů, možnost demontáže a oddělitelnosti materiá-
lů a konstrukčních skupin stejně důsledně jako rizika pro 
životní prostředí a zdraví osob při recyklaci a likvidaci 
(což nelze vždy vyloučit) zbytkových látek, které nejsou 
recyklovatelné.
Váš zásobník se z větší části skládá z kovových materiá-
lů, které lze znovu roztavit v ocelárnách nebo hutích, 
jsou tedy téměř neomezeně recyklovatelné.
Použité plasty jsou označeny, takže je připraveno třídění 
a dělení materiálů pro pozdější recyklaci.

10.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
"Modrý anděl".
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

10.3 Solární kapalina
Dbejte na pokyny k likvidaci solární kapaliny uvedené v 
bezpečnostním datovém listu, viz odstavec 3.1.2.

10.4 Obal
Společnost Vaillant zredukovala dopravní balení zařízení 
na potřebné minimum. Při výběru obalových materiálů 
je důsledně dbáno na možnou recyklovatelnost.
Vysoce kvalitní kartony jsou již dlouho ceněnou sekun-
dární surovinou papírenského průmyslu.
Použité hmoty EPS (Styropor)® jsou nutné k ochraně 
produktů během dopravy. Materiál EPS je 100 % recyklo-
vatelný a bez obsahu FCKW (freonů). Stejně tak jsou 
používány recyklovatelné fólie a pásky.

>

>

9 Odstranění poruch
10 Recyklace a likvidace
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11 Záruka

11.1 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.

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!

Záruka 11



36 Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020134332_00 

12 Technické údaje

12.1 Zásobník VEH SN 150/3 i

Jednotka VEH SN 150/3 i

Jmenovitý obsah zásobníku l 150

Přípustný provoz. přetlak bar 10

Provozní napětí
Příkon regulačního přístroje
Zatížení kontaktů výstupních relé 
(max).
Maximální celkový proud (topná 
tyč a regulační zařízení)

V AC/Hz
W

A

A

230/50
max. 140

2

8

Nejkratší interval sepnutí
Provozní rezerva
Přípustná teplota prostředí max.
Provozní napětí čidla

min
min
°C
V

10
30
50
5

Minimální průřez vodičů čidel mm2 0,75

Předepsaný průřez 230 V napáje-
cích kabelů

mm2 1,5 nebo 2,5

Druh ochrany
Třída ochrany pro regulátory

IP 21
I

Solární výměník tepla

Výhřevná plocha m2 1,3

Spotřeba solární kapaliny l 8,5

Obsah solární kapaliny v topné spi-
rále

l 8,4

max. teplota na solárním vstupu °C 110

max. teplota teplé vody °C 80

Elektrická topná tyč

Provozní napětí
Příkon

V AC/Hz
kW

230/50
1,8

Směsné množství vody teploty 
40 °C (v případě přimísení studené 
vody teploty 15 °C a teploty zásob-
níku 65 °C)

l 130

max. teplota teplé vody °C 80

Pohotovostní spotřeba energie kWh/24 h 2,1

Rozměry

Vnější průměr zásobníku mm 600

Vnější průměr zásobníku bez izola-
ce

mm 500

Šířka mm 608

Hloubka mm 774

Výška mm 1084

Přívod studené a teplé vody R 3/4

Přívodní a zpětný tok solárního 
okruhu (svěrné šroubení)

mm 10

Hmotnost

Zásobník s izolací a obalem kg 110

Zásobník naplněný a připravený k 
provozu

kg 260

Tab. 12.1 Technické údaje jendotky zásobníku

12.2 Charakteristiky čidel

Zásobníkové čidlo Sp1 a Sp2, provedení NTC 2,7 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

0 °C 9191 ohmů

5 °C 7064 ohmů

10 °C 5214 ohmů

20 °C 3384 ohmů

25 °C 2692 ohmů

30 °C 2158 ohmů

40 °C 1416 ohmů

50 °C 954 ohmů

60 °C 658 ohmů

70 °C 463 ohmů

80 °C 333 ohmů

120 °C 105 ohmů

Tab. 12.2  Charakteristika zásobníkového čidla Sp1 a Sp2

Kolektorové čidlo VR 11, konstrukční typ NTC 10 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

-20 °C 97070 ohmů

-10 °C 55330 ohmů

-5 °C 42320 ohmů

0 °C 32650 ohmů

5 °C 25390 ohmů

10 °C 19900 ohmů

15 °C 15710 ohmů

20 °C 12490 ohmů

25 °C 10000 ohmů

30 °C 8057 ohmů

35 °C 6532 ohmů

40 °C 5327 ohmů

50 °C 3603 ohmů

60 °C 2488 ohmů

70 °C 1752 ohmů

80 °C 1258 ohmů

90 °C 918 ohmů

100 °C 680 ohmů

110 °C 511 ohmů

120 °C 389 ohmů

130 °C 301 ohmů

Tab. 12.3  Charakteristika kolektorového čidla VR 11

12 Technické údaje
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Informace k dokumentaci 1

1 Informace k dokumentaci

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

Související dokumentace
Pro provozovatele zařízení:

Při instalaci auroSTEP plus bezpodmínečně dbejte 
pokynů ve všech návodech k instalaci dílů a kompo-
nent zařízení. Tyto návody k instalaci jsou přiloženy 
ke všem dílům zařízení a doplňkovým komponentám. 
Dále dodržujte všechny návody k obsluze, které jsou 
přiloženy ke komponentám zařízení.

1.1 Archivace podkladů
Tento návod k obsluze a návod k instalaci a rovněž i 
všechny další související podklady uložte tak, aby byly 
v případě potřeby k dispozici.
Při odstěhování nebo prodeji zařízení předejte pod-
klady 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 popis instalaceplatí 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 rozhodných patřičných směrnic.
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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 těžké 
újmy na zdraví

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, zejména při pracích na střeše.
Při nebezpečí pádu se bezpodmínečně zajistěte proti 
pádu z výšky. (Doporučujeme bezpečnostní pás 
 Vaillant obj. č. 302 066).
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.

–

–

–

>

>

>

>

>

2 Bezpečnost



5Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020134334_00 

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
Montáž a výměna kolektorů nebo kolektorových částí se 
má provádět ve dnech, kdy je velká oblačnost, aby nedo-
šlo k poranění na horkých částech. Při slunečném počasí 
se tyto práce mohou provádět v ranních a večerních 
hodinách nebo při zakrytém kolektoru.

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.

2.3.1 Solární zásobník

Instalace
Regulátor pokojové teploty musí instalovat autorizovaný 
kvalifikovaný servis, který odpovídá za dodržení stávají-
cích norem a předpisů. Za škody, které vzniknou nedo-
držováním tohoto návodu, nepřebírá výrobce žádnou 
odpovědnost.

>

>

>

>

>

>

>

>

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Před začátkem prací na zařízení odpojte 
přívod elektrického proudu.
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku neod-
borné instalace.

Přenechte provedení elektrické instalace 
autorizovanému odbornému servisu.

Provozní tlak, pojistný ventil a vypouštěcí potrubí
Maximální provozní přetlak zásobníku činí 10 bar. Jest-
liže je vstupní tlak vyšší než10 bar, musí být do potrubí 
studené vody vestavěn redukční ventil.
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Během ohřevu zásobníku vychází z bezpeč-
nostních důvodů z odtokového potrubí pojist-
ného ventilu voda!

Nezavírejte vypouštěcí potrubí pojistného 
ventilu.

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

Vyvarujte se dotyku těchto součástí nebo 
vody vytékající z těchto součástí.
Vypouštěcí potrubí musí vést do vhodného 
odtoku, kde je vyloučeno ohrožení osob.

Kontrola/údržba a úpravy
Kontrolní a údržbářské práce a úpravy na zásobníku 
nebo regulátoru, na přívodních vedeních vody a proudu, 
na vypouštěcím potrubí a pojistném ventilu pro vodu v 
zásobníku smí být prováděny jen kvalifikovaným servis-
ním technikem.

>

>

>

>

>

>

Bezpečnost 2
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2.3.2 Bezpečnostní datový list solární kapaliny

1.  Označení látky/přípravy a firmy
1.1  Údaje o produktu:

Obchodní název Vaillant solární kapalina hotová 
směs

1.2  Údaje o dodavateli:
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
D-42859 Remscheid
Telefon (02191)18-0
Fax (02191) 182810

Informace pro nouzové případy: toxikologické poraden-
ství ve Vaší blízkosti (viz 
informační služba nebo telefonní seznam).

2.  Složení/údaje o složkách
2.1  Chemická charakteristika

Vodný roztok 1,2-propylenglykolu s inhibitory koroze.

3.  Možná nebezpečí
3.1  Nejsou známa žádná zvláštní rizika.

4.  První pomoc
4.1  Všeobecné pokyny

Odstranit znečištěný oděv.
4.2  Při vdechnutí:

V případě potíží po vdechnutí výparů/aerosolu: Čer-
stvý vzduch, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3  Po kontaktu s kůží
Omýt vodou a mýdlem.

4.4  Po kontaktu s očima
Důkladně proplachovat pod tekoucí vodou s otevře-
nými víčky alespoň 15 minut.

4.5  Po požití
Vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

4.6  Pokyny pro lékaře
Symptomatické ošetření (dekontaminace,
životní funkce), není znám žádný specifický protijed.

5.  Protipožární opatření
5.1  Vhodné hasicí prostředky:

Vodní a suché hasicí prostředky, pěna stabilní vůči 
alkoholu, oxid uhličitý (CO2)

5.2  Speciální rizika:
Zdraví škodlivé páry. Tvorba kouře/mlhy. Při požáru 
se mohou uvolňovat uvedené látky a skupiny látek.

5.3  Speciální ochranné prostředky:
V závislosti na okolním prostředí používejte ochran-
né dýchací přístroje.

5.4  Ostatní pokyny:
Ohrožení závisí na hořících látkách a podmínkách 
hoření. Znečištěná hasicí voda musí být zlikvidována 
v souladu s místními předpisy.

6.  Opatření při neúmyslném úniku
6.1  Personální opatření:

Není zapotřebí žádných zvláštních opatření.
6.2  Ekologická opatření:

Znečištěná voda/hasicí voda se nesmí bez předběž-
né úpravy (biologická čistička) dostat do vodních 
zdrojů.

6.3  Postup při čištění/likvidaci:
Spotřebovaný materiál zaizolujte a pokryjte velkým 
množstvím písku, zeminy nebo jiného absorpčního 
materiálu, potom pro usnadnění absorpce silně stla-
čit k sobě. Směsí naplňte nádoby nebo plastové 
sáčky a předejte je k likvidaci.
U větších objemů: Odčerpejte produkt. Menší 
množství zlikvidujte pomocí vhodného materiálu 
jímajícího kapaliny. Nakonec zlikvidujte podle předpi-
sů. Stříkance odplavte velkým množstvím vody, v 
případě větších množství, která by se mohla dostat 
do kanalizace či vodních zdrojů, informujte příslušný 
vodohospodářský úřad.

7.  Manipulace a skladování
7.1  Manipulace:

Zajistěte řádné odvětrání pracoviště, jinak není 
zapotřebí žádných zvláštních opatření.

7.2  Protipožární a protiexplozivní ochrana:
Nejsou požadována žádná mimořádná opatření.
Nádoby ohrožené požárem ochlazujte vodou.

7.3  Skladování:
Pevně uzavřenou nádobu uchovávejte na suchém 
místě. Ke skladování nelze použít pozinkované nádoby.

8.  Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky
8.1  Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: 
Ochrana dýchacích cest při uvolňování par/aerosolů
Ochrana rukou:
Chemikáliím odolné ochranné rukavice (EN 374). 
Vhodné materiály také při delším přímém kontaktu 
(doporučeno: ochranný index 6, odpovídá > 
480 minutám doby propustnosti dle EN 374):
fluorový elastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka vrstvy.
Vhodné materiály při krátkodobém kontaktu nebo 
postříkání (doporuč.: min. index ochrany 2, odpoví-
dající > 30 minut doby permeace podle EN 374):
nitrilový kaučuk (NBR) – tloušťka vrstvy 0,4 mm. Z 
důvodu obrovské různorodosti je třeba dodržovat 
návody k použití jednotlivých výrobců.
Ochrana zraku: Ochranné brýle s boční ochranou 
(brýle s výztuhou) (EN 166)

8.2  Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Při zacházení s chemikáliemi je nutno dodržovat 
obvyklá ochranná opatření.

2 Bezpečnost
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9.  Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: kapalné
Barva: červená/fialová
Zápach: charakteristický pro produkt
Teplota tuhnutí (DIN 51583): cca -28 °C
Teplota varu: > 100 °C (ASTM D 1120)
Bod vzplanutí: žádný
Dolní hranice výbušnosti: 2.6 % obj.
Horní hranice výbušnosti: 12.6 % obj.
Teplota vznícení: odpadá
Tlak par (20 °C): 20 mbar
Hustota (20 °C) (DIN 51757): 
cca 1.030 g/cm3

Rozpustnost ve vodě: dokonale rozpustná
Rozpustnost (kvalitativní) v rozpouštědlech: polární 
rozpouštědla: rozpustná.
Hodnota pH (20 °C): 9,0-10,5 (ASTM D 1287)
Viskozita, kinematická (20 °C) (DIN 51562): 
cca 5.0 mm2/s 

10.  Stabilita a reaktivnost
10.1  Látky, kterých je nutno se vyvarovat:

Silné oxidační prostředky
10.2  Nebezpečné reakce:

Žádné nebezpečné reakce, jsou-li dodrženy předpi-
sy/pokyny pro skladování a manipulaci.

10.3  Nebezpečné produkty podléhající rozkladu:
Žádné produkty podléhající rozkladu, jsou-li 
dodrženy předpisy/pokyny pro skladování a manipu-
laci.

11.  Údaje k toxikologii
11.1  LD50/perorální/krysa: > 2000 mg/kg

Primární kožní dráždivost/králík: nedráždivý. 
(OECD směrnice 404)
Primární kožní reakce/králík: nedráždivý.
(směrnice OECD 405)

11.2  Dodatečné pokyny:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z jed-
notlivých komponentů.

12.  Údaje k ekologii
12.1  Ekologická toxicita:

Toxicita pro ryby: LC50 Leuciscus idus (96 h): 
> 100 mg/l
Vodní bezobratlí živočichové: EC50 (48 h): 
> 100 mg/l
Vodní rostliny EC50 (72 h): >100 mg/l
Mikroorganismy/účinek na aktivovaný kal: 
 DEVL2 > 1000 mg/l. Při správném zavedení nepatr-
ných koncentrací do adaptovaných biologických čis-
ticích zařízení není nutno očekávat poruchy odbou-
rávání aktivovaného kalu.

12.2  Posouzení vodní toxicity:
Produkt nebyl testován. Posudek byl
odvozen z jednotlivých komponentů.

12.3  Persistence a rozklad:
Údaje o eliminaci: 
Zkušební metoda OECD 201 A (nová verze)

Analytická metoda: úbytek DOC
Eliminační stupeň: > 70 % (28 d)
Posouzení: Snadno biologicky odbouratelné.

13.  Pokyn pro likvidaci
13.1  Likvidace

Kapalina musí být při dodržení místních předpisů 
dopravena např. na vhodnou skládku nebo do vhod-
né spalovny. Jedná-li se o množství menší než 100 l, 
kontaktujte místní podnik komunálních služeb příp. 
službu sběru použitých chemických látek.

13.2  Nevyčištěná balení:
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít. 
Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

14.  Údaje k transportu:
VbF: Nepodléhá vyhlášce o hořlavých kapalinách.
Zasílání poštou je povoleno. Ve smyslu přepravních 
předpisů se nejedná o nebezpečné zboží. GGVE/RID: 
-, č. UN: -, GGVS/ADR: -, IATA-DGR: -, kód IMDG: -, 
TA-Luft (technické předpisy pro udržování čistoty 
vzduchu): -.

15.  Předpisy
15.1  Označení podle směrnice ES/národních předpisů:

Bez povinnosti označování.
15.2  Ostatní předpisy:

Třída ohrožení vodních zdrojů: (příloha 4 VwVwS 
(Německo), ze dne 17.05.1999): (1), slabě ohrožující 
vodu.

16.  Ostatní údaje
Úplné znění výstražných symbolů a
R-vět případně v kap. 3 pod ‚Nebezpečné
obsažené látky‘ znění: Xi: dráždivá. R36: Dráždí oči.
List s bezpečnostními údaji je určen k tomu, aby zpro-
středkoval podstatné fyzikální, bezpečnostně technické, 
toxikologické a ekologické údaje pro zacházení s che-
mickými látkami a přípravky, jakož i doporučení pro bez-
pečné zacházení, zejména skladování, manipulaci a pře-
pravu. Odpovědnost za škody v souvislosti s využitím 
těchto informací nebo použitím, přizpůsobením nebo 
zpracováním zde popsaného produktu je vyloučena. To 
neplatí,pokud se my, naši právní zástupci nebo zplno-
mocněnci dopustíme úmyslné nebo hrubé nedbalosti. 
Odpovědnost za nepřímé škody je vyloučena. 
Údaje byly vypracovány podle nejlepšího vědomí a svě-
domí a odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí. 
Nezískáváte žádný příslib ohledně vlastností výrobku.

17.  Stav: Vyhotoveno dne 01.02.2008 
spol.: Vaillant GmbH.

Bezpečnost 2
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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 

EN 1991-2-3
Eurocode 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–3: Účinky na nosné 
konstrukce, zatížení sněhem

EN 12976-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikované sys-
témy, část 1: Všeobecné požadavky

EN 12976-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikovaná 
zařízení, část 2: Zkušební postupy

ISO 9459-1: 1993
Solární ohřev – Domovní systémy pro ohřev vody – část 
1: Postup pro hodnocení výkonu za použití vnitřních zku-
šebních metod

Kolektory a montáž kolektorů

EN 1991-2-4
Eurokód 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–4: Zatížení konstruk-
cí - Zatížení větrem

>

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

EN 60335-2-21
Bezpečnost elektrických zařízení určených pro domác-
nost a podobné účely; část 2: Zvláštní požadavky na 
ohřívač vody (zásobník vody a bojler na teplou vodu) 
(IEC 335-2-21: 1989 a doplňky 1; 1990 a 2; 1990, modifi-
kováno)

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 Montáž

3.1 Místo instalace

Solární zásobník
Abyste se vyhnuli tepelným ztrátám, nainstalujte 
solární zásobník co nejblíže ke kolektorovému poli; 
minimální nutný odstup činí 3 m.
Při volbě místa instalace berte zřetel na hmotnost 
naplněného zásobníku (viz kapitola 12 Technické 
údaje).
Umístění zásobníku zvolte tak, aby bylo možno vést k 
zařízení potřebná potrubí (na straně solárního sys-
tému a na straně pitné vody).
Zvolte místo instalace zásobníku tak, abyste zacho-
vali nad zásobníkem volný prostor cca 35 cm, aby 
bylo možno v případě potřeby vyměnit ochrannou 
anodu.

i
 Abyste se vyhnuli energetickým ztrátám, 

opatřete topná potrubí a potrubí teplé vody 
tepelnou izolací.

>

>

>

>

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Zásobník nesmí být výškově umístěn nad 
kolektory a vedeními nacházejícími se na 
střeše, neboť jinak by nebylo umožněno úplné 
vyprázdnění kolektorů.

Výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem (pří-
vodní kolektorové vedení) a nejnižsím 
bodem zařízení (spodní hrana zásobníku) 
nesmí překročit 8,5 m, jinak není výkon 
čerpadla dostačující.
Je-li výškový rozdíl větší, než 8,5 m, 
vestavte do solárního okruhu "solární 
expanzní nádobu" (č. výrobku 302362), 
dostupnou jako příslušenství.

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Spád propojovacího vedení mezi polem kolek-
torů a solárním zásobníkem nesmí být v žád-
ném místě menší než 4 % (4 cm/m); tím je 
zajištěn dostatečný průtok solární kapaliny.

Spád musí být dodržen.

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Délka propojovacích vedení mezi kolektoro-
vým polem a solárním zásobníkem nesmí 
horizontálně činit více než 10 m, aby byl zajiš-
těn dostatečný průtok solární kapaliny.

Horizontálně nepokládejte více než 10 m 
"solární měděné trubky 2 v 1" délky 10 m 
(č. výrobku 302359) nebo "solární měděné 
trubky 2 v 1" délky 20 m (č. výrobku 
302360) (při dodržení pravidla spádu 4 %).
Horizontální položení trubek v tomto pří-
padě znamená instalaci pod úhlem menším 
než 45°!

i
 Tak jako u všech zařízení pro výrobu a pří-

pravu teplé vody vznikají i u tohoto solárního 
systému zvuky, jejichž hladina sice leží všeo-
becně pod úrovní dnes obvyklých spalovacích 
topných zařízení; přesto však výslovně nedo-
poručujeme umístění jednotky solárního 
zásobníku v obývacím pokoji nebo ložnici!

>

>

>

>

Montáž 3
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3.2 Instalace zařízení
Jednotka solárního zásobníku je dodávána kompletně 
smontovaná.

3

2

1

Obr. 3.1  Instalace solárního zásobníku

Solární zásobník (1) vyjměte z obalu až na místě insta-
lace.
Nakloňte solární zásobník dopředu tak, abyste mohli 
na požadovaném místě zlomu (3) rozlomit polystyré-
novou podložku a poté obě poloviny přelomené pod-
ložky odstraňte.
Vyrovnejte zásobník pomocí tří přestavitelných 
nožek (2).

>

>

>

3 Montáž
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3.3 Rozměry zařízení a připojení
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Obr. 3.2  Rozměry zařízení a připojení solárního zásobníku

Legenda
1 Připojení teplé vody R 3/4
2 Přípojka studené vody R 3/4
3 Nálepka s připojovacím schématem
4 bez funkce
5 Hořčíková ochranná anoda
6 Ponorná jímka pro zásobníkové čidlo Sp1
7 Vypouštěcí ventil
R Rovný vnější závit

3.4 Montáž kolektorů
Namontujte kolektory. Dbejte přitom na montážní návod 
pro ploché kolektory auroTHERM classic VFK 135 D.

Montáž 3
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4 Instalace

4.1 Montáž připojovacích vedení pitné vody
Pro připojení vedení pitné vody na solární zásobník nabí-
zí společnost Vaillant jako příslušenství různé sady 
potrubí pro instalaci na omítku nebo pod omítku. Infor-
mace k příslušenství najdete v platném ceníku.

i
 Při montáži připojovacích vedení dodržujte 

návody, které jsou připojeny k danému příslu-
šenství.

Potrubí, které má být instalováno na místě montáže, 
vyžaduje následující součásti:

– pojistný ventil pro potrubí studené vody
– termostatický směšovač pitné vody
– příp. expanzní nádoba teplé vody
– příp. redukční ventil v potrubí studené vody
– příp. zpětná klapka v topném okruhu
– údržbové kohouty

Pro montáž potrubí na místě konstrukce je k dispozici 
sada příslušenství (č. výrobku 305967), skládající se ze 
čtyř kolen.
Ty umožňují připojení měděných trubek (Ø 15 mm) pomo-
cí šroubení se svěrným kroužkem.

Termostatický směšovač pitné vody
Termostatický směšovač pitné vody zajišťuje smísení 
teplé vody ze zásobníku se studenou vodou na požado-
vanou maximální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.
Nastavíte-li při uvedení solárního zařízení do provozu 
termostatický směšovač pitné vody na požadovanou 
maximální teplotu, bude tato maximální teplota na 
odběrných místech teplé vody udržována.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření!
Výstupní teplota může činit až 70 °C.

Nastavte termostatický směšovač na 
< 60 °C a zkontrolujte teplotu u odběrného 
místa teplé vody.

>

4.2 Montáž solárních připojení

min. 4 %

m
ax

. 8
,5

 m

Obr. 4.1  Instalační výška a spád potrubí bez "solární expanzní 

nádoby"

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Jestliže celková délka propojovacích vedení 
mezi kolektorovým polem a zásobníkem pře-
kročí 40 m nebo, jestliže je vnitřní průměr 
propojovacího vedení větší nebo menší než 
8,4 mm, nepřebírá společnost Vaillant žádnou 
záruku za funkci solárního systému.

Instalujte tedy max. 20 m "solární měděné 
trubky 2 v 1" (odpovídá 40 m celkové 
délky).

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Nejsou-li použita předpokládaná propojovací 
vedení a odpovídající solární kapalina, nepře-
bírá společnost Vaillant žádnou záruku za 
funkci solárního systému.

Pokládejte "solární měděnou trubku 2 v 1" 
délky 10 m (č. výrobku 302359) nebo délky 
20 m (č. výrobku 302360).
Solární systém plňte pouze solární kapali-
nou značky Vaillant (č. výrobku 302363).

>

>

>

4 Instalace
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min. 4 %

Obr. 4.2  Uložení solárního zásobníku na půdě

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Nachází-li se horní solární přípojka zásobníku 
nad nejníže položeným bodem kolektorového 
pole, není umožněno úplné vyprázdnění 
kolektorů.

Jestliže umisťujete solární zásobník na 
půdu, musí se horní solární přípojka na 
zásobníku vždy nacházet pod nejníže 
položeným bodem kolektorového pole.

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Je-li spád propojovacích vedení mezi kolekto-
rovým polem a zásobníkem menší než 4 % 
(4 cm/m), není zajištěn dostatečný průtok 
solární kapaliny.

Dbejte na to, aby spád propojovacích 
vedení nebyl v žádném místě menší než 
4 % (4 cm/m).

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Dojde-li k příliš těsnému ohnutí "solární 
měděné trubky 2 v 1", není zajištěn dosta-
tečný průtok solární kapaliny.

"Solární měděnou trubku 2 v 1" v opláště-
ných úsecích ohýbejte pouze ručně.
Abyste se vyhnuli nepřípustným zúžením 
průřezu, zvlnění popř. zlomení, nepřekra-
čujte v žádném případě rádius ohnutí 
100 mm.

>

>

>

>

Položte "solární měděnou trubku 2 v 1" od spol. 
 Vaillant od střechy po místo instalace zásobníku. 
Dbejte přitom na údaje týkající se max. délky propojo-
vacího vedení a nutného spádu.

Obr. 4.3  Sejmutí krytů

Sejměte kryt na přední straně zásobníku tak, že ho 
stáhnete z přídržných svorek.

>

>

Instalace 4
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b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Je-li "solární mědená trubka 2 v 1" délkově 
upravována, může dojít k poškození elektric-
kého vedení pro solární čidlo.

Dávejte při úpravě délky použitých doporu-
čených a bezpečných "solárních měděných 
trubek 2 v 1" a jejich izolace pozor na to, 
abyste nepoškodili elektrické vedení pro 
připojení solárního čidla, které je uložené v 
izolaci.

Propojte vedení od horní solární přípojky na kolekto-
rovém poli (přívodní solární vedení) nahoře na solár-
ním zásobníku s levou měděnou trubičkou solárního 
zásobníku. 
Propojte vedení od dolní solární přípojky na kolekto-
rovém poli (zpětné solární vedení) nahoře na solár-
ním zásobníku s pravou měděnou trubičkou solárního 
zásobníku. 
Při připojování dbejte také na štítek nahoře na zásob-
níku.

1 
2 

3 
4 

5 

Obr. 4.4  Solární přípojky na zásobníku

K propojování používejte následující způsob šroubení se 
svěrným kroužkem:

>

>

>

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Pokud namontujete šroubení se svěrným 
kroužkem bez výztužných vložek, může dojít 
k deformaci měděné trubky. V důsledku toho 
by došlo k netěsnosti nebo poškození solární 
přípojky!

Dbejte na těsné utažení svěrných šroubení.
Chraňte solární připojení před poškozením 
při utahování tím, že je přidržíte v opačném 
směru.

Zaveďte výztužnou vložku (2) až na doraz do měděné 
trubky (1).
Nasuňte na měděnou trubku převlečnou matici (3) a 
svěrný kroužek (4).
Nastrčte měděnou trubku až na doraz na tělo šrou-
bení (5) a v této poloze pevně utáhněte převlečnou 
matici.

>

>

>

>

>

4 Instalace
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4.3 Elektrická instalace

4.3.1 Předpisy
K elektrickému zapojení používejte běžné vodiče.
Průřez vodičů:
– napájecí vedení 230 V

(kabel síťového připojení): 2,5 mm2

– nízkonapěťová vedení
(vodiče čidel): min. 0,75 mm2

Vedení čidla nesmí překročit maximální délku 50 m.

Napájecí vedení s napětím 230 V a vodiče čidel musí být 
vedeny od délky 10 m navzájem odděleně. Jako alterna-
tivu použijte pro čidla odstíněné kabely.

Připojovací vodiče 230 V musí být v provedení s průře-
zem 2,5 mm 2 a musí být připevněny na podstavci pomo-
cí přiložených odlehčení od tahu.

Volné svorky zařízení nesmí být použity jako pomocné 
svorky dalších zapojení.

Instalace jednotky solárního zásobníku musí být prove-
dena v suchých místnostech.

Jednotka solárního zásobníku musí být připojena pro-
střednictvím pevného přívodu a oddělovacího zařízení 
se vzdáleností otevřených kontaktů nejméně 3 mm 
(například pojistky, výkonové vypínače).

4.3.2 Připojení elektrického napájení
Elektrické zapojení smí provádět výhradně autorizovaný 
kvalifikovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Před začátkem prací na zařízení odpojte 
přívod elektrického proudu.
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Riziko poškození desky zkratem na přívodním 
vedeních.

Konce žil vodičů, které vedou napětí 230 V, 
smějí být při napojení na ProE konektor z 
bezpečnostních důvodů odizolovány max. v 
délce 30 mm. Je-li vodič zbaven pláště ve 
větší délce, hrozí riziko zkratů na desce s 
plošnými spoji.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Kontakt C1/C2 je 24 V nízkonapěťový kontakt. 
Je-li kontakt C1/C2 použit jako 230 V spínací 
kontakt, vzniká nebezpečí poškození desky s 
plošnými spoji v důsledku přetížení.

Za žádných okolností nepoužívejte kontakt 
C1/C2 jako 230 V spínací kontakt.

5

3

4

2 

1 

Obr. 4.5 Položení síťtového připojovacího vedení

>

>

>

>
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Vedení síťové přípojky (3), jež se již nachází v připojo-
vací skříni (5) zaveďte z vrchní strany zásobníku 
nebo zespoda skrz kabelové šachty rámového plechu 
(4) k přípojce elektrického proudu. Při tom napojte 
připojovací síťové vedení přes oddělovací zařízení pro 
všechny póly se vzdáleností otevřených kontaktů nej-
méně 3 mm (např. pojistky nebo výkonostní vypínač) 
na vedení PE, N a L domovní instalace. Pokud je 
nutné, upněte i dvoužilový přerušovací kabel křídlo-
vého kola teplovodního ohřívače (připojuje se k 
C1/C2) ve spínací skříňce (1).

1 

2 

Obr. 4.6 Připojení vedení kolektorového čidla

Elektrické vedení (1), souběžně tažené v izolaci 
"solární měděné trubky 2 v 1", položte skrz kabelové 
šachty rámového dílu (2) kolektorového čidla od 
horní strany zásobníku směrem ke spínací skříňce.

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení!
Přiléhají-li elektrické vodiče na měděné 
trubky, ve kterých proudí solární kapalina, 
může následkem vysokých teplot dojít k jejich 
poškození.

Zabraňte tomu, aby elektrické vodiče přilé-
haly na měděné trubky.

Propojte spínací skříňku v souladu s hydraulickým 
schématem (viz obrázky 4.7 až 4.9).

>

>

>

>
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Obr. 4.7 Propojení ovládací skříňky 

i
 Předtím, než konektory našroubujete na 

kabely, zastrčte je do gumových kabelových 
průchodek (4). K tomu je musíte na vrcholu 
protlačit. Tímto způsobem jsou přípojky a vni-
třek ovládací skříňky chráněny před stříkající 
vodou.

Připojovací síťové vedení (5) připojte k příslušným 
svorkám PE, N a L systému ProE a zajistěte je pomocí 
odlehčení od tahu, nacházejícího se vně spínací 
skříňky (6).
Upněte vedení čidla (1) do k tomu určených svorek 
KOL1 systému ProE.
Vylomte ve spínací skříňce potřebný počet skořepino-
vých stěn (3) pro zavedení všech samostatně monto-
vaných kabelů.
Gumové kabelové průchodky(4) spolu s předem vsu-
nutými kabely zatlačte do otvorů.
Vedení zajistěte pomocí přiložených odlehčení od 
tahu (2).
Připojte připojovací síťové vedení přes celopólové 
oddělovací zařízení se vzdáleností kontaktů mini-
málně 3 mm (např. pojistky nebo výkonostní spínač), 
na vedení PE, N a L domovní instalace.
Nasaďte kryt zpět v mírně otevřené poloze, neboť 
teprve poté ho můžete zcela zavřít. 
Utáhněte pojistný šroub krytu.

>

>

>

>

>

>

>

>
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Propojení podle hydraulického schématu
Pro zjednodušení instalace jsou v regulátoru uložena 
dvě hydraulická schémata, z nichž je třeba vybrat odpo-
vídající. 
U systému auroSTEP plus VEH SN 250/3 i musí být zvo-
leno hydraulické schéma 2, což odpovídá továrnímu 
nastavení (viz tab. 6.1).
Hydraulické plány představují konfiguraci zařízení, při-
čemž komponenty zařízení jsou volitelné.

b
 Pozor!
Riziko chybných funkcí!
Tato hydraulická schémata jsou pouze sché-
matickými znázorněními. V případě použití 
těchto hydraulických schémat pro vytvoření 
instalace hydraulického potrubí může dochá-
zet k chybným funkcím.

Nepoužívejte tato hydraulická schémata 
pro vytvoření instalace hydraulického 
potrubí.

>

Instalace 4
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Obr. 4.8  Schéma hydrauliky 2
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Obr. 4.9  Schéma připojení pro hydraulické schéma 2

Legendy k obr. 4.8 a 4.9
1 a 2  kolektorové pole s jedním nebo dvěma kolektory
SV  Studená voda
RV Redukční ventil (volitelně)
EP  Elektrická topná tyč
STB 1  Bezpečnostní omezovač teploty na ochranu před 

suchým žárem
STB 2 Bezpečnostní omezovač teploty pro omezování  
  výstupní teploty pod 100 °C (vestavěný v   

připojovací skříni)
LEG/BYP  bez funkce
S  Připojovací skříň se stykačem pro elektrickou topnou 

tyč
VRS 550 Solární regulátor
C1/C2  24 V nízkonapěťový kontakt (není používán)
Kol1-P Kolektorové čerpadlo 1
Kol2-P Kolektorové čerpadlo 2 (pouze u verze P)
PWM Signál PWM pro kolektorové čerpadlo 1
Kol 1  Kolektorové čidlo 1
Sp1 Zásobníkové čidlo 1
SP2 Zásobníkové čidlo 2
230 V  síťový přívod 230 V sítě

L hnědý
N modrý
PE žlutý/zelený

i
 Při zapojování regulátoru dbejte na to, že 

zásadně musíte použít termický směšovací 
ventil pro omezení maximální teploty, který 
musí být v závislosti na topném zařízení 
nastaven např. na 60 °C.

Instalace 4
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5  Uvedení do provozu

Z továrny je již ohýbaná spirála zásobníku naplněna 
solární tekutinou v množství potřebném pro provoz 
solárního zařízení.
Při uvádění do provozu je třeba dodržet následující 
postup:

Naplňte zásobník pitnou vodou a odvzdušněte teplo-
vodní potrubí.
Přizpůsobení z výroby předinstalovaných regulačních 
parametrů za účelem optimalizace systému
Provedte vyrovnání tlaku v solárním systému
Zkontrolujte těsnost
Nastavte termostatický směšovač

5.1 Naplnění systému pitné vody
Na straně pitné vody naplňte systém z přívodu stu-
dené vody a proveďte odvzdušnění přes nejvýše 
položené odběrné místo teplé vody.
Zkontrolujte těsnost zásobníku a zařízení.
Zkontrolujte všechna regulační a kontrolní zařízení na 
funkčnost a správné nastavení.

5.2 Nastavení parametrů zařízení

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození kolektorového čerpa-
dla!
Při prvním uvedení do provozu nesmí kolekto-
rové čerpadlo běžet, jinak může dojít k jeho 
poškození.

Při prvním uvedení do provozu vypněte 
kolektorové čerpadlo okamžitě po prvním 
zapnutí napájení tak, že na regulátoru zvo-
líte provozní režim .
Po nastavení parametrů zařízení musí být 
solární systém vždy nejprve provzdušněn 
(viz kap. 6.3).

Aby bylo možné zařízení optimálně vyladit, lze nastavit 
některé parametry zařízení. Tyto parametry jsou shrnu-
ty na úrovni obsluhy a měl by je, ale nastavovat výhrad-
ně kvalifikovaný řemeslník.

Do této úrovně obsluhy se dostanete stisknutím tlačítka 
programování a jeho podržením po dobu cca tří vteřin.
Poté můžete klepnutím na ovládací prvek vyvolat všech-
ny parametry zařízení.
Otáčením ovládacího prvku lze nastavit požadované 
hodnoty. Nastavená hodnota se ukládá klepnutím na 
ovládací prvek.
Po stisknutí tlačítka programování se í přepne zpět do 
základního zobrazení, aniž by se uložila nastavená hod-
nota.
Tab. 6.1 zobrazuje přehled všech parametrů zařízení a 
jejich továrního nastavení.

>

>

>

>

>

>

>

>

>

>
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Displej Nastavení otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Výběr schématu hydrauliky 1, 2 2

Nastavení maximální teploty zásobníku 1 20 až 75 °C 75 °C

Aktivace programu na ochranu před legione-
lami

0 [Vyp], 1 [Den], 2 [Noc] 0 [Vyp]

Nastavení doby trvání plnicího režimu 3 – 9 min 9 min

2. Aktivace nebo deaktivace čerpadla 0 [Vyp], 1 [Zap] 0 [Vyp]

Vyberte počet kolektorů 1, 2, 3 2

Nastavení doby zablokování kolektorového 
čerpadla

5 – 60 min 10 min

Aktivace zpoždění dobíjení 0=neaktivní; 1=aktivní 0

Tab. 5.1  Parametry zařízení (pokračování na další straně)

Uvedení do provozu 5
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Displej Nastavení otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Nastavení aktuálního dne 1 – 31 0

Nastavení aktuálního měsíce 1 – 2 0

Nastavení aktuálního roku 2000 – 2215 2000

Tab. 5.1 Parametry zařízení (pokračování)

i
 Parametry zařízení a časové programy 

můžete vrátit zpět do továrního nastavení 
tak, že na cca 10 vteřin podržíte tlačítko pro-
gramování. Zobrazení pak třikrát zabliká a 
všechny parametry se vynulují do továrního 
nastavení.

5 Uvedení do provozu



23Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020134334_00 

5.3  Vyrovnání tlaku v solárním systému
Vzduch, který se nachází v kolektorovém poli, se během 
instalace celého solárního zařízení ohřívá. To znamená, 
že hustota vzduchu v kolektoru klesá.

1 

2 

3 

4 5 

6

7

8

Obr. 5.1  Vyrovnání tlaku v solárním systému

Při prvním spuštění solárního systému opustí horký 
vzduch kolektor (8) a proudí do podstatně chladnější 
spirály (6) solárního zásobníku, kde se ochladí. To vede 
k vytvoření podtlaku v systému.
Protože podtlak v sytému může vést k hluku čerpadel a 
může negativně ovlivnit výkon kolektorových čerpadel a 
především také jejich životnost, je při prvním uvedení do 
provozu nezbytné provést jednorázové vyrovnání tlaku. 
Pitná voda ve spodní oblasti zásobníku přitom musí být 
studená, tzn. že by se teplota na dolním zásobníkovém 
čidle SP2 měla nacházet pod 30 °C.

i
 Poté, co vyrovnání tlaku jednou provedete, 

není nutno operaci opakovat do té doby, než 
znovu otevřete solární systém!

Připojte hadici (3) (délky cca 1,5 m) na horní plnicí pří-
pojku.
Zaveďte konec hadice do sběrné jímky vhodné pro 
solární kapalinu (4). Umístěte hadici do záchytné 
jímky tak, aby do ní mohl proudit vzduch.
Neponořujte konec hadice do solární kapaliny, abyste 
byli chráněni před případně vystupující horkou párou 
a solární kapalinou.

>

>

>

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení nebo opaření!
Jestliže nebude ovzdušnění systému prove-
deno dle tohoto popisu, hrozí nebezpečí popá-
lení horkou párou nebo solární kapalinou.

Provzdušňujte systém v souladu s tímto 
návodem.

Zapněte solární systém tak, že zapnete přívod proudu 
na přívodním síťovém vedení a na regulátoru zvolíte 
provozní režim . Když dostatečně svítí slunce, běží 
nyní kolektorové čerpadlo (5) několik minut na maxi-
mální otáčky.
Když slunce nesvítí, musíte na solárním regulátoru na 
3 vteřiny současně zmáčknout a podržet tlačítka I a F. 
Kolektorové čerpadlo pak běží v režimu plnění, po 
dobu plnění zásobníku nastavenou na regulátoru, a to 
nezávisle na rozdílech teplot při zapínání. Až uplyne 
tato doba, záleží na podmínkách solárního nabití, 
jestli kolektorové čerpadlo poběží dál nebo se vypne.

i
 Při prvním uvedení zařízení do provozu se 

může v/před kolektorovým čerpadlem nachá-
zet vzduch. Proto je případně nutné čerpadlo 
vícekrát znovu spustit, aby byl vzduch vytla-
čen. Za chodu čerpadla při tom může dochá-
zet ke vzniku hluku a vibrací, které jsou však 
neškodné.
Jestliže lze za chodu kolektorového čerpadla 
v průzoru (1) solárního vedení spatřit, jak ke 
kolektoru proudí již pouze solární kapalina 
bez bublinek, není již v kolektorovém čerpadle 
žádný vzduch.

Během režimu plnění (nabíhající kolektorové čerpa-
dlo, nastavené z výroby na devět minut) sedm minut 
počkejte a poté, zatímco kolektorové čerpadlo stále 
běží, opatrně otevřete kohout (2) na horní plnicí pří-
pojce. Je možné, že z hadice působením tlaku vyteče 
trochu solární kapaliny. Následně je do systému slyši-
telně nasáván vzduch (7).
Po několika málo vteřinách je nasávání vzduchu ukon-
čeno. Nyní opět uzavřete kohout (2) na horní plnicí 
přípojce.

>

>

>

>

>
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b
 Pozor!
Nebezpečí poškození solárního systému!
Nedojde-li k ovzdušnění solárního systému při 
prvním uvedení do provozu (a po každé 
výměně solární kapaliny) během doby plnění 
solárního zařízení, může to vést k poškození 
solárního systému. V tomto případě Valliant 
nepřebírá záruku na funkčnost solárního sys-
tému.

Solární systém při prvním uvedení do pro-
vozu (a po každé výměně solární kapaliny) 
provzdušňujte bezpodmínečně vždy po 
dobu plnění solárního zařízení.
Ovzdušnění musí proběnout přesně v době 
režimu plnění. Vaillant doporučuje otevřít 
horní plnicí ventil po sedmi min.

Sejměte hadici z horní plnicí přípojky.

5.4 Kontrola těsnosti solárního systému
Při náběhu kolektorového čerpadla zkontrolujte, zda 
ze šroubových spojení solární měděné trubky na 
střeše nebo na zásobníku nevytéká solární kapalina.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Neodborné utažení připojovacích vedení 
poškozuje solární přípojky na kolektoru a na 
zásobníku.

Chraňte solární přípojky na kolektoru solár-
ního zásobníku před poškozením při utaho-
vání tím, že je přidržíte v opačném směru.

Případně dotáhněte šroubení.
Po provedení zkoušky těsnosti izolujte i na střeše 
všechny volně ležící solární rozvody a šroubení se 
svěrným kroužkem vhodným izolačním materiálem. 
Vaillant pro tento účel doporučuje izolaci jednotlivých 
trubek s ochranným opletením z polyamidového 
vlákna, v délce 2 x 75 cm (č. výrobku 302361), odol-
nou proti ptačímu klování, která je dostupná jako pří-
slušenství.

5.5 Nastavení parametrů zařízení na
 regulátoru

Naprogramujte na solárním regulátoru časový spínač 
nebo časový program (stanovte počátek doby uvol-
nění pro plnění zásobníku).

5.6 Nastavení termostatického směšovače pitné 
vody

Horká voda ze zásobníku může být pomocí instalace ter-
mostatického směšovače pitné vody směšováním horké 
a studené vody nastavena na požadovanou maximální 
teplotu v rozmezí 30 °C až 70 °C.

>

>

>

>

>

>

>

>

Nastavte regulaci termostatického směšovače pitné 
vody tak, aby byla na kohoutech teplé vody dodržena 
Vámi požadovaná teplota.
Nastavte regulaci termostatického směšovače teplé 
vody tak, aby byla na kohoutech teplé vody dodržena 
Vámi požadovaná teplota.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení nebo opaření!
Výstupní teplota může činit až 70 °C.

Nastavte termostatický směšovač na 
< 60 °C a zkontrolujte teplotu u odběrného 
místa teplé vody.

>

>

>
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5.7 Protokol o uvedení do provozu

Solární zařízení od:
bylo uvedeno do provozu se zřetelem na následující 
body:

1. Montáž O.K. Poznámka

Kotva řádně upevněná

Solární potrubí bylo propojeno s vyrovnáním potenciálu

Střešní krytina byla po usazení kotvy položena zpět podle předpisu

Střešní krytina nebyla poškozena

Fóliový kryt kolektorů byl odstraněn

Vypouštěcí potrubí bylo instalováno na pojistný ventil solárního okruhu

Zachycovací nádržka (prázdný kanystr) byla umístěna pod vypouštěcí 
potrubí

Vypouštěcí potrubí u pojistného ventilu na straně teplé vody instalováno a 
na výstupu připojeno

Termostatický směšovač instalován 

Teplota na termostatickém směšovači byla nastavena a zkontrolována

2. Uvedení do provozu

Solární okruh byl provzdušněn

Byla zkontrolována těsnost solárního systému včetně prověření netěsností 
na šroubových spojích (příp. dotáhnout převlečnou matici)

Víčka ventilu KFE byla našroubována

Zásobník byl odvzdušněn

Byl zvolen správný počet kolektorů

Bylo zkontrolováno nastavené schéma hydrauliky a zvolený počet čerpadel

Tab. 5.2  Protokol o uvedení do provozu (pokračování na další 

straně)

Uvedení do provozu 5
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3. REGULAČNÍ SYSTÉMY O.K. Poznámka

Teplotní čidlo zobrazuje skutečné hodnoty

Solární čerpadlo běží a cirkuluje

Solární okruh a zásobník se zahřívají

Časový interval dohřevu nastaven správně

4. Zaškolení

Uživatel zařízení byl poučen o:

–  základních funkcích a obsluze regulátoru solárního systému

– funkcích a obsluze dohřívání

– funkci hořčíkové ochranné anody

– zajištění systému před mrazem

– intervalech údržby

– vydání podkladů

Tab. 5.2 Protokol uvedení do provozu (pokračování)

5.8 Předání provozovateli
Provozovatel solárního systému auroSTEP plus musí být 
poučen o manipulaci a funkci systému a především jeho 
regulátoru. Provozovateli předejte všechny návody a 
doklady zařízení, které jsou určeny pro něj, aby si je 
uschoval. Projděte návod k obsluze spolu s provozovate-
lem a zodpovězte jeho případné dotazy. 
Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 
pokyny, které musí dodržovat. 
Upozorněte uživatele na to, že návody musí zůstat v 
blízkosti zařízení.

5 Uvedení do provozu
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6 Odstavení z provozu

b
 Pozor!
Nebezpečí poškození kolektorů!
Kolektory, které nejsou v provozu, se mohou 
poškodit.

Dbejte na to, aby solární zařízení odstavil z 
provozu autorizovaný servisní pracovník.
Kolektory odstavujte nejvýše na dobu čtyř 
týdnů.
Kolektory, které nejsou v provozu, zakryjte.
Dbejte na to, aby byl kryt bezpečně upev-
něn.
Kolektory v případě delšího odstavení 
solárního zařízení z provozu demontujte.

Solární zařízení by nemělo být odstavováno z provozu. 
Při opravách nebo údržbě může být solární zařízení 
odstaveno z provozu na krátkou dobu. V případě dlou-
hodobějšího odstavení z provozu musí být kolektory 
demontovány a solární tekutina řádně zlikvidována.

Recyklace a likvidace
Jak zařízení, tak i přepravní obaly se skládají z převážné 
části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

Zařízení
Zařízení nepatří do domácího odpadu.
Všechny konstrukční materiály jsou neomezeně recyklo-
vatelné, dají se druhově třídit a mohou být dopraveny 
do místního zařízení pro recyklaci.

Zajistěte, aby staré přístroje byly řádně zlikvidovány.

Obaly
Za likvidaci přepravních obalů je odpovědný servisní 
technik, který zařízení instaloval.

Kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
"Modrý anděl".
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

>

>

>

>

>

Likvidace solární kapaliny
Solární kapalina musí být při zohlednění místních před-
pisů dopravena např. na vhodnou skládku nebo k ekolo-
gické likvidaci. V případě množství pod 100 l se spojte s 
místním podnikem pro čištění města, příp. mobilním zaří-
zením pro ochranu životního prostředí.

Nevyčištěné obaly
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít. 
Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

Odstavení z provozu 6
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7 Údržba

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
systému auroSTEP plus provedená servisním technikem.
Jako uživatel se nikdy nepokoušejte provádět údržbu 
vašeho systému sám. Touto činností pověřte autorizova-
ný servis. K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o údrž-
bě s vaším autorizovaným servisem.
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost solárního zařízení a způsobit věcné škody či 
poškození zdraví osob.

V tab. 7.1 jsou uvedeny hlavní údržbářské práce na solár-
ním systému a jejich časové intervaly.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Před začátkem prací údržby na zařízení 
odpojte přívod proudu na celopólovém 
oddělovacím zařízení (např. pojistky nebo 
výkonový vypínač).
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

7.1 Kontrola ochranné anody a čištění vnitřní 
části zásobníku

Čištění vnitřní části zásobníku probíhá v úseku pitné 
vody, proto dbejte na odpovídající hygienu čisticích 
nástrojů a čisticích prostředků.

7.1.1 Kontrola ochranné anody
Zásobníky jsou vybaveny hořčíkovou ochrannou anodou, 
jejíž stav je třeba kontrolovat poprvé po dvou letech a 
poté každoročně.
Čištění vnitřní části zásobníku probíhá v úseku pitné 
vody, proto dbejte na odpovídající hygienu čisticích 
nástrojů a čisticích prostředků.
Při čištění vnitřní části postupujte následovně:

Vypněte přívod proudu a vyprázdněte zásobník.

>

>

>

1

Obr. 7.1  Vyjmutí ochranné anody

Vyjměte hořčíkovou ochrannou anodu (1) po každém 
čištění zásobníku a zkontrolujte její opotřebení.
Je-li to třeba, vyměňte hořčíkovou ochrannou anodu 
za odpovídající originální náhradní díl.

i
 Jako alternativu k pravidelné údržbě doporu-

čujeme vestavbu bezúdržbové univerzální 
anody s cizím zdrojem napětí 
(č. výrobku 302042, není k dispozici ve všech 
zemích).

i
 Stará nebo poškozená těsnění musíte vymě-

nit.

i
 Po každém čištění zkontrolujte také hořčíko-

vou ochrannou anodu, a to předtím, než opět 
naplníte zásobník.

>

>

7 Údržba
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7.1.2 Čištění vnitřní části zásobníku
Vyčistěte nádrž zevnitř proudem vody. 
Pokud je to nutné, uvolněte usazeniny vhodným 
pomocným prostředkem – např. dřevěnou nebo umě-
lohmotnou škrabkou – a spláchněte je pomocí vodní 
hadice, kterou musíte případně vyvést ven k vypouš-
těcímu ventilu skrz otvor anody.
Po zkontrolování ochrannou anodu opět pevně 
našroubujte.
Naplňte solární zásobník a zkontrolujte jeho vodotěs-
nost.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Nebezpečí koroze při poškozené vnitřní 
nádobě.

Při čištění dejte pozor na to, aby nedošlo k 
poškození smaltování výměníku tepla nebo 
vnitřní části zásobníku.

7.2  Čištění zásuvné jímky pro elektrickou topnou tyč

1 

Obr. 7.2 Otevření ochranného krytu

>

>

>

>

>

Vypněte přívod proudu
Odšroubujte připevňovací šrouby ochranného krytu 
(1) topné tyče a směrem dopředu kryt sejměte.

>

>

Údržba 7
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7 

8 

6 

5 

9

2 1 

4 

3 

Obr. 7.3  Elektrické přípojky topné tyče

Legenda
1 Ochranný kryt
2 Přípojka bezpečnostního omezovače teploty (hnědá)
3 Zásuvná trubka (pevně vestavěná v zásobníku)
4 Přípojka bezpečnostního omezovače teploty (hnědá)
5 Elektrická topná tyč 
6 Síťová přípojka L (hnědá)
7 Síťová přípojka N (modrá)
8 Ozubená podložka
9 Ochranný vodič PE (žlutozelený)

Odšroubujte ochranný vodič (9) resp. elektrickou top-
nou tyč (5).
Rozpojte kabelová připojení (6 a 7).
Vytáhněte elektrickou topnou tyč (5) ze zásuvné 
jímky (3).
Zkontrolujte, zda není poškozená keramika nebo 
topný drát elektrické topné tyče.

b
 Pozor!
Riziko věcných škod!
Elektrická topná tyč je součást podléhající 
opotřebení a může dojít k jejímu poškození.

V případě prvních známek poškození kera-
miky nebo topného drátu elektrickou top-
nou tyč vyměňte ze novou.

Vyčistěte zásuvnou jímku kartáčem a odstraňte tak 
částice nečistot ze zařízení.
Po vyčištění zásuvné jímky do ní opět zasuňte elek-
trickou topnou tyč.
Obnovte kabelová připojení (6 a 7) na topné tyči. 
Namontujte při tom opětovně i ozubené podložky (8). 

>

>

>

>

>

>

>

>

Připevněte zemnicí kabel opětovně pomocí šroubu na 
uzemňovacím šroubu elektrické topné tyče a na 
zásuvné jímce.
Připevněte ochranný kryt (1) opět na topné tyči.

7.3 Kontrola pojistného ventilu

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření horkou vodou!
Výstupní teplota na pojistném ventilu může v 
případě zásobníku auroSTEP plus činit až 
80°C.

Vypouštěcí potrubí pojistného ventilu, 
který je třeba namontovat na místě insta-
lace, musí zůstat stále otevřené.

Zkontrolujte funkci pojistného ventilu jeho krátkým 
otevřením.
Jestliže při otevření nevytéká žádná voda nebo jest-
liže pojistný ventil dobře netěsní, vyměňte jej.

7.4 Výměna solární kapaliny
Solární kapalina musí být kontrolována každoročně.

i
 Společnost Vaillant přebírá záruku na funkci 

solárního systému jen tehdy, když je naplněn 
solární kapalinou Vaillant. Plnicí množství činí 
cca 8,5 l.

>

>

>

>

>

7 Údržba
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Vypouštění solární kapaliny

3 

4 

2 

1 

Obr. 7.4  Vypouštění solární kapaliny

Vypněte solární systém tak, že přerušíte přívod 
proudu.
Rozpojte obě šroubení (1) a (2) mezi "solární mědě-
nou trubkou 2 v 1" a měděnou trubičkou na solárním 
zásobníku (přitom může dojít k výtoku případně horké 
solární kapaliny).
Na dolní plnicí přípojku (4) připojte hadici (3) (délky 
cca 1,5 m).
Konec hadice zaveďte do vhodné sběrné jímky o 
objemu nejméně 10 l.
Otevřete kohout na dolní plnící přípojce (4).
Vypusťte veškerou solární kapalinu.
Zavřete kohout na dolní plnicí přípojce.
Sejměte hadici z dolní plnicí přípojky.

>

>

>

>

>

>

>

>

Napuštění solární kapaliny

i
 Během plnění systému novou solární kapali-

nou vytvořte vypouštěcí potrubí vedoucí od 
solárního pojistného ventilu k záchytné jímce, 
pokud již toto potrubí, podle našich instrukcí, 
nemáte k dispozici!
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Obr. 7.5 Napouštění solární kapaliny

Otevřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
Spojte horní plnicí přípojku se zahradní hadicí (5) a 
zastrčte do hadice plnicí nálevku (6).
Držte nálevku o 0,4 m 0,1 m výše než samotnou 
plnicí přípojku.

i
 Hadice musí být absolutně bez smyček a 

nesmí být zpřehýbaná.

Nyní do nálevky opatrně nalijte cca 8,5 l solární kapa-
liny Vaillant, než je kapalina viditelná v průzoru (3).
Zavřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
Sejměte zahradní hadici a nálevku z horní plnicí pří-
pojky.

>

>

>

>

>

>

Údržba 7
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Nyní opět spojte oba šroubové spoje (1) a (2) mezi 
solárním zásobníkem a "solární měděnou trubkou 2 v 
1".

Proveďte vyrovnání tlaku

i
 Po výměně solární kapaliny se může v/před 

kolektorovým čerpadlem nacházet vzduch. 
Proto je případně nutné čerpadlo vícekrát 
znovu spustit, aby byl vzduch vytlačen. Za 
chodu čerpadla při tom může docházet ke 
vzniku hluku a vibrací, které jsou však 
neškodné.
Jestliže je za chodu kolektorového čerpadla v 
průzoru solárního vedení vidět proudit ke 
kolektoru již jen solární kapalinu bez bublinek, 
není již v kolektorovém čerpadle žádný 
vzduch.

Po naplnění systému novou solární kapalinou oka-
mžitě proveďte vyrovnání tlaku, jak je popsáno v 
kap. 5.3.

7.5 Kolektory
V pravidelných intervalech kontrolujte bezpečné uložení 
kolektorů (viz doporučený kontrolní seznam údržby).

7.6 Náhradní díly
Seznam eventuálně potřebných náhradních dílů je uve-
den v platném katalogu náhradních dílů.
Informace poskytují autorizované servisní firmy.

>

>

7.7 Doporučený kontrolní seznam údržby

Údržba dne Interval údržby

Solární okruh

Kontrola solární kapaliny ročně

Kontrola funkce kolektorového čerpadla ročně

Kontrola stavu kapaliny v solárním okruhu, 
popř. doplnění

ročně

Kolektory

Vizuální kontrola kolektoru, připevnění kolek-
toru a přípojek

ročně

Kontrola znečištění a pevného usazení držá-
ků a komponentů kolektoru

ročně

Kontrola poškození izolace potrubí ročně

Solární regulátor
Kontrola funkce čerpadel (zap/vyp, automati-
ka)

ročně

Kontrola indikací teploty čidel ročně

Dohřev
Kontrola funkce termostatického směšovače ročně

Zajišťuje dohřívání požadovanou teplotu 
vody?

ročně

Kontrola topné tyče na poškození keramiky a 
topného drátu

ročně

Zásobník
Kontrola horčíkové anody a příp. výměna a 
při silném znečištění vyčištění zásobníku

ročně

Kontrola těsnosti přípojek ročně

Tab. 7.1  Doporučený kontrolní seznam údržby

7 Údržba
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8 Servis/diagnostika

Do servisní/diagnostické úrovně se dostanete tak, že 
stisknete současně ovládací prvek a programovací tlačít-
ko (na cca 3 vteřiny).

Displej Akční členy/hodnoty snímačů Průběh testování

Test kolektorového čerpadla 1 Kolektorové čerpadlo 1 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout

Test kolektorového čerpadla 2
(V případě verze s jedním čerpadlem neplatné)

Kolektorové čerpadlo 2 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout

Zkouška čerpadla na ochranu před legionelami/přepínacího 
obtokového ventilu

Čerpadlo na ochranu před legionelami zapnout a 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test elektrického topného tělesa (EP) Test elektrického topného tělesa (EP) zapnout, 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test kontaktu C1/C2 Kontakt C1/C2 sepnutý, všechny ostatní akční 
prvky vypnuté

Zobrazení teploty zásobníkového čidla 1

Zobrazení teploty zásobníkového čidla 2

Zobrazení teploty kolektorového čidla 1

Tab 8.1 Test aktor/senzor

Servis/diagnostika 8
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Při opakovaném klepnutí na ovládací prvek lze kontrolo-
vat zobrazení na displeji.

Obr. 8.1 Kontrola údajů na displeji

Dalším kliknutím se Vám zobrazí disponibilní softwarová 
verze regulátoru.

Obr. 8.2 Softwarová verze regulátoru

Servisní úroveň/úroveň diagnostiky lze opustit stisknu-
tím programovacího tlačítka.

9  Odstranění poruch

Bezpečnostní vypnutí elektrické topné tyče
Elektrická topná tyč disponuje bezpečnostním omezova-
čem teploty. Bezpečnostní termostat bezpečnostního 
omezovače teploty STB 1 vypne elektrickou topnou tyč, 
pokud je tato zapnuta, ačkoli zásobník nebyl dostatečně 
naplněn, a chrání tak před suchým žárem. Následně 
omezuje druhý bezpečnostní omezovač teploty 
STB 2 maximální výstupní teplotu zásobníku na hodnotu 
nedosahující 100 °C. V případě těchto bezpečnostních 
vypnutí nedochází k jejich automatickému vynulování a 
smějí být resetovány pouze prostřednictvím odborného 
servisního technika.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým 
proudem!
Nebezpečí ohrožení života elektrickým prou-
dem na vodivých přípojkách.

Předtím, než začnete odstraňovat poruchu 
na zařízení, odpojte přívod proudu na celo-
pólovém oddělovacím zařízení (např. 
pojistky nebo výkonový vypínač).
Přívod proudu zajistěte proti opětovnému 
zapnutí.

Nejprve zjistěte, který z obou bezpečnostních omezo-
vačů teploty zareagoval.

- STB 2 (omezuje maximální výstupní teplotu na hod-
notu nedosahující 100 °C)

- STB 1 (chrání před suchým žárem)

1

2

Obr. 9.1  Vynulování bezpečnostního vypnutí u STB 2

>

>

>

8 Servis/diagnostika
9 Odstranění poruch
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Odstranění poruch 9

Ověřte si, zda již došlo k ochlazení zásobníku nejméně 
o 30 K.
Odšroubujte víčko (1) resetovacího knoflíku (2) bez-
pečnostního omezovače teploty na spodní straně při-
pojovací skříně.
Ručně zmáčkněte resetovací knoflík. Bezpečnostní 
vypnutí poznáte podle toho, že STB 2 se po zmáčk-
nutí malého resetovacího knoflíku (2) odblokuje a tiše 
cvaká. 

x

Obr. 9.2  Kapilární trubice

Jestliže jste kontrolovali trubici čidla bezpečnostního 
omezovače teploty STB 2 (je umístěn v připojovací 
skříni) v ponorné trubce, jež se nachází nahoře na 
zásobníku, dbejte vždy na to, aby byla zasunuta 
přesně jen tak daleko, dokud zcela nezmizí neizolo-
vaná část kapilární trubice (x).

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení!
Zasunete-li kapilární trubici příliš hluboko izo-
lovanou částí do ponorné trubky nebo neza-
sunete-li neizolovanou část kapilární trubice 
zcela, dojde k bezpečnostnímu vypnutí popří-
padě příliš pozdě a může dojít i ke vzniku 
popálenin.

Zcela zasouvejte pouze neizolovanou část 
trubice.

2 1 

Obr. 9.3  Vynulování bezpečnostního vypnutí u STB 1

Odšroubujte ochrannou čepičku (1).
Bezpečnostní vypnutí poznáte podle toho, že malý rese-
tovací knoflík vyskočil z termostatu (2).

>

>

>

>

>

>

Ověřte si, že již došlo k ochlazení zásobníku nejméně 
o 30 K. 
Ručně zmáčkněte resetovací knoflík. 

>

>
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10 Recyklace a likvidace

10.1 Zařízení
U všech produktů Vaillant je recyklace a likvidace 
zohledňována již při vývoji produktu. Dílenské normy 
společnosti Vaillant stanoví přísné požadavky.
Při výběru materiálů je zohledňována recyklovatelnost 
materiálů, možnost demontáže a oddělitelnosti materiá-
lů a konstrukčních skupin stejně důsledně jako rizika pro 
životní prostředí a zdraví osob při recyklaci a likvidaci 
(což nelze vždy vyloučit) zbytkových látek, které nejsou 
recyklovatelné.
Váš zásobník se z větší části skládá z kovových materiá-
lů, které lze znovu roztavit v ocelárnách nebo hutích, 
jsou tedy téměř neomezeně recyklovatelné.
Použité plasty jsou označeny, takže je připraveno třídění 
a dělení materiálů pro pozdější recyklaci.

10.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
"Modrý anděl".
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

10.3 Solární kapalina
Dbejte na pokyny k likvidaci solární kapaliny uvedené v 
bezpečnostním datovém listu, viz odstavec 3.1.2.

10.4 Obal
Společnost Vaillant zredukovala dopravní balení zařízení 
na potřebné minimum. Při výběru obalových materiálů 
je důsledně dbáno na možnou recyklovatelnost.
Vysoce kvalitní kartony jsou již dlouho ceněnou sekun-
dární surovinou papírenského průmyslu.
Použité hmoty EPS (Styropor)® - (polysytren), jsou 
nutné k ochraně produktů během přepravy. Materiál 
EPS je 100 % recyklovatelný a bez obsahu FCKW (freo-
nů). Stejně tak jsou používány recyklovatelné fólie a 
pásky.

11 Záruka

11.1 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.

10 Recyklace a likvidace
11 Záruka
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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 týkajících 

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!

12 Technické údaje

12.1 Zásobník VEH SN 250/3 i

Jednotka VEH SN 250/3 i

Jmenovitý objem zásobníku l 250

Přípustný provoz. přetlak bar 10

Provozní napětí
Příkon regulačního přístroje
Zatížení kontaktů výstupních relé 
(max).
Maximální celkový proud (topná 
tyč a regulační zařízení)

V AC/Hz
W

A

A

230/50
max. 100

2

12

Nejkratší interval sepnutí
Provozní rezerva
Přípustná teplota prostředí max.
Provozní napětí čidla

min
min
°C
V

10
30
50
5

Minimální průřez vodičů čidel mm2 0,75

Předepsaný průřez 230 V napáje-
cích kabelů

mm2 2,5

Druh ochrany
Třída ochrany pro regulátory

IP 21
I

Solární výměník tepla

Výhřevná plocha m2 1,3

Spotřeba solární kapaliny l 8,5

Obsah solární kapaliny v topné 
spirále

l 8,4

max. teplota na solárním vstupu °C 110

max. teplota teplé vody °C 80

Elektrická topná tyč

Provozní napětí
Příkon

V AC/Hz
kW

230/50
2,7

Směsné množství vody teploty 
40 °C (v případě přimísení stude-
né vody teploty 15 °C a teploty 
zásobníku 65 °C)

l 220

max. teplota teplé vody °C 80

Pohotovostní spotřeba energie
kWh/
24 h

2,1

Rozměry

Vnější průměr zásobníkového 
válce

mm 600

Vnější průměr zásobníkového 
válce bez izolace

mm 500

Šířka mm 608

Hloubka mm 774

Výška mm 1692

Přívod studené a teplé vody R 3/4

Přívodní a zpětný tok solárního 
okruhu (svěrné šroubení)

mm 10

Hmotnost

Zásobník s izolací a obalem kg 136

Zásobník naplněný a připravený k 
provozu

kg 390

Tab. 12.1 Technické údaje jednotky zásobníku

Záruka 11
Technické údaje 12
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12.2 Charakteristiky čidel

Zásobníkové čidlo Sp1 a Sp2, provedení NTC 2,7 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

0 °C 9191 ohmů

5 °C 7064 ohmů

10 °C 5214 ohmů

20 °C 3384 ohmů

25 °C 2692 ohmů

30 °C 2158 ohmů

40 °C 1416 ohmů

50 °C 954 ohmů

60 °C 658 ohmů

70 °C 463 ohmů

80 °C 333 ohmů

120 °C 105 ohmů

Tab. 12.2  Charakteristika zásobníkového čidla Sp1 a Sp2

Kolektorové čidlo VR 11, konstrukční typ NTC 10 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

-20 °C 97070 ohmů

-10 °C 55330 ohmů

-5 °C 42320 ohmů

0 °C 32650 ohmů

5 °C 25390 ohmů

10 °C 19900 ohmů

15 °C 15710 ohmů

20 °C 12490 ohmů

25 °C 10000 ohmů

30 °C 8057 ohmů

35 °C 6532 ohmů

40 °C 5327 ohmů

50 °C 3603 ohmů

60 °C 2488 ohmů

70 °C 1752 ohmů

80 °C 1258 ohmů

90 °C 918 ohmů

100 °C 680 ohmů

110 °C 511 ohmů

120 °C 389 ohmů

130 °C 301 ohmů

Tab. 12.3  Charakteristika kolektorového čidla VR 11

12 Technické údaje
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1 Informace k dokumentaci

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

1.1 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.

1.2 Archivace podkladů
Návod k instalaci a údržbě a také všechny další platné 
podklady a případně potřebné pomůcky předejte provo-
zovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení tak, aby návo-
dy byly v případě potřeby k dispozici.

1.3 Použité symboly
Při instalaci zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny 
uvedené v tomto návodu k instalaci!

d
 Nebezpečí!
Bezprostřední nebezpečí ohrožení zdraví a živo-
ta!

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

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí popálení a opaření!

a
 Pozor!
Možná nebezpečná situace pro výrobek a život-
ní prostředí!

h
 Upozornění!
Užitečné informace, upozornění a pokyny.

• Symbol pro požadovanou činnost.

1.4 Platnost návodu
Tento návod k instalaci a údržbě platí výlučně pro zaří-
zení 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

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

2.2 Označení CE
Označením CE je dokumentováno, že solární systém 
auroSTEP plus splňuje základní požadavky směrnic EU.

2.3 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.

a
 Pozor!
Součásti systémů auroSTEP smí být používány 
pouze pro ohřev pitné vody.

Solární zásobník VIH SN 250/3 i může být použit v kom-
binaci se všemi topnými kotli Vaillant od roku výroby 
2000.
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!

Informace k dokumentaci 1
Popis systému 2
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3 Bezpečnostní pokyny a předpisy

3.1 Bezpečnostní pokyny

Všeobecně
Obecně musí být veškerá solární zařízení montována a 
provozována podle uznávaných technických pravidel. 
Dbejte na dodržování platných předpisů bezpečnosti 
práce, zejména při práci na střeše. Při nebezpečí pádu 
se bezpodmínečně zajistěte proti zřícení. (Také doporu-
čujeme bezpečnostní pás Vaillant obj. č. 302 066.) Dbej-
te bezpečnostních předpisů zaměstnaneckých spolků.

Nebezpečí popálení

H
 Nebezpečí!
Na součástech vedoucích solární kapalinu jako 
jsou kolektory a solární potrubí, a na potrubích 
teplé vody hrozí nebezpečí popálení!
Během solárního režimu dosahují tyto kompo-
nenty velmi vysokých teplot. Předtím, než se 
dotknete těchto součástí, zjistěte jejich teplo-
tu.

Montáž a výměna kolektorů nebo kolektorových částí se 
má provádět ve dnech, kdy je velká oblačnost, aby nedo-
šlo k poranění na horkých částech. Při slunečném počasí 
se tyto práce mohou provádět v ranních a večerních 
hodinách nebo při zakrytém kolektoru.

Nebezpečí přepětí
Uzemněte solární okruh jako vyrovnání potenciálu a 
ochranu před přepětím! Upevněte příchytky zemnících 
trubek na trubky solárního okruhu a spojte příchytky 
pomocí 16 mm2-kabelu s potenciálovou kolejnicí.

3.1.1 Solární zásobník

Instalace
Regulátor pokojové teploty musí instalovat autorizovaný 
kvalifikovaný servis, který odpovídá za dodržení stávají-
cích norem a předpisů. Za škody, které vzniknou nedo-
držováním tohoto návodu, nepřebírá výrobce žádnou 
odpovědnost.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách. 
Před pracemi na zařízení odpojte napájení a 
zajistěte ho před opětovným zapnutím.

Záruční lhůty uznáváme pouze v případě, že instalaci 
provedl akreditovaný specializovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Při neodborné instalaci hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem a poškození zařízení.

Provozní tlak, pojistný ventil a vypouštěcí potrubí
Maximální provozní přetlak zásobníku je 10 bar. Jestliže 
je vstupní tlak vyšší než 10 bar, musí být do potrubí stu-
dené vody vebudován redukční ventil.
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.

a
 Pozor!
V blízkosti odtokového potrubí pojistného 
ventilu pitné vody musí být umístěn štítek s 
následujícím textem:
"Během ohřevu zásobníku vychází z bezpeč-
nostních důvodů z odtokového potrubí pojistné-
ho ventilu voda! 
Nezavírat!"

H
 Nebezpečí!
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu popř. 
vyúsťovacího potrubí může mít až 80 °C. 
Odtokové potrubí musí vést do vhodného odto-
ku, kde je vyloučeno ohrožení osob. 
Při dotyku těchto součástí nebo při kontaktu s 
vodou vytékající z těchto součástí hrozí nebez-
pečí popálení!

Kontrola/údržba a úpravy
Kontrolní a údržbářské práce a úpravy na zásobníku 
nebo regulátoru, na přívodních vedeních vody a proudu, 
na odtokovém potrubí a pojistném ventilu pro vodu v 
zásobníku smí být prováděny jen kvalifikovaným servis-
ním technikem.
 
3.1.2 Bezpečnostní datový list solární kapaliny

1.  Označení látky/přípravy a firmy
1.1  Údaje o produktu:

Obchodní název Vaillant solární kapalina hotová 
směs

1.2  Údaje o dodavateli:
 Vaillant GmbH
 Berghauser Str. 40
 42859 Remscheid,
 Telefon (02191) 18 - 0, Fax (02191) 182810,
  Informace pro nouzové případy: 

Toxikologické poradenství ve Vaší blízkosti
 (viz informace nebo telefonní seznam).

2.  Složení/údaje o složkách
2.1  Chemická charakteristika

Vodný roztok 1,2-propylenglykolu s inhibitory 
koroze.

3.  Možná nebezpečí
3.1  Nejsou známa žádná zvláštní rizika.

3 Bezpečnostní pokyny a předpisy
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4.  Opatření první pomoci
4.1  Všeobecné pokyny

Odstranit znečištěný oděv.
4.2  Při vdechnutí:

V případě potíží po vdechnutí výparů/ aerosolu: 
Čerstvý vzduch, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3  Po kontaktu s kůží
Smýt vodou a mýdlem.

4.4  Po kontaktu s očima
Důkladně proplachovat pod tekoucí vodou s otevře-
nými víčky alespoň 15 minut.

4.5  Po požití
Vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

4.6  Pokyny pro lékaře
Symptomatické ošetření (dekontaminace, životní 
funkce), neznámý žádný specifický protijed.

5.  Opatření k uhašení požáru
5.1  Vhodné hasicí prostředky:

Vodní a suché hasicí prostředky, pěna stabilní vůči 
alkoholu, oxid uhličitý(CO2)

5.2  Speciální rizika:
Zdraví škodlivé páry. Tvorba kouře/mlhy. Při požá-
ru se mohou uvolňovat uvedené látky a 
skupiny látek.

5.3  Speciální ochranné prostředky:
V závislosti na okolním prostředí používejte ochran-
né dýchací přístroje.

5.4  Ostatní pokyny:
Ohrožení závisí na hořících látkách a podmínkách 
hoření. Znečištěná hasicí voda musí být zlikvidová-
na v souladu s místními předpisy.

6.  Opatření při neúmyslném úniku
6.1  Personální opatření:

Není zapotřebí žádných zvláštních opatření.
6.2  Ekologická opatření:

Znečištěná voda/hasicí voda se nesmí bez předběž-
né úpravy (biologická čistička) dostat do vodních 
zdrojů.

6.3  Postup při čištění/likvidaci:
Spotřebovaný materiál zaizolujte a pokryjte velkým 
množstvím písku, zeminy nebo jiného absorpčního 
materiálu, potom pro usnadnění absorpce silně stla-
čit k sobě. Směsí naplňte nádoby nebo plastové 
sáčky a předejte je k likvidaci.
U větších objemů: Odčerpejte produkt. Menší 
množství zlikvidujte pomocí vhodného materiálu 
jímajícího kapaliny. Nakonec zlikvidujte podle před-
pisů. Stříkance odplavte velkým množstvím vody, v 
případě větších množství, která by se mohla dostat 
do kanalizace či vodních zdrojů, informujte přísluš-
ný vodohospodářský úřad.

7.  Manipulace a skladování
7.1  Manipulace:

Zajistěte řádné odvětrání pracoviště, jinak není 
zapotřebí žádných zvláštních opatření.

7.2  Protipožární a protiexplozivní ochrana:
Nejsou požadována žádná mimořádná opatření.
Nádoby ohrožené požárem ochlazujte vodou.

7.3  Skladování:
Pevně uzavřenou nádobu uchovávejte na suchém 
místě. Ke skladování nepoužívejte pozinkované 
nádoby.

8.  Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky
8.1  Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: 
Ochrana dýchacích cest při uvolňování par/aeroso-
lů
Ochrana rukou:
Chemikáliím odolné ochranné rukavice (EN 374). 
Vhodné materiály také při delším přímém kontaktu 
(doporučeno: ochranný index 6, odpovídá 
> 480 minutám doby propustnosti dle EN 374):
Fluorový elastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka vrstvy.
Vhodné materiály při krátkodobém kontaktu nebo 
postříkání (doporuč.: min. index ochrany 2, odpoví-
dající > 30 minut doby permeace podle EN 374):
Nitrilový kaučuk (NBR) – tloušťka vrstvy 0,4 mm. Z 
důvodu obrovské různorodosti je třeba dodržovat 
návody k použití jednotlivých výrobců.
Ochrana zraku: Ochranné brýle s boční ochranou 
(brýle s výztuhou) (EN 166)

8.2  Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Při zacházení s chemikáliemi je nutno dodržovat 
obvyklá ochranná opatření.

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: kapalné
Barva: červená/fialová
Zápach: charakteristický 
Teplota tuhnutí (DIN 51583): 
cca. -28 °C
Teplota varu: > 100 °C (ASTM D 1120)
Bod vzplanutí: žádný
Dolní hranice výbušnosti: 2.6 obj. %
Horní hranice výbušnosti: 12.6 obj. %
Teplota vznícení: odpadá
Tlak par (20 °C): 20 mbar
Hustota (20 °C) (DIN 51757): 
cca. 1.030 g/cm3 

Roszpustnost ve vodě: dokonale rozpustná
Rozpustnost (kvalitativní) v rozpouštědlech: 
Polární rozpouštědla: rozpustná.
Hodnota pH (20 °C): 9.0-10.5 (ASTM D 1287)
Viskozita, kinematická (20 °C) (DIN 51562): 
cca. 5,0 mm2/s

Bezpečnostní pokyny a předpisy 3



6 Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020105073_00

10.  Stabilita a reaktivnost
10.1  Látky, kterých je nutno se vyvarovat:

Silné oxidační prostředky
10.2  Nebezpečné reakce:

Žádné nebezpečné reakce, jsou-li dodrženy předpi-
sy/pokyny pro skladování a manipulaci.

10.3  Nebezpečné produkty podléhající rozkladu:
Žádné produkty podléhající rozkladu, jsou-li 
dodrženy předpisy/pokyny pro skladování a mani-
pulaci.

11.  Údaje k toxikologii
11.1  LD50/ústní/krysa: > 2000 mg/kg

Primární kožní reakce/králík: nedráždivý. 
(OECD směrnice 404)
Primární kožní reakce/králík: nedráždivý.
(směrnice OECD 405)

11.2  Dodatečné pokyny:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z 
jednotlivých komponentů.

12.  Údaje k ekologii
12.1  Ekologická toxicita:

Toxicita pro ryby: LC50 Leuciscus idus (96 h): 
> 100 mg/l
Vodní invertované hodnoty: EC50 (48 h): > 100 mg/l
Vodní rostliny EC50 (72 h): >100 mg/l
Mikroorganismy/účinek na aktivační kal: 
DEVL2 > 1000 mg/l. Při správném zavedení nepatr-
ných koncentrací do adaptovaných biologických čis-
ticích zařízení není nutno očekávat poruchy odbou-
rávání aktivovaného kalu.

12.2  Posouzení vodní toxicity:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z 
jednotlivých komponentů.

12.3  Persistence a rozklad:
Údaje o eliminaci: 
Zkušební metoda OECD 201 A (nová verze)
Analytická metoda: úbytek DOC
Eliminační stupeň: > 70 % (28 d)
Posouzení: Snadno biologicky odbouratelné.

13.  Pokyn pro likvidaci
13.1  Likvidace

Kapalina musí být při dodržení místních předpisů 
dopravena např. na vhodnou skládku nebo do vhod-
né spalovny. Jedná-li se o množství menší než 100 l, 
kontaktujte místní podnik komunálních služeb příp. 
službu sběru použitých chemických látek.

13.2  Nevyčištěná balení:
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít. 
Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

14.  Údaje k transportu:
VbF: Nepodléhá vyhlášce o hořlavých kapalinách.
Zasílání poštou je povoleno. Ve smyslu přepravních 
předpisů se nejedná o nebezpečné zboží. 
GGVE/RID: -, č. UN: -, GGVS/ADR: -, IATA-DGR: -, 
kód IMDG: -, TA-Luft (technické předpisy pro udržo-
vání čistoty vzduchu): -.

15  Předpisy
15.1  Označení podle směrnice ES/národních předpisů:

Bez povinnosti označování.
15.2  Ostatní předpisy:

Třída ohrožení vodních zdrojů: (příloha 4 VwVwS 
(Německo), ze dne 17.05.1999): (1), slabě ohrožující 
vodu.

16.  Ostatní údaje
Úplné znění výstražných symbolů a R-vět případně v 
kap. 3 pod "Nebezpečné obsažené látky" znění: Xi: 
dráždivá. R36: dráždí oči.List s bezpečnostními údaji je 
určen k tomu, aby zprostředkoval podstatné fyzikální, 
bezpečnostně technické, toxikologické a ekologické 
údaje pro zacházení s chemickými látkami a přípravky, 
jakož i doporučení pro bezpečné zacházení, zejména 
skladování, manipulaci a přepravu. Odpovědnost za 
škody v souvislosti s využitím těchto informací nebo 
použitím, přizpůsobením nebo zpracováním zde popsa-
ného produktu je vyloučena. To neplatí,pokud se my, 
naši právní zástupci nebo zplnomocněnci dopustíme 
úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Odpovědnost za nepří-
mé škody je vyloučena. 
Údaje byly vypracovány podle nejlepšího vědomí a svě-
domí a odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí. 
Nezískáváte žádný příslib ohledně vlastností výrobku.

17.  Stav: Vypracováno dne 01.02.2008 
kým: Vaillant GmbH.

3 Bezpečnostní pokyny a předpisy
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3.2 Předpisy, pravidla a směrnice

Instalaci kotle Vaillant smí provádět výhradně autorizo-
vaný servisní technik.
Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uve-
dení do provozu. 
Servisní technik musí při prvním uvedení do provozu 
zkontrolovat těsnost plynových a vodovodních potrubí a 
těsnost zařízení.

Při instalaci je třeba dodržovat zejména následující 
zákony, vyhlášky, technická pravidla, normy a předpisy 
v platném znění.

h
 Upozornění!
Následující výčet norem není kompletní.

3.2.1 Přehled norem EU

Solární zařízení, všeobecně

PrEN ISO 9488
Terminologie tepelných solárních systémů a jejich kom-
ponentů (ISO/DIS 9488; 1995) Nutná minimální 
vzdálenost ve spojení s

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

EN 1991-2-3
Eurocode 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–3: Účinky na nosné 
konstrukce, zatížení sněhem

EN 12976-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikované sys-
témy, část 1: Všeobecné požadavky

EN 12976-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikovaná 
zařízení, část 2: Zkušební postupy

ISO 9459-1: 1993
Solar heating – Domestic water heating systems – 
Part 1: Performance rating procedure using indoor test 
 methods

ISO/TR 10217
Solar energy – Water heating systems – Guide to 
 material selection with regard to internal corrosion

Kolektory a montáž kolektorů

EN 1991-2-4
Eurokód 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–4: Zatížení konstruk-
cí - Zatížení větrem

Zásobník a montáž zásobníku

Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU z 29. květ-
na 1997 ke sjednocení právních předpisů členských států 
o tlakových zařízeních

PrEN 12897
Předpisy týkající se zásobování vodou pro nepřímo ohří-
vané, nevětrané (uzavřené) zásobníky teplé vody. 

PrEN 806-1
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotře-
bě - Část 1: Všeobecně

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

EN 60335-2-21
Bezpečnost elektrických zařízení určených pro domác-
nost a podobné účely; část 2: Zvláštní požadavky na 
ohřívač vody (zásobník vody a bojler na teplou vodu) 
(IEC 335-2-21: 1989 a doplňky 1; 1990 a 2; 1990, modifi-
kováno)

Ochrana před bleskem

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

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 stav-
bách a nebezpečí života

Bezpečnostní pokyny a předpisy 3
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4 Montáž

4.1 Místo instalace

Solární zásobník
• Abyste se vyhnuli tepelným ztrátám, postavte solární 

zásobník co nejblíže ke kolektoru; Minimální nutný 
odstup činí 3m.

• Při volbě místa instalace berte zřetel na váhu naplně-
ného zásobníku (viz kapitola 12).

• Solární zásobník musí být dle DIN 4753 instalován v 
mrazuvzdorné místnosti.

• Umístění zásobníku zvolte tak, aby bylo možno vést k 
zařízení potřebná potrubí (na straně solárního systé-
mu a pitné vody).

• Solární zásobník musí být umístěn v mrazuvzdorné 
místnosti.

• Místo instalace zásobníku zvolte tak, abyste měli 
nad zásobníkem cca 35cm místo na případnou 
výměnu opotřebované anody za řetězovou anodu 
(č. zboží 106 482).

h
 Upozornění!
Abyste se vyhnuli energetickým ztrátám, opat-
řete topná potrubí a vedení teplé vody 
tepelnou izolací.

a
 Pozor!
Zásobník musí být výškově umístěn pod kolek-
tory a vedeními nacházejícími se na střeše, aby 
bylo umožněno úplné vyprázdnění kolektorů. 
Výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem (přívodní 
kolektorové vedení) a nejnižsím bodem zařízení 
(spodní hrana zásobníku) nesmí překročit 
8,5 m, protože jinak není výkon čerpadla dosta-
čující a do solárního okruhu musí být 
vebudováno druhé solární čerpadlo (upgrade 
verze P) které je k dostání jako příslušenství.

 Pozor!
Spád propojovacího vedení mezi polem kolekto-
rů a solárním zásobníkem nesmí být v žádném 
místě menší než 4 % (4 cm/m); tím je zajištěn 
dostatečný průtok solární kapaliny.

 Pozor!
Horizontálně nesmí být položeno více než 
10 m "solární měděné trubky 2 v 1" s délkou 
10 m (číslo zboží 302359) nebo "solární mědě-
né trubky 2 v 1" s délkou 20 m (číslo zboží 
302 360) (při dodržení pravidla spádu 4 %).
Horizontální položení trubek v tomto případě 
znamená instalaci pod úhlem menším než 45°!

h
 Upozornění!
Tak jako u všech zařízení pro výrobu a přípravu 
teplé vody vznikají i u tohoto solárního systé-
mu zvuky, jejichž hladina sice leží všeobecně 
pod úrovní dnes obvyklých spalovacích topných 
zařízení; přesto však výslovně nedoporučujeme 
umístění jednotky solárního zásobníku v obýva-
cím pokoji nebo ložnici!

4.2 Instalace zařízení
Jednotka solární ho zásobníku bude dodána kompletně 
smontovaná.

3

2

1

Obr. 4.1  Instalace solárního zásobníku

• Solární zásobník (1) vyjměte z obalu až na místě insta-
lace.

• Nakloňte solární zásobník trochu dopředu tak, abyste 
mohli na požadovaném místě zlomu (3) rozlomit pat-
kovou výztuž ze styroporu a poté odstraňte obě polo-
viny rozbité patkové výztuže.

• Vyrovnejte zásobníkovou jednotku pomocí tří nastavi-
telných patek (2).

4 Montáž
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4.3 Rozměry zařízení a připojení
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Obr. 4.2  Rozměry zařízení a připojení solárního zásobníku

Legenda
1 Připojení potrubí teplé vody R 3/4
2 Vtok do zásobníku R 1
3 Odtok ze zásobníku R 1
4 Přípojka studené vody R 3/4
5 Štítek připojovací schéma
6 Bez funkce
7 Ochranná magneziová anoda
8 Ponorná trubka pro zásobníkové čidlo Sp1
9 Vypouštěcí ventil
R = Vnější závit

4.4 Montáž kolektorů
Namontujte kolektory. Dbejte přitom na montážní návod 
pro ploché kolektory auroTHERM classic VFK 135 D.

Montáž 4
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5 Instalace

5.1 Montáž připojovacích vedení pitné vody
Pro připojení vedení pitné vody na solární zásobník nabí-
zí firma Vaillant jako příslušenství různé sady potrubí 
pro instalaci na omítku nebo pod omítku. K dostání je 
např. přípojné příslušenství, u kterého je při připojení na 
cirkulační ohřívač vody díky tolerančnímu vyvážení v 
horizontálním i vertikálním směru zajištěna dostatečná 
flexibilita při instalaci. Informace k příslušenství najdete 
v platném ceníku.

h
 Upozornění!
Při montáži připojovacího vedení dbejte na 
návody, které jsou připojeny k danému příslu-
šenství.

Potrubí, které má být instalováno na místě montáže, 
vyžaduje následující součásti:
-  termostatické míchadlo teplé pitné vody
–  příp. expanzní nádobu na pitnou vodu
–  příp. redukční ventil ve vedení studené vody
–  příp. gravitační brzdu v topném okruhu
–  údržbové kohouty
–  příp. čerpadlo na ochranu proti legionelám

Pro montáž potrubí na místě konstrukce je k dispozici 
sada příslušenství (číslo zboží 305 967), skládající se ze 
čtyř kolen.
Ty umožňují připojení měděných trubek (Ø 15 mm) přes 
stlačitelné šroubení.

Termostatické míchadlo teplé pitné vody
Termostatické míchadlo teplé pitné vody zajišťuje, že se 
teplá voda ze zásobníku promíchává se studenou vodou 
na požadovanou maximální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.
Při uvedení solárního zařízení do provozu nastavte ter-
mostatické míchadlo teplé pitné vody na požadovanou 
maximální teplotu, takže tato maximální teplota bude k 
dispozici na odběrných místech teplé vody.

H
 Nebezpečí!
Pro zajištění účinné ochrany proti opaření 
nastavte termostatický směšovač na < 60 °C a 
kontrolujte teplotu u odběrného místa teplé 
vody.

5.2 Montáž solárních připojení

min. 4 %

m
ax

. 8
,5

 m
 

Obr. 5.1  Instalační výška a spád potrubí bez druhého solárního 

čerpadla (příslušenství)

a
 Pozor!
Celková délka propojovacího vedení mezi kolek-
torem a solárním zásobníkem nesmí překročit 
40 m, smí být tedy použity max. 20 m "solární 
měděné trubky 2 v 1" (odpovídá celkové délce 
40 m).
Jestliže celková délka propojovacího vedení 
překročí 40 m nebo jestliže je vnitřní průměr 
propojovacího vedení větší nebo menší než 
8,4 mm, nepřebírá firma Vaillant žádnou záruku 
za funkci solárního systému.

 Pozor!
Vaillant přebírá záruku za funkci solárního sys-
tému jen tehdy, když je na propojovací vedení 
použita "solární měděná trubka 2 v 1" s délkou 
10 m (číslo zboží 302 359) nebo s délkou 20 m 
(č. zboží 302 360) a když je solární systém 
naplněn solární kapalinou Vaillant.

5 Instalace
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min. 4 %

Obr. 5.2  Uložení solárního zásobníku na půdě

a
 Pozor!
Jestliže je solární zásobník uložen na půdě, 
musí se horní solární přípojka zásobníku vždy 
nacházet pod nejnižším bodem kolektoru. 
Spád propojovacího vedení mezi kolektorem a 
solárním zásobníkem nesmí být v žádném místě 
menší než 4 % (4 cm/m), aby byl zajištěn 
dostatečný průtok solární kapaliny.

 Pozor!
"Solární měděná trubka 2 v 1" může být v 
opláštěných úsecích ohýbána jen ručně.
Abyste se vyhnuli nepřípustným zúžením prů-
řezu, zvlnění popř. zlomení, nepodkročujte v 
žádném případě rádius ohnutí 100 mm.

• Položte Vaillant "solární měděnou trubku 2 v 1" od 
střechy po místo instalace zásobníku. Dbejte přitom 
na údaje týkající se max. délky propojovacího vedení a 
nutného spádu.

Obr. 5.3  Sejmutí krytů

• Horní a dolní kryt na přední straně zásobníku sejmete 
tak, že kryty nahoře a dole vytáhnete z přídržných 
svorek.

a
 Pozor!
Dávejte při úpravě délky použitých doporuče-
ných a bezpečných "solárních měděných trubek 
2 v 1" a jejich izolace pozor na to, abyste nepo-
škodili elektrické vedení pro připojení solárního 
čidla, které je uložené v izolaci.

Instalace 5
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• Spojte vedení horní solární přípojky na kolektoru (pří-
vodní solární vedení) nahoře na solárním zásobníku s 
levou měděnou trubkou solárního zásobníku. 

• Spojte vedení dolní solární přípojky na kolektoru 
(zpětné solární vedení) nahoře na solárním zásobníku 
s pravou měděnou trubkou solárního zásobníku. 
Při připojování dbejte také na štítek nahoře na zásob-
níku.

1
2

3
4

5

Obr. 5.4  Solární přípojky na zásobníku

K připojení použijte stlačitelné šroubení následovně:

a
 Pozor!
Pokud namontujete stlačitelné šroubení bez 
opěrných pouzder, může dojít k deformaci 
měděné trubky. V důsledku toho by došlo k 
netěsnosti nebo poškození solární přípojky! 
Dbejte na těsné dotažení stlačitelného šroube-
ní. 
Chraňte solární připojení před poškozením při 
utahování tím, že je přidržíte v opačném směru.

• Zaveďte do měděné trubky (1) až na doraz podpěrnou 
objímku (2).

• Nasuňte na měděnou trubku převlečnou matici (3) a 
stlačovací kroužek (4).

• Nastrčte měděnou trubku až na doraz tělesa šroubení 
(5) a v této pozici utáhněte převlečné matice.

5.3 Elektrická instalace

5.3.1 Předpisy
K elektrickému zapojení používejte běžné vodiče.
Požadovaný průžez vedení:
– napájecí vedení 230 V

(kabel síťového připojení): 1,5 mm2 nebo 2,5 mm2

– nízkonapěťová vedení
(vodiče snímačů): min. 0,75 mm2

Vedení čidla nesmí překročit maximální délku 50 m.
Napájecí vedení s napětím 230 V a vodiče od snímačů 
musí být vedeny od délky 10 m navzájem odděleně. Jako 
alternativu použijte pro čidlo stíněná vedení.
Připojovací vedení 230 V musí být provedena v průřezu 
1,5 mm nebo 2,5 mm a musí být upevněna na základním 
podstavci pomocí přiložených pomůcek pro uvolnění 
tahu.

Volné svorky zařízení nesmí být použity jako pomocné 
svorky dalších zapojení.

Instalace jednotky solárního zásobníku musí být prove-
dena v suchých místnostech.

Jednotka solárního zásobníku musí být připojena pro-
střednictvím pevného přívodu a oddělovacího zařízení 
se vzdáleností otevřených kontaktů nejméně 
3 mm (například pojistky, výkonové vypínače).

5.3.2 Připojení elektrického napájení
Elektrické zapojení smí provádět výhradně autorizovaný 
kvalifikovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách.
Před pracemi na zařízení odpojte napájení a 
zajistěte ho před opětovným zapnutím.

a
 Pozor!
Riziko poškození desky zkratem na přívodních 
vedeních.
Konce žil vodičů, ve kterých prochází napětí 
230 V, smí být při napojení na ProE-konektor z 
bezpečnostních důvodů odizolovány max. v 
délce 30 mm. Je-li vodič zbaven pláště ve větší 
délce, hrozí riziko zkratů na desce s plošnými 
spoji.

 
Pozor!
Nebezpečí poškození desky přetížením.
Kontakt C1/C2 je 24 V nízkonapěťový kontakt 
a nikdy se nesmí používat jako 230 V výkonový 
spínací kontakt.

5 Instalace
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3

4

2

1

Obr. 5.5 Položení síťtového připojovacího vedení

• Pod horním čelním krytem se nachází ovládací skříňka 
(1). Po vyšroubování šroubu (2) pomocí šroubováku 
můžete skříňku otevřít z boku. Abyste mohli kryt 
nadzvednout, musíte jej nejprve lehce otevřít.

• Položte přípojovací síťové vedení (3) do kabelových 
šacht rámového plechu (4) od horní strany zásobníku 
směrem k ovládací skříňce (1). Pokud je to nutné, 
položte do stejných kabelových šacht i kabel C1/C2.
V případě potřeby může být připojovací síťové vedení 
z optických důvodů vedeno i podélně pod zásobníkem, 
protože zásobník stojí na umělohmotných nožkách. V 
tomto případě položte připojovací síťové vedení do 
kabelových šacht zespodu směrem k ovládací skříňce.

1

2

Obr. 5.6 Položení vedení kolektorového čidla

• Elektrické vedení kolektorového čidla (1), souběžně 
uložené v izolaci "solární měděné trubky 2 v 1", polož-
te do kabelových šacht rámového plechu (2) od horní 
strany zásobníku směrem k ovládací skříňce. 

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení!
Elektrická vedení nesmí z důvodu vysokých 
teplot přiléhat na měděné trubky, ve kterých 
proudí solární kapalina.

• Propojte ovládací skříňku dle schématu hydraulického 
systému (viz obr. 5.7, 5.8 a 5.9).

h
 Upozornění!
Předtím, než konektory našroubujete na kabely, 
zastrčte kabely do gumových kabelových prů-
chodek (1). K tomu je musíte na vrcholu protla-
čit.
Tímto způsobem jsou přípojky a vnitřek ovláda-
cí skříňky chráněny před stříkající vodou.

PW
M

 

1 

2 

3 

4 

Obr. 5.7 Propojení ovládací skříňky 

• Připojovací síťové vedení připojte k příslušným svor-
kám PE, N a L systému ProE a zajistěte je pomocí 
pojistek proti působení vnějšího tahu nacházejících se 
vně ovládací skříňky.

• Upněte vedení čidla (1) do příslušných svorek KOL1 
systému ProE.

• Pokud je to nutné, upněte i kabel C1/C2 do příslušných 
svorek C1/C2 systému ProE.

• Prolomte ve spínací skříňce potřebný počet otvorů (3) 
k zavedení všech samostatně montovaných kabelů.

Instalace 5
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• Gumové kabelové průchodky (4) spolu s předem vsu-
nutými kabely zastrčte do otvorů.

• Všechny vodiče zajistěte pomocí přiložených pojistek 
k zajištění před vnějším tahem (2).

• Napojte připojovací síťové vedení přes oddělovací 
zařízení pro všechny póly,se vzdáleností otevřených 
kontaktů minimálně 3 mm (např. pojistky nebo výko-
nostní spínač) na vedení PE, N a L domovní instalace.

• Nasaďte kryt zpět v lehce otevřeném stavu, neboť 
teprve poté je možné jej kompletně. 

• Utáhněte pojistný šroub krytu.

Propojení podle hydraulického schématu
Pro zjednodušení instalace jsou v regulátoru uložena 
dvě hydraulická schémata, z nichž je třeba vybrat odpo-
vídající. 
U auroSTEP plus VIH SN 250/3 i musí být vybráno hyd-
raulické schéma 2, to odpovídá továrnímu nastavení (viz 
tab. 6.1).
Hydraulické plány představují konfiguraci zařízení, při-
čemž komponenty zařízení jsou volitelné.

a
 Pozor!
Tato schémata hydraulického systému jsou jen 
schematická a nelze je použít k vlastní instalaci 
hydraulických potrubí.

5 Instalace
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Obr. 5.8  Schéma hydrauliky 2

Označení ve 
schématu hyd-
raulického sys-
tému/ve sché-
matu 
zapojení

Díl

I, II, III
Možnost připojení různých zdrojů tepla k dobí-
jení tepelného zásobníku

C1/C2
Vodiče k propojení s ovládáním zdrojů tepla k 
dobíjení tepelného zásobníku 

kW Studená voda

HZ-K Topný okruh (okruhy)

LegP Čerpadlo s ochranou proti legionele (volitelné)

Kol1-P Čerpadlo kolektorů 1

Impulzová šířko-
vá modulace

PWM-signál pro kolektorové čerpadlo 1

DM Redukční ventil

Kol 1 Kolektorový snímač 1

Sp1 Snímač v tepelném zásobníku 1

Sp2 Snímač v tepelném zásobníku 2

230 V Přívodní vedení 230 V síť

Tab. 5.1 Legenda k obr. 5.8 a 5.9

Instalace 5
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*  Na přípojku LEG/BYP lze napojit čerpadlo pro ochranu proti legionelám 

(příslušenství).

Obr. 5.9  Schéma připojení hydraulického systému 2

h
 Upozornění!
Při zapojování regulátoru dbejte na to, že 
zásadně musíte použít termický směšovací 
ventil pro vymezení maximální teploty, který 
musí být v závislosti na topném zařízení nasta-
ven např. na 60 °C.

 Upozornění!
Přes kontakt regulátoru C1/C2 musí být dán 
topnému zařízení pokyn, že teplota v solárním 
zásobníku není dostačující a že je nutný 
doohřev prostřednictvím topného zařízení. To 
se děje prostřednictvím propojení regulátoru 
solárního zásobníku s topným zařízením pomocí 
kabelu C1/C2.

6 Uvedení do provozu

Z továrny je již ohýbaná trubka zásobníku naplněna 
solární tekutinou v množství potřebném pro provoz 
solárního zařízení.
Při uvádění do provozu je třeba dodržet následující 
postup:
• Naplňte zásobník pitnou vodou a odvzdušněte potrubí 

teplé vody.
• Upravte továrně přednastavené parametry regulátoru 

za účelem optimalizace systému.
• Proveďte vyrovnání tlaku v solárním systému.
• Zkontrolujte solární systém z hlediska těsnosti.
• Nastavte termostatický směšovač.

6.1 Naplňte systém pitnou vodou
• Pitnou vodu naplňujte přes přívod studené vody a 

odvzdušnění provádějte přes nejvýše položený výtok 
teplé vody.

• Zkontrolujte těsnost zásobníku a zařízení.
• Zkontrolujte funkčnost a správné nastavení všech 

regulačních a kontrolních zařízení.

6.2 Plnění a odvzdušnění dohřívacího systému
• Plnění a odvzdušnění topné části provádějte přes pří-

vodní a zpětnou přípojku zásobníku.
• Zkontrolujte těsnost systému.
• Zkontrolujte funkčnost a správné nastavení všech 

regulačních a kontrolních zařízení.

5 Instalace
6 Uvedení do provozu



17Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020105073_00

6.3 Nastavení parametrů zařízení

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození čerpadel kolektorů!
Při prvním uvedení do provozu vypněte kolekto-
rová čerpadla okamžitě po prvním zapnutí 
napájení tak, že na regulátoru zvolíte provozní 
režim .
Po nastavení parametrů zařízení musí být bez-
podmínečně solární systém nejdříve naplněn.

Aby bylo možné zařízení optimálně vyladit na okolnosti 
zapojení, lze nastavit některé parametry zařízení. Tyto 
parametry jsou shrnuty na úrovni obsluhy a měl by je 
nastavovat výhradně kvalifikovaný řemeslník.
Úroveň kvalifikovaného řemeslníka lze vyvolat stisknu-
tím tlačítka programování po dobu zhruba 3 sekund.
Poté můžete klepnutím na regulátor vyvolat všechny 
parametry zařízení.
Otáčením ovládacího prvku lze nastavit požadované 
hodnoty. Nastavená hodnota se ukládá klepnutím na 
ovládací prvek.
Po stisknutí tlačítka programování se zobrazení přepne 
zpět do základního zobrazení, aniž by se uložila nastave-
ná hodnota.
Tab. 6.1 zobrazuje přehled všech parametrů zařízení a 
jejich továrního nastavení.

Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Výběr schématu hydrauliky 1, 2 2

Nastavení maximální teploty tepelného 
zásobníku 1

20 až 75 °C 75 °C

Aktivace programu na ochranu před 
legionelami

0 [Vyp], 1 [Den], 2 [Noc] 0 [Vyp]

Nastavení doby trvání plnicího režimu 3 - 9 min 9 min

Tab. 6.1  Parametry zařízení (pokračování na další straně)

Uvedení do provozu 6



18 Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020105073_00

Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Aktivace nebo deaktivace 2. čerpadla 0 [Vyp], 1 [Zap] 0 [Vyp]

Vyberte počet kolektorů 1, 2, 3 2

Nastavení doby zablokování kolektorových 
čerpadel

5 - 60 min 10 min

Aktivace zpoždění dobíjení 0 = neaktivní; 1 = aktivní 0

Nastavení aktuálního dne 1-31 0

Nastavení aktuálního měsíce 1-12 0

Nastavení aktuálního roku 2000-2215 2000

Tab. 6.1 Parametry zařízení (pokračování)

h
 Upozornění!
Parametry zařízení a časové programy můžete 
vrátit zpět do továrního nastavení tak, že cca 
na 10 vteřin podržíte tlačítko Programování. 
Zobrazení pak třikrát zabliká a všechny para-
metry se vynulují na tovární nastavení.

6 Uvedení do provozu
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6.4 Vyrovnání tlaku v solárním systému
Vzduch, který se nachází v kolektoru, se během instala-
ce celého solárního zařízení ohřívá. To znamená, že hus-
tota vzduchu v kolektoru klesá.

1 

2 

3 

4 5 

6 

7 

8 

Obr. 6.1  Vyrovnání tlaku v solárním systému

Při prvním spuštění solárního systému opustí horký 
vzduch kolektor (8) a proudí do podstatně chladnější 
ohýbané trubky (6) solárního zásobníku, kde se ochladí. 
To vede k vytvoření podtlaku v systému.
Protože podtlak v sytému může vést k hluku čerpadel a 
může negativně ovlivnit výkon kolektorových čerpadel a 
především také jejich životnost, je při prvním uvedení do 
provozu nezbytné provést jednorázové vyrovnání tlaku. 
Pitná voda ve spodní oblasti zásobníku přitom musí být 
studená, tzn. že by se teplota na dolním zásobníkovém 
čidle Sp2 měla nacházet pod 30 °C.

h
 Upozornění!
Poté, co jednou provedete vyrovnání tlaků, není 
nutné operaci opakovat do té doby, než znovu 
otevřete solární systém!

• Napojte hadici (3) (délka cca. 1,5 m) na horní plnicí pří-
pojku.

• Zaveďte konec hadice do sběrné nádoby vhodné pro 
solární kapalinu (4). Umístěte hadici ve sběrné nádobě 
tak, aby do ní mohl proudit vzduch.

• Neponořujte konec hadice do solární kapaliny, abyste 
byli chráněni před případně vystupující horkou párou a 
solární kapalinou.

H
 Nebezpečí!
Jestliže nebude provzdušnění systému prove-
deno dle tohoto popisu, hrozí nebezpečí popále-
ní horkou párou nebo solární kapalinou.

• Spusťte solární systém tak, že zapnete přívod proudu 
na přívodním síťovém vedení a na regulátoru zvolíte 
provozní režim . Když dostatečně svítí slunce, běží 
kolektorové čerpadlo (5) několik minut na maximální 
otáčky.

• Když slunce nesvítí, musíte na solárním regulátoru na 
3 sek. současně zmáčknout tlačítko I a F. Kolektorové 
čerpadlo pak běží v režimu plnění, po dobu plnění 
zásobníku nastavenou na regulátoru, a to nezávisle na 
rozdílech teplot při zapínání. Až uplyne tato doba, 
záleží na podmínkách solárního nabití, jestli kolektoro-
vé čerpadlo poběží dál nebo se vypne.

h
 Upozornění!
Při prvním uvedení zařízení do provozu se může 
v/před kolektorovým čerpadlem nacházet 
vzduch. Proto je případně nutné čerpadlo více-
krát nově spustit, aby byl vzduch vytlačen. Při 
běžícím čerpadle přitom může dojít k hluku a 
vibracím, které jsou však neškodné.
Jestliže při běžícím kolektorovém čerpadle 
proudí v průzoru solárního vedení směrem ke 
kolektoru již jen solární kapalina bez vzducho-
vých bublinek, nenachází se již v kolektorovém 
čerpadle žádný vzduch.

• Během režimu plnění (nabíhající kolektorové čerpadlo) 
7 min. počkejte a poté opatrně otevřete za stálého 
chodu kolektorového čerpadla kohout (2) na horní 
plnicí přípojce. Je možné, že z hadice působením tlaku 
vyteče trochu solární kapaliny. Poté je do systému sly-
šitelně nasáván vzduch (7).

• Po několika málo vteřinách je nasávání vzduchu ukon-
čeno. Nyní opět uzavřete kohout (2) na horní plnicí 
přípojce.

Uvedení do provozu 6
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a
 Pozor!
Solární systém musí být při prvním uvedení do 
provozu (a po každé výměně solární kapaliny) 
po dobu plnění solárního zařízení nutně pro-
vzdušněn. 
Provzdušnění musí proběnout přesně v době 
režimu plnění. Doporučujeme otevřít horní plnicí 
ventil po 7 min.
Jestliže bude provzdušnění provedeno v jiném 
časovém okamžiku, může dojít ke škodám na 
solárním systému. V tomto případě nepřebírá-
me záruku na funkčnost solárního systému.

• Sejměte hadici z horní plnicí přípojky.

6.5 Kontrola těsnosti solárního systému
• Když kolektorové čerpadlo nabíhá, zkontrolujte, zda ze 

šroubových spojení solární měděné trubky na střeše 
nebo na zásobníku nevytéká solární kapalina.

a
 Pozor!
Chraňte solární přípojky na kolektoru solárního 
zásobníku před poškozením při utahování tím, 
že je přidržíte v opačném směru.

• Případně dotáhněte šroubení.
• Izolujte po provedení zkoušky těsnosti všechny volně 

ležící solární rozvody a stlačitelné šroubení na střeše 
vhodným izolačním materiálem. Vaillant zde doporu-
čuje izolaci pro jednotlivé trubky s 
PA-ochranným opletením v délce 2 x 75 cm (číslo 
zboží 302 361) odolnou proti ptačímu klování, která je 
dostupná jako příslušenství.

6.6 Nastavení parametrů zařízení na regulátoru
• Naprogramujte na solárním regulátoru časový spínač 

nebo časový program (stanovte počátek doby uvolně-
ní pro plnění zásobníku).

• Uveďte topný kotel do provozu.

6.7 Nastavte termostatický směšovač pitné vody
Horkou vodu ze zásobníku lze pomocí promíchání horké 
a studené vody prostřednictvím termostatického směšo-
vače pitné vody namontovaného na místě konstrukce 
(příslušenství – číslo zboží: 302 040) nastavit na maxi-
mální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.

• Regulujte termostatický směšovač pitné vody tak, aby 
byla dodržena Vámi požadovaná teplota u vodovod-
ních kohoutů.

d
 Nebezpečí!
Pro zajištění účinné ochrany proti opaření 
nastavte termostatický směšovač na < 60 °C 
a kontrolujte teplotu u odběrného místa teplé 
vody.

6.8 Předání provozovateli
Provozovatel solárního systému auroSTEP plus musí být 
poučen o manipulaci a funkci systému a především jeho 
regulátoru.
• Provozovateli předejte všechny návody a doklady zaří-

zení, které jsou určeny pro něj, aby si je uschoval.
• S provozovatelem si podrobně projděte návod k obslu-

ze a odpovězte na jeho případné dotazy.
• Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 

pokyny, které musí dodržovat.
• Upozorněte uživatele na nutnost pravidelné kontroly a 

údržby zařízení (smlouva o kontrole a údržbě).
• Upozorněte provozovatele na to, že návody musí 

zůstat v blízkosti zařízení.

6 Uvedení do provozu
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6.9 Protokol o uvedení do provozu

Solární zařízení od:
bylo uvedeno do provozu se zřetelem na následující 
body:

1. MONTÁŽ O.K. Poznámka

Kotva řádně upevněná

Solární potrubí bylo propojeno s vyrovnáním potenciálu

Střešní krytina byla po usazení kotvy položena zpět podle předpisu

Střešní krytina nebyla poškozena

Fóliový kryt kolektorů byl odstraněn

Vypouštěcí potrubí bylo instalováno na pojistný ventil solárního okruhu

Zachycovací nádržka (prázdný kanystr) byla umístěna pod vypouštěcí 
potrubí

Vyúsťovací potrubí u pojistného ventilu na straně teplé vody instalováno a 
na výstupu připojeno

Termostatický směšovač instalován

Teplota na termostatickém směšovači byla nastavena a zkontrolována

2. UVEDENÍ DO PROVOZU

Solární okruh byl provzdušněn

Byla zkontrolována těsnost solárního systému včetně prověření netěsností 
na šroubových spojích (příp. dotáhnout převlečnou matici)

Víčka ventilu KFE byla našroubována

Zásobník byl odvzdušněn

Topný okruh byl odvzdušněn

Byl zvolen správný počet kolektorů

Bylo zkontrolováno nastavené schéma hydrauliky a zvolený počet čerpadel

Tab. 6.2  Protokol uvedení do provozu (pokračování na další 

straně)

Uvedení do provozu 6
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3. REGULAČNÍ SYSTÉMY O.K. Poznámka

Teplotní čidlo zobrazuje skutečné hodnoty

Solární čerpadlo běží a cirkuluje

Solární okruh a zásobník se zahřívají

4. INSTRUKTÁŽ

Uživatel zařízení byl poučen o:

–  Základních funkcích a obsluze regulátoru solárního systému

– Funkcích a obsluze dohřívání

– Funkci ochranné magneziové anody

– Zajištění systému před mrazem

– Intervalech údržby

– Vydání podkladů

Tab. 6.2 Protokol uvedení do provozu (pokračování)

6 Uvedení do provozu
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7 Vyřazení z provozu

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození kolektorů!
Kolektory, které nejsou v provozu, se mohou 
poškodit.
Dbejte na to, aby solární zařízení odstavil z 
provozu autorizovaný servisní pracovník.
Kolektory odstavujte nejvýše na dobu čtyř 
týdnů.
Kolektory, které nejsou v provozu, zakryjte.
Dbejte na to, aby byl kryt bezpečně upevněn.
Kolektory v případě delšího odstavení solárního 
zařízení z provozu demontujte.

Solární zařízení by nemělo být odstavováno z provozu. 
Při opravách nebo údržbě může být solární zařízení 
odstaveno z provozu na krátkou dobu. V případě dlou-
hodobějšího odstavení z provozu musí být kolektory 
demontovány a solární tekutina řádně zlikvidována.

Recyklace a likvidace
Jak zařízení, tak i přepravní obaly se skládají z převážné 
části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

Zařízení
Zařízení nepatří do domácího odpadu.
Všechny konstrukční materiály jsou neomezeně recyklo-
vatelné, dají se druhově třídit a mohou být dopraveny 
do místního zařízení pro recyklaci.

Zajistěte, aby staré přístroje byly řádně zlikvidovány.

Obaly
Za likvidaci přepravních obalů je odpovědný servisní 
technik, který zařízení instaloval.

Kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“.
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

Solární kapalina
Likvidace 
Solární kapalina musí být při zohlednění místních předpi-
sů dopravena např. na vhodnou skládku nebo k ekologic-
ké likvidaci. V případě množství pod 100 l se spojte s 
místním podnikem pro čištění města, příp. mobilním zaří-
zením pro ochranu životního prostředí.

Nevyčištěné obaly 
Obaly,které nejsou kontaminovány mohou být opět 
použity. Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

8 Údržba

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
systému auroSTEP plus provedená servisním technikem.
Jako uživatel se nikdy nepokoušejte provádět údržbu 
vašeho systému sám. Touto činností pověřte autorizova-
ný servis. K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o údrž-
bě s vaším autorizovaným servisem.
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost solárního zařízení a způsobit věcné škody či 
poškození zdraví osob.

V tab. 8.1 jsou uvedeny hlavní údržbářské práce na 
solárním systému a jejich časové intervaly.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách.
Před začátkem provádění údržby na zařízení 
odpojte napájení na dělicím zařízení pro všech-
ny póly (např. pojistka nebo výkonostní spínač) 
a zajistěte jej před opětovným zapnutím.

8.1 Zkontrolujte ochrannou anodu a vyčistěte 
vnitřní nádrž

Zásobník užitkové vody je vybaven magnéziovou 
ochrannou anodou, jejíž stav je třeba kontrolovat popr-
vé po dvou letech a poté každoročně. Pro 
VIH SN 250/3 i je k dostání jako náhradní díl i řetězová 
anoda.
Čištění vnitřní nádoby zásobníku se provádí v okruhu s 
pitnou vodou, a proto dbejte na odpovídající hygienu čis-
ticích nástrojů a prostředků.
Při čištění vnitřní nádoby postupujte následovně:
• Vypněte přívod proudu a vyprázdněte zásobník.

Vyřazení z provozu 7 
Údržba 8
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Vizuální kontrola

1

Obr. 8.1  Vyjmutí ochranné anody

• Ochrannou magneziovou anodu vyjměte (1) a zkontro-
lujte na erozi.

• Pokud je to nutné, vyměňte magneziovou ochrannou 
anodu za odpovídající originální náhradní díl.

h
 Upozornění!
Stará nebo poškozená těsnění musíte vyměnit.

• Po zkontrolování ochrannou anodu opět pevně 
našroubujte.

• Naplňte solární zásobník a zkontrolujte jeho vodotěs-
not.

h
 Upozornění!
Jako alternativu k pravidelné údržbě doporuču-
jeme vestavbu bezúdržbové anody na externí 
proud (číslo zboží 302 042, není k dispozici ve 
všech zemích).

Čištění zásobníku

a
 Pozor!
Nebezpečí koroze při poškozené vnitřní nádobě.
Při čištění dejte pozor, aby se nepoškodilo 
smaltování teplonosného média nebo vnitřní 
nádoby.

• Vyčistěte nádobu zevnitř proudem vody. Pokud je 
to nutné, uvolněte usazeniny vhodným pomocným 
prostředkem – např. dřevěnou nebo umělohmotnou 
škrabkou – a spláchněte je pomocí vodní hadice, kte-
rou musíte případně vyvést ven k vypouštěcímu venti-
lu skrz otvor anody.

h
 Upozornění!
Stará nebo poškozená těsnění musíte vyměnit.

 Upozornění!
Po každém čištění zkontrolujte také magnezio-
vou ochrannou anodu, předtím, než opět naplní-
te zásobník.

• Po zkontrolování ochrannou anodu opět pevně 
našroubujte.

• Naplňte solární zásobník a zkontrolujte jeho vodotěs-
not.

8.2 Kontrola pojistného ventilu

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření horkou vodou! 
Vyúsťovací potrubí pojistného ventilu, který je 
třeba umístit na straně montáže, musí zůstat 
stále otevřené.

• Zkontrolujte funkci pojistného ventilu tím, že jej 
nadzvihnete.

• Jestliže při nadzdvihnutí nevytéká žádná voda nebo 
jestliže pojistný ventil dobře netěsní, vyměňte jej.

8.3 Výměna solární kapalina
Solární kapalina musí být kontrolována každoročně.

a
 Pozor!
Vaillant přebírá záruku na funkci solárního sys-
tému jen tehdy, když je naplněn solární kapali-
nou Vaillant. Plnicí množství činí cca. 8,5 l.

8 Údržba
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Vypouštění solární kapaliny

3 

4 

2 

1 

Obr. 8.2  Vypouštění solární kapaliny

• Vypněte solární systém tak, že přerušíte přívod 
proudu.

• Rozpojte šroubení (1) a (2) mezi solární měděnou 
trubkou 2 v 1 a měděnou trubičkou na solárním zásob-
níku (přitom může dojít k výtoku případně horké solár-
ní kapaliny).

• Na dolní plnicí přípojku (4) napojte hadici (3) (délka 
cca 1,5 m).

• Konec hadice zaveďte do vhodné sběrné nádoby s 
objemem minimálně 10 l.

• Otevřete kohout na dolní plncí přípojce (4).
• Nechte solární kapalinu zcela vytéct.
• Zavřete kohout na dolní plnicí přípojce.
• Sejměte hadici z dolní plnicí přípojky.

Napuštění solární kapaliny

h
 Upozornění!
Během plnění novou solární kapalinou vytvořte 
vyúsťovací potrubí vedoucí od solárního pojist-
ného ventilu k sběrné nádobě, pokud již toto 
potrubí není k dispozici, jak je námi předepsáno.
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Obr. 8.3  Napouštění solární kapaliny

• Otevřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
• Spojte horní plnicí přípojku se zahradní hadicí (5) a 

zastrčte do hadice plnicí nálevku (6).
• Držte nálevku o 0,4 m ± 0,1 m výše než samotnou plni-

cí přípojku.

h
 Upozornění!
Hadice musí být absolutně bez smyček a nesmí 
být zkroucená.

• Nyní do nálevky opatrně nalijte cca 8,5 l Vaillant solár-
ní kapaliny, než je kapalina viditelná v průzoru (3).

• Zavřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
• Sejměte zahradní hadici a nálevku z horní plnicí 

přípojky.

Údržba 8
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• Nyní opět spojte oba šroubové spoje (1) a (2) mezi 
solárním zásobníkem a "solární měděnou trubkou 
2 v 1".

Proveďte vyrovnání tlaku

h
 Upozornění!
Po výměně solární kapaliny se může v/před 
kolektorovým čerpadlem nacházet vzduch. 
Proto je případně nutné čerpadlo vícekrát nově 
spustit, aby byl vzduch vytlačen. Při běžícím 
čerpadle přitom může dojít k hluku a vibracím, 
které jsou však neškodné.
Jestliže je za chodu kolektorového čerpadla v 
průzoru solárního vedení vidět proudit ke kolek-
toru již jen solární kapalinu bez bublinek, není 
již v kolektorovém čerpadle žádný vzduch.

• Po naplnění solární kapaliny okamžitě proveďte vyrov-
nání tlaku, jak je popsáno v odstavci 6.4.

8.4 Kolektory
V pravidelných intervalech kontrolujte bezpečné upev-
nění kolektoru (viz tab. 8.1).

8.5 Náhradní díly
Seznam originálních náhradních dílů Vaillant mají k 
dispozici smluvní servisní firmy. Tyto firmy jsou vybave-
ny katalogy náhradních dílů pro příslušné spotřebiče. 
Seznam těchto smluvních partnerů naleznete na 
www.vaillant.cz.

8.6 Doporučený kontrolní seznam údržby

Údržba dne Interval údržby

Solární okruh

Kontrola solární kapaliny ročně

Kontrola funkce kolektorových čerpa-
del

ročně

Kontrola stavu kapaliny v solárním 
okruhu, popř. doplnění

ročně

Kolektory

Vizuální kontrola kolektoru, připevně-
ní kolektoru a přípojek

ročně

Kontrola znečištění a pevného usaze-
ní držáků a komponentů kolektoru

ročně

Kontrola poškození izolace potrubí ročně

Solární regulátor

Kontrola funkce čerpadel (zap/vyp, 
automatika)

ročně

Kontrola indikací teploty čidel ročně

Dohřívání

Kontrola nastavení časového spínání/
časových programů

ročně

Kontrola funkce termostatického 
směšovače

ročně

Poskytuje dohřívání požadovanou 
teplotu vypnutí?

ročně

Zásobník

Kontrola magneziové anody a příp. 
výměna a při silném znečištění vyčiš-
tění zásobníku

ročně

Kontrola těsnosti přípojek ročně

Tab. 8.1  Doporučený kontrolní seznam údržby

8 Údržba



27Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020105073_00

9 Servis/diagnostika

Do servisní/diagnostické úrovně se dostanete tak, že 
zmáčknete současně ovladač a programovací tlačítko 
(cca 3 sek.).

Displej Akční členy/hodnoty snímačů Průběh testování

Test čerpadla kolektorů 1 Čerpadlo kolektorů 1 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout

Test čerpadla kolektorů 2 Čerpadlo kolektorů 2 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout (použitelné pouze u verze P)

Test čerpadla pro ochranu proti legionelám/Bypass-přepí-
nacího ventilu

Čerpadlo na ochranu proti legionelám zapnout a 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test elektrického topného tělesa (EP) Test elektrického topného tělesa (EP) zapnout, 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test kontaktu C1/C2 Kontakt C1/C2 sepnutý, všechny ostatní akční 
prvky vypnuté

Zobrazení teploty snímače teploty tepelného zásobníku 1

Zobrazení teploty snímače teploty tepelného zásobníku 2

Zobrazení teploty snímače v kolektorech 1

Tab 9.1 Test aktor/senzor

Servis/diagnostika 9
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Při opakovaném klepnutí na ovládací prvek lze kontrolo-
vat zobrazení na displeji.

Obr. 9.1 Kontrola údajů na displeji

Dalším kliknutím se Vám zobrazí disponibilní softwarová 
verze regulátoru.

Obr. 9.2 Softwarová verze regulátoru

Servisní úroveň/úroveň diagnostiky lze opustit stisknu-
tím programovacího tlačítka.

10 Recyklace a likvidace

10.1 Zařízení
U všech výrobků Vaillant je recyklace a likvidace zohled-
něna již při vývoji produktu. Dílenské normy společnosti 
Vaillant stanoví přísné požadavky.
Při výběru materiálů byla zohledněna recyklovatelnost 
materiálů, možnost demontáže a oddělitelnost materiálů 
a konstrukčních skupin stejně důsledně jako rizika pro 
životní prostředí a zdraví osob při recyklaci a likvidaci 
(což nelze vždy vyloučit) částí, které nejsou recyklova-
telné.
Jednotka zásobníku se z větší části skládá z kovových 
materiálů, které lze znovu roztavit v ocelárnách nebo 
hutích a tím jsou zařízení téměř neomezeně recyklova-
telná.
Použité plasty jsou označeny, takže je připraveno třídění 
a dělení materiálů pro pozdější recyklaci.

10.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“.
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

10.3 Solární kapalina
Dbejte na pokyny k likvidaci solární kapaliny uvedené v 
bezpečnostním datovém listu, viz odstavec 3.1.2.

10.4 Obal
Společnost Vaillant zredukovala dopravní balení zařízení 
na potřebné minimum. Při výběru balicích materiálů se 
důsledně dbá na možnou recyklovatelnost.
Vysoce kvalitní kartony jsou již dlouho ceněnou sekun-
dární surovinou papírenského průmyslu.
Použité hmoty EPS (Styropor)® jsou nutné k ochraně 
produktů během dopravy. Materiál EPS je 100 % 
recyklovatelný a bez obsahu FCKW (freonů). Stejně tak 
jsou používány recyklovatelné fólie a pásky.

9 Servis/diagnostika
10 Recyklace a likvidace
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11 Záruka a zákaznické služby

11.1 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.

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!

11.2 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.

Záruka a zákaznické služby 11
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12 Technické parametry

12.1 Jednotka zásobníku VIH SN 250/3 i

Jednotka VIH SN 250/3 i

Jmenovitý obsah zásobníku l 250

Výstupní výkon - teplá voda l/10 min 150

Přípustný provoz. přetlak bar 10

Provozní napětí
Příkon
Zatížení kontaktů výstupních relé (max).

V AC/Hz
W
U

230/50
max. 100
2

Nejkratší interval sepnutí
Provozní rezerva
Přípustná teplota prostředí max.
Provozní napětí snímače

min
min
°C
V

10
30
50
5

Minimální průřez vodičů čidel mm2 0,75

Předepsaný průřez 230 V napájecích kabelů mm2 1,5 nebo 2,5

Druh ochrany
Třída ochrany pro regulátory

IP 20
I

Solární výměník tepla

Výhřevná plocha m2 1,3

Spotřeba solární kapaliny l 8,5

Obsah solární kapaliny v topné spirále l 8,4

Max. teplota na solárním vstupu ° C 110

Max. teplota teplé vody ° C 80

Topný výměník tepla

Trvalý výkon teplé vody (při teplotě topné vody 85/65 °C a při 
teplotě teplé vody 45 °C (ΔT=35 K))

l/h 642

Výhřevná plocha m2 0,8

Jmenovitý proud v topném zařízení m3/h 1,1

Obsah topné spirály l 5,4

Trvalý výkon (při 85–65 °C) kW 26

Tlaková ztráta u jmenovitého proudu v topném zařízení  mbar 25

Max. teplota topiva °C 90

Max. teplota teplé vody °C 80

Pohotovostní spotřeba energie kWh/24h 2,1

Rozměry

Vnější průměr zásobníkového válce mm 600

Vnější průměr zásobníkového válce bez izolace mm 500

Šířka mm 608

Hloubka mm 774

Výška mm 1692
Přívod studené a teplé vody R 3/4

Přívod a zpětný tok topení R 1

Přívodní a zpětný tok solárního okruhu (lisovací tvarovky) mm 10

Hmotnost

Zásobník s izolací a obalem kg 145

Zásobník naplněný a připravený k provozu kg 395

Tab. 12.1 Technická data jendotky zásobníku

12 Technické parametry
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12.2 Charakteristiky snímačů

Zásobníkové čidlo Sp1 a Sp2, provedení NTC 2,7 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

0 °C 9191 ohmů

5 °C 7064 ohmů

10 °C 5214 ohmů

20 °C 3384 ohmů

25 °C 2692 ohmů

30 °C 2158 ohmů

40 °C 1416 ohmů

50 °C 954 ohmů

60 °C 658 ohmů

70 °C 463 ohmů

80 °C 333 ohmů

120 °C 105 ohmů

Tab. 12.2  Charakteristika snímače kolektoru Sp1 a Sp2

Snímač kolektoru VR 11, konstrukční typ NTC 10 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

-20 °C 97070 ohmů

-10 °C 55330 ohmů

-5 °C 42320 ohmů

0 °C 32650 ohmů

5 °C 25390 ohmů

10 °C 19900 ohmů

15 °C 15710 ohmů

20 °C 12490 ohmů

25 °C 10000 ohmů

30 °C 8057 ohmů

35 °C 6532 ohmů

40 °C 5327 ohmů

50 °C 3603 ohmů

60 °C 2488 ohmů

70 °C 1752 ohmů

80 °C 1258 ohmů

90 °C 918 ohmů

100 °C 680 ohmů

110 °C 511 ohmů

120 °C 389 ohmů

130 °C 301 ohmů

Tab. 12.3  Charakteristika snímače kolektoru VR 11

 Technické parametry 12 
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1 Informace k dokumentaci

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

1.1 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.

1.2 Archivace podkladů
Návod k instalaci a údržbě a také všechny další platné 
podklady a případně potřebné pomůcky předejte provo-
zovateli zařízení. Ten zajistí jejich uložení tak, aby návo-
dy byly v případě potřeby k dispozici.

1.3 Použité symboly
Při instalaci zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny 
uvedené v tomto návodu k 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.

1.4 Platnost návodu
Tento návod k instalaci a údržbě platí výlučně pro zaří-
zení 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

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

2.2 Označení CE
Označením CE je dokumentováno, že solární systém 
auroSTEP plus splňuje základní požadavky směrnic EU.

2.3 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.

a
 Pozor!
Součásti systémů auroSTEP smí být používány 
pouze pro ohřev pitné vody.

Solární zásobník VIH SN 250/3 iP může být použit v 
kombinaci se všemi topnými kotli Vaillant od roku výro-
by 2000.
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!

Informace k dokumentaci 1
Popis systému 2
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3 Bezpečnostní pokyny a předpisy

3.1 Bezpečnostní pokyny

Všeobecně
Obecně musí být veškerá solární zařízení montována a 
provozována podle uznávaných technických pravidel. 
Dbejte na dodržování platných předpisů bezpečnosti 
práce, zejména při práci na střeše. Při nebezpečí pádu 
se bezpodmínečně zajistěte proti zřícení. (Také doporu-
čujeme bezpečnostní pás Vaillant obj. č. 302 066.) Dbej-
te bezpečnostních předpisů zaměstnaneckých spolků.

Nebezpečí popálení

H
 Nebezpečí!
Na součástech vedoucích solární kapalinu jako 
jsou kolektory a solární potrubí, a na potrubích 
teplé vody hrozí nebezpečí popálení!
Během solárního režimu dosahují tyto kompo-
nenty velmi vysokých teplot. Předtím, než se 
dotknete těchto součástí, zjistěte jejich 
teplotu.

Montáž a výměna kolektorů nebo kolektorových částí se 
má provádět ve dnech, kdy je velká oblačnost, aby nedo-
šlo k poranění na horkých částech. Při slunečném počasí 
se tyto práce mohou provádět v ranních a večerních 
hodinách nebo při zakrytém kolektoru.

Nebezpečí přepětí
Uzemněte solární okruh jako vyrovnání potenciálu a 
ochranu před přepětím! Upevněte příchytky zemnících 
trubek na trubky solárního okruhu a spojte příchytky 
pomocí 16 mm2-kabelu s potenciálovou kolejnicí.

3.1.1 Solární zásobník

Instalace
Regulátor pokojové teploty musí instalovat autorizovaný 
kvalifikovaný servis, který odpovídá za dodržení stávají-
cích norem a předpisů. Za škody, které vzniknou nedo-
držováním tohoto návodu, nepřebírá výrobce žádnou 
odpovědnost.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách. 
Před pracemi na zařízení odpojte napájení a 
zajistěte ho před opětovným zapnutím.

Záruční lhůty uznáváme pouze v případě, že instalaci 
provedl akreditovaný specializovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Při neodborné instalaci hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem a poškození zařízení.

Provozní tlak, pojistný ventil a vypouštěcí potrubí
Maximální provozní přetlak zásobníku je 10 bar. Jestliže 
je vstupní tlak vyšší než 10 bar, musí být do potrubí stu-
dené vody vebudován redukční ventil.
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.

a
 Pozor!
V blízkosti odtokového potrubí pojistného 
ventilu pitné vody musí být umístěn štítek s 
následujícím textem:
"Během ohřevu zásobníku vychází z bezpeč-
nostních důvodů z odtokového potrubí pojistné-
ho ventilu voda! 
Nezavírat!"

H
 Nebezpečí!
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu popř. 
vyúsťovacího potrubí může mít až 80 °C. 
Odtokové potrubí musí vést do vhodného odto-
ku, kde je vyloučeno ohrožení osob. 
Při dotyku těchto součástí nebo při kontaktu s 
vodou vytékající z těchto součástí hrozí nebez-
pečí popálení!

Kontrola/údržba a úpravy
Kontrolní a údržbářské práce a úpravy na zásobníku 
nebo regulátoru, na přívodních vedeních vody a proudu, 
na odtokovém potrubí a pojistném ventilu pro vodu v 
zásobníku smí být prováděny jen kvalifikovaným servis-
ním technikem.
 
3.1.2 Bezpečnostní datový list solární kapaliny

1.  Označení látky/přípravy a firmy
1.1  Údaje o produktu:

Obchodní název Vaillant solární kapalina 
hotová směs

1.2  Údaje o dodavateli:
 Vaillant GmbH
 Berghauser Str. 40
 42859 Remscheid,
 Telefon (02191) 18 - 0, Fax (02191) 182810,
  Informace pro nouzové případy: 

Toxikologické poradenství ve Vaší blízkosti
 (viz informace nebo telefonní seznam).

2.  Složení/údaje o složkách
2.1  Chemická charakteristika

Vodný roztok 1,2-propylenglykolu s inhibitory 
koroze.

3.  Možná nebezpečí
3.1  Nejsou známa žádná zvláštní rizika.

4.  Opatření první pomoci
4.1  Všeobecné pokyny

Odstranit znečištěný oděv.

3 Bezpečnostní pokyny a předpisy
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4.2  Při vdechnutí:
V případě potíží po vdechnutí výparů/aerosolu: 
Čerstvý vzduch, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3  Po kontaktu s kůží
Smýt vodou a mýdlem.

4.4  Po kontaktu s očima
Důkladně proplachovat pod tekoucí vodou s 
otevřenými víčky alespoň 15 minut.

4.5  Po požití 
Vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

4.6  Pokyny pro lékaře 
Symptomatické ošetření (dekontaminace,
životní funkce), neznámý žádný specifický protijed.

5.  Opatření k uhašení požáru
5.1  Vhodné hasicí prostředky:

Vodní a suché hasicí prostředky, pěna stabilní vůči 
alkoholu, oxid uhličitý(CO2)

5.2  Speciální rizika:
Zdraví škodlivé páry. Tvorba kouře/mlhy. Při požáru 
se mohou uvolňovat uvedené látky a skupiny látek.

5.3  Speciální ochranné prostředky:
V závislosti na okolním prostředí používejte ochran-
né dýchací přístroje.

5.4  Ostatní pokyny:
Ohrožení závisí na hořících látkách a podmínkách 
hoření. Znečištěná hasicí voda musí být zlikvidová-
na v souladu s místními předpisy.

6.  Opatření při neúmyslném úniku
6.1  Personální opatření:

Není zapotřebí žádných zvláštních opatření.
6.2  Ekologická opatření:

Znečištěná voda/hasicí voda se nesmí bez předběž-
né úpravy (biologická čistička) dostat do vodních 
zdrojů.

6.3  Postup při čištění/likvidaci:
Spotřebovaný materiál zaizolujte a pokryjte velkým 
množstvím písku, zeminy nebo jiného absorpčního 
materiálu, potom pro usnadnění absorpce silně stla-
čit k sobě. Směsí naplňte nádoby nebo plastové 
sáčky a předejte je k likvidaci.
U větších objemů: Odčerpejte produkt. Menší 
množství zlikvidujte pomocí vhodného materiálu 
jímajícího kapaliny. Nakonec zlikvidujte podle před-
pisů. Stříkance odplavte velkým množstvím vody, v 
případě větších množství, která by se mohla dostat 
do kanalizace či vodních zdrojů, informujte přísluš-
ný vodohospodářský úřad.

7.  Manipulace a skladování
7.1  Manipulace:

Zajistěte řádné odvětrání pracoviště, jinak není 
zapotřebí žádných zvláštních opatření.

7.2  Protipožární a protiexplozivní ochrana:
Nejsou požadována žádná mimořádná opatření.
Nádoby ohrožené požárem ochlazujte vodou.

7.3  Skladování:
Pevně uzavřenou nádobu uchovávejte na suchém 
místě. Ke skladování nepoužívejte pozinkované 
nádoby.

8.  Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky
8.1  Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: 
Ochrana dýchacích cest při uvolňování par/aerosolů
Ochrana rukou:
Chemikáliím odolné ochranné rukavice (EN 374). 
Vhodné materiály také při delším přímém kontaktu 
(doporučeno: ochranný index 6, odpovídá 
> 480 minutám doby propustnosti dle EN 374):
fluorový elastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka vrstvy.
Vhodné materiály při krátkodobém kontaktu nebo 
postříkání (doporuč.: min. index ochrany 2, odpoví-
dající > 30 minut doby permeace podle EN 374):
nitrilový kaučuk (NBR) – tloušťka vrstvy 0,4 mm. 
Z důvodu obrovské různorodosti je třeba dodržovat 
návody k použití jednotlivých výrobců.
Ochrana zraku: Ochranné brýle s boční ochranou 
(brýle s výztuhou) (EN 166)

8.2  Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Při zacházení s chemikáliemi je nutno dodržovat 
obvyklá ochranná opatření.

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: kapalné 
Barva: červená/fialová
Zápach: charakteristický 
Teplota tuhnutí (DIN 51583): 
cca. -28 °C
Teplota varu: > 100 °C (ASTM D 1120)
Bod vzplanutí: žádný
Dolní hranice výbušnosti: 2.6 obj.%
Horní hranice výbušnosti: 12.6 obj.%
Teplota vznícení: odpadá
Tlak par (20 °C): 20 mbar
Hustota (20 °C) (DIN 51757): 
cca. 1.030 g/cm3 

Roszpustnost ve vodě: dokonale rozpustná
Rozpustnost (kvalitativní) v rozpouštědlech: 
polární
Rozpouštědla: rozpustná.
Hodnota pH (20 °C): 9,0-10,5 (ASTM D 1287)
Viskozita, kinematická (20 °C) (DIN 51562): 
cca. 5,0 mm2/s

10.  Stabilita a reaktivnost
10.1  Látky, kterých je nutno se vyvarovat:

Silné oxidační prostředky
10.2  Nebezpečné reakce:

Žádné nebezpečné reakce, jsou-li dodrženy 
předpisy/pokyny pro skladování a manipulaci.

10.3  Nebezpečné produkty podléhající rozkladu:
Žádné produkty podléhající rozkladu, jsou-li 
dodrženy předpisy/pokyny pro skladování a 
manipulaci.

Bezpečnostní pokyny a předpisy 3
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11.  Údaje k toxikologii
11.1  LD50/ústní/krysa: > 2000 mg/kg

Primární kožní reakce/králík: nedráždivý. 
(OECD směrnice 404)
Primární kožní reakce/králík: nedráždivý.
(směrnice OECD 405)

11.2  Dodatečné pokyny:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z 
jednotlivých komponentů.

12.  Údaje k ekologii
12.1  Ekologická toxicita:

Toxicita pro ryby: LC50 Leuciscus idus (96 h): 
> 100 mg/l
Vodní invertované hodnoty: EC50 (48 h): > 100 mg/l
Vodní rostliny EC50 (72 h): >100 mg/l
Mikroorganismy/účinek na aktivační kal: 
DEVL2 > 1000 mg/l. Při správném zavedení nepatr-
ných koncentrací do adaptovaných biologických čis-
ticích zařízení není nutno očekávat poruchy odbou-
rávání aktivovaného kalu.

12.2  Posouzení vodní toxicity:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z 
jednotlivých komponentů.

12.3  Persistence a rozklad:
Údaje o eliminaci: 
Zkušební metoda OECD 201 A (nová verze)
Analytická metoda: úbytek DOC
Eliminační stupeň: > 70 % (28 d)
Posouzení: Snadno biologicky odbouratelné.

13.  Pokyn pro likvidaci
13.1  Likvidace

Kapalina musí být při dodržení místních předpisů 
dopravena např. na vhodnou skládku nebo do vhod-
né spalovny. Jedná-li se o množství menší než 100 l, 
kontaktujte místní podnik komunálních služeb příp. 
službu sběru použitých chemických látek.

13.2  Nevyčištěná balení:
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít. 
Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

14.  Údaje k transportu
VbF: Nepodléhá vyhlášce o hořlavých kapalinách.
Zasílání poštou je povoleno. Ve smyslu přepravních 
předpisů se nejedná o nebezpečné zboží. 
GGVE/RID: -, č. UN: -, GGVS/ADR: -, IATA-DGR: -, 
kód IMDG: -, TA-Luft (technické předpisy pro udržo-
vání čistoty vzduchu).

15.  Předpisy
15.1  Označení podle směrnice ES/národních předpisů:

Bez povinnosti označování.
15.2  Ostatní předpisy:

Třída ohrožení vodních zdrojů: (příloha 4 VwVwS 
(Německo), ze dne 17.05.1999): (1), slabě ohrožující 
vodu.

16.  Ostatní údaje
Úplné znění výstražných symbolů a R-vět případně v 
kap. 3 pod "Nebezpečné obsažené látky" znění: Xi: 
dráždivá. R36: dráždí oči. List s bezpečnostními údaji je 
určen k tomu, aby zprostředkoval podstatné fyzikální, 
bezpečnostně technické, toxikologické a ekologické 
údaje pro zacházení s chemickými látkami a přípravky, 
jakož i doporučení pro bezpečné zacházení, zejména 
skladování, manipulaci a přepravu. Odpovědnost za 
škody v souvislosti s využitím těchto informací nebo 
použitím, přizpůsobením nebo zpracováním zde popsa-
ného produktu je vyloučena. To neplatí, pokud se my, 
naši právní zástupci nebo zplnomocněnci dopustíme 
úmyslné nebo hrubé nedbalosti. Odpovědnost za nepří-
mé škody je vyloučena. 
Údaje byly vypracovány podle nejlepšího vědomí a svě-
domí a odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí. 
Nezískáváte žádný příslib ohledně vlastností výrobku.

17.  Stav: Vypracováno dne 01.02.2008 
kým: Vaillant GmbH.

3 Bezpečnostní pokyny a předpisy
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3.2 Předpisy, pravidla a směrnice

Instalaci kotle Vaillant smí provádět výhradně autorizo-
vaný servisní technik.
Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uve-
dení do provozu. 
Servisní technik musí při prvním uvedení do provozu 
zkontrolovat těsnost plynových a vodovodních potrubí a 
těsnost zařízení.

Při instalaci je třeba dodržovat zejména následující 
zákony, vyhlášky, technická pravidla, normy a předpisy 
v platném znění.

h
 Upozornění!
Následující výčet norem není kompletní.

3.2.1 Přehled norem EU

Solární zařízení, všeobecně

PrEN ISO 9488
Terminologie tepelných solárních systémů a jejich kom-
ponentů (ISO/DIS 9488; 1995) Nutná minimální vzdále-
nost ve spojení s

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

EN 1991-2-3
Eurocode 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–3: Účinky na nosné 
konstrukce, zatížení sněhem

EN 12976-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikované sys-
témy, část 1: Všeobecné požadavky

EN 12976-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikovaná 
zařízení, část 2: Zkušební postupy

ISO 9459-1: 1993
Solar heating – Domestic water heating systems – 
Part 1: Performance rating procedure using indoor test 
 methods

ISO/TR 10217
Solar energy – Water heating systems – Guide to 
 material selection with regard to internal corrosion

Kolektory a montáž kolektorů

EN 1991-2-4
Eurokód 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–4: Zatížení konstruk-
cí - Zatížení větrem

Zásobník a montáž zásobníku

Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU z 29. květ-
na 1997 ke sjednocení právních předpisů členských států 
o tlakových zařízeních

PrEN 12897
Předpisy týkající se zásobování vodou pro nepřímo ohří-
vané, nevětrané (uzavřené) zásobníky teplé vody 

PrEN 806-1
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotře-
bě - Část 1: Všeobecně

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

EN 60335-2-21
Bezpečnost elektrických zařízení určených pro domác-
nost a podobné účely; část 2: Zvláštní požadavky na 
ohřívač vody (zásobník vody a bojler na teplou vodu) 
(IEC 335-2-21: 1989 a doplňky 1; 1990 a 2; 1990, modifi-
kováno)

Ochrana před bleskem

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

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

Bezpečnostní pokyny a předpisy 3
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4 Montáž

4.1 Místo instalace

Solární zásobník
• Abyste se vyhnuli tepelným ztrátám, postavte solární 

zásobník co nejblíže ke kolektoru; minimální nutný 
odstup činí 3 m.

• Při volbě místa instalace berte zřetel na váhu naplně-
ného zásobníku (viz kapitola 12).

• Solární zásobník musí být dle DIN 4753 instalován v 
mrazuvzdorné místnosti.

• Umístění zásobníku zvolte tak, aby bylo možno vést k 
zařízení potřebná potrubí (na straně solárního systé-
mu a pitné vody).

• Solární zásobník musí být umístěn v mrazuvzdorné 
místnosti.

• Místo instalace zásobníku zvolte tak, abyste měli 
nad zásobníkem cca 35 cm místo na případnou 
výměnu opotřebované anody za řetězovou anodu 
(č. zboží 106 482).

h
 Upozornění!
Abyste se vyhnuli energetickým ztrátám, opat-
řete topná potrubí a vedení teplé vody tepelnou 
izolací.

a
 Pozor!
Zásobník musí být výškově umístěn pod kolek-
tory a vedeními nacházejícími se na střeše, aby 
bylo umožněno úplné vyprázdnění kolektorů. 
Výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem (přívodní 
kolektorové vedení) a nejnižsím bodem zařízení 
(spodní hrana zásobníku) nesmí překročit 
8,5 m, protože jinak není výkon čerpadla dosta-
čující a do solárního okruhu musí být vebudová-
no druhé solární čerpadlo (upgrade verze P) 
které je k dostání jako příslušenství.

 Pozor!
Spád propojovacího vedení mezi polem kolekto-
rů a solárním zásobníkem nesmí být v žádném 
místě menší než 4 % (4 cm/m); tím je zajištěn 
dostatečný průtok solární kapaliny.

 Pozor!
Horizontálně nesmí být položeno více než 
10 m "solární měděné trubky 2 v 1" s délkou 
10 m (číslo zboží 302359) nebo "solární 
měděné trubky 2 v 1" s délkou 20 m (číslo 
zboží 302 360) (při dodržení pravidla spádu 
4 %).
Horizontální položení trubek v tomto případě 
znamená instalaci pod úhlem menším než 45°!

 Upozornění!
Tak jako u všech zařízení pro výrobu a přípravu 
teplé vody vznikají i u tohoto solárního systému 
zvuky, jejichž hladina sice leží všeobecně pod 
úrovní dnes obvyklých spalovacích topných 
zařízení; přesto však výslovně nedoporučujeme 
umístění jednotky solárního zásobníku v 
obývacím pokoji nebo ložnici!

4.2 Instalace zařízení
Jednotka solární ho zásobníku bude dodána kompletně 
smontovaná.

3

2

1

Obr. 4.1  Instalace solárního zásobníku

• Solární zásobník (1) vyjměte z obalu až na místě insta-
lace.

• Nakloňte solární zásobník trochu dopředu tak, abyste 
mohli na požadovaném místě zlomu (3) rozlomit pat-
kovou výztuž ze styroporu a poté odstraňte obě polo-
viny rozbité patkové výztuže.

• Vyrovnejte zásobníkovou jednotku pomocí tří nastavi-
telných patek (2).

4 Montáž
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4.3 Rozměry zařízení a připojení
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Obr. 4.2  Rozměry zařízení a připojení solárního zásobníku

Legenda
1 Připojení potrubí teplé vody R 3/4
2 Vtok do zásobníku R 1
3 Odtok ze zásobníku R 1
4 Přípojka studené vody R 3/4
5 Štítek připojovací schéma
6 Bez funkce
7 Ochranná magneziová anoda
8 Ponorná trubka pro zásobníkové čidlo Sp1
9 Vypouštěcí ventil
R = Vnější závit

4.4 Montáž kolektorů
Namontujte kolektory. Dbejte přitom na montážní návod 
pro ploché kolektory auroTHERM classic VFK 135 D.

Montáž 4
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5 Instalace

5.1 Montáž připojovacích vedení pitné vody
Pro připojení vedení pitné vody na solární zásobník nabí-
zí firma Vaillant jako příslušenství různé sady potrubí 
pro instalaci na omítku nebo pod omítku. K dostání je 
např. přípojné příslušenství, u kterého je při připojení na 
cirkulační ohřívač vody díky tolerančnímu vyvážení v 
horizontálním i vertikálním směru zajištěna dostatečná 
flexibilita při instalaci. Informace k příslušenství najdete 
v platném ceníku.

h
 Upozornění!
Při montáži připojovacího vedení dbejte na 
návody, které jsou připojeny k danému příslu-
šenství.

Potrubí, které má být instalováno na místě montáže, 
vyžaduje následující součásti:
–  termostatické míchadlo teplé pitné vody
–  příp. expanzní nádobu na pitnou vodu
–  příp. redukční ventil ve vedení studené vody
–  příp. gravitační brzdu v topném okruhu
–  údržbové kohouty
–  příp. čerpadlo na ochranu proti legionelám

Pro montáž potrubí na místě konstrukce je k dispozici 
sada příslušenství (číslo zboží 305 967), skládající se ze 
čtyř kolen.
Ty umožňují připojení měděných trubek (Ø 15 mm) přes 
stlačitelné šroubení.

Termostatické míchadlo teplé pitné vody
Termostatické míchadlo teplé pitné vody zajišťuje, že se 
teplá voda ze zásobníku promíchává se studenou vodou 
na požadovanou maximální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.
Při uvedení solárního zařízení do provozu nastavte ter-
mostatické míchadlo teplé pitné vody na požadovanou 
maximální teplotu, takže tato maximální teplota bude k 
dispozici na odběrných místech teplé vody.

H
 Nebezpečí!
Pro zajištění účinné ochrany proti opaření 
nastavte termostatický směšovač na < 60 °C 
a kontrolujte teplotu u odběrného místa teplé 
vody.

5.2 Montáž solárních připojení

min. 4 %

m
ax

. 1
2

 m
 

Obr. 5.1  Instalační výška a spád potrubí bez druhého solárního 

čerpadla (příslušenství)

a
 Pozor!
Celková délka propojovacího vedení mezi kolek-
torem a solárním zásobníkem nesmí překročit 
40 m, smí být tedy použity max. 20 m "solární 
měděné trubky 2 v 1" (odpovídá celkové délce 
40 m).
Jestliže celková délka propojovacího vedení 
překročí 40 m nebo jestliže je vnitřní průměr 
propojovacího vedení větší nebo menší než 
8,4 mm, nepřebírá firma Vaillant žádnou záruku 
za funkci solárního systému.

 Pozor!
Vaillant přebírá záruku za funkci solárního sys-
tému jen tehdy, když je na propojovací vedení 
použita "solární měděná trubka 2 v 1" s délkou 
10 m (číslo zboží 302 359) nebo s délkou 20 m 
(č. zboží 302 360) a když je solární systém 
naplněn solární kapalinou Vaillant.

5 Instalace
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min. 4 %

Obr. 5.2  Uložení solárního zásobníku na půdě

a
 Pozor!
Jestliže je solární zásobník uložen na půdě, 
musí se horní solární přípojka zásobníku vždy 
nacházet pod nejnižším bodem kolektoru. 
Spád propojovacího vedení mezi kolektorem a 
solárním zásobníkem nesmí být v žádném místě 
menší než 4 % (4 cm/m), aby byl zajištěn 
dostatečný průtok solární kapaliny.

 Pozor!
"Solární měděná trubka 2 v 1" může být v 
opláštěných úsecích ohýbána jen ručně.
Abyste se vyhnuli nepřípustným zúžením prů-
řezu, zvlnění popř. zlomení, nepodkročujte v 
žádném případě rádius ohnutí 100 mm.

• Položte Vaillant "solární měděnou trubku 2 v 1" od 
střechy po místo instalace zásobníku. Dbejte přitom 
na údaje týkající se max. délky propojovacího vedení a 
nutného spádu.

Obr. 5.3  Sejmutí krytů

• Horní a dolní kryt na přední straně zásobníku sejmete 
tak, že kryty nahoře a dole vytáhnete z přídržných 
svorek.

a
 Pozor!
Dávejte při úpravě délky použitých doporuče-
ných a bezpečných "solárních měděných trubek 
2 v 1" a jejich izolace pozor na to, abyste nepo-
škodili elektrické vedení pro připojení solárního 
čidla, které je uložené v izolaci.

Instalace 5
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• Spojte vedení horní solární přípojky na kolektoru (pří-
vodní solární vedení) nahoře na solárním zásobníku s 
levou měděnou trubkou solárního zásobníku. 

• Spojte vedení dolní solární přípojky na kolektoru 
(zpětné solární vedení) nahoře na solárním zásobníku 
s pravou měděnou trubkou solárního zásobníku. 
Při připojování dbejte také na štítek nahoře na zásob-
níku.

1
2

3
4

5

Obr. 5.4  Solární přípojky na zásobníku

K připojení použijte stlačitelné šroubení následovně:

a
 Pozor!
Pokud namontujete stlačitelné šroubení bez 
opěrných pouzder, může dojít k deformaci 
měděné trubky. V důsledku toho by došlo k 
netěsnosti nebo poškození solární přípojky! 
Dbejte na těsné dotažení stlačitelného 
šroubení. 
Chraňte solární připojení před poškozením při 
utahování tím, že je přidržíte v opačném směru.

• Zaveďte do měděné trubky (1) až na doraz podpěrnou 
objímku (2).

• Nasuňte na měděnou trubku převlečnou matici (3) a 
stlačovací kroužek (4).

• Nastrčte měděnou trubku až na doraz tělesa šroubení 
(5) a v této pozici utáhněte převlečné matice.

5.3 Elektrická instalace

5.3.1 Předpisy
K elektrickému zapojení používejte běžné vodiče.
Požadovaný průžez vedení:
– Napájecí vedení 230 V

(kabel síťového připojení): 1,5 mm2 nebo 2,5 mm2

– Nízkonapěťová vedení
(vodiče snímačů): min. 0,75 mm2

Vedení čidla nesmí překročit maximální délku 50 m.
Napájecí vedení s napětím 230 V a vodiče od snímačů 
musí být vedeny od délky 10 m navzájem odděleně. Jako 
alternativu použijte pro čidlo stíněná vedení.
Připojovací vedení 230 V musí být provedena v průřezu 
1,5 mm nebo 2,5 mm a musí být upevněna na základním 
podstavci pomocí přiložených pomůcek pro uvolnění 
tahu.

Volné svorky zařízení nesmí být použity jako pomocné 
svorky dalších zapojení.

Instalace jednotky solárního zásobníku musí být prove-
dena v suchých místnostech.

Jednotka solárního zásobníku musí být připojena pro-
střednictvím pevného přívodu a oddělovacího zařízení 
se vzdáleností otevřených kontaktů nejméně 3 mm 
(například pojistky, výkonové vypínače).

5.3.2 Připojení elektrického napájení
Elektrické zapojení smí provádět výhradně autorizovaný 
kvalifikovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách.
Před pracemi na zařízení odpojte napájení a 
zajistěte ho před opětovným zapnutím.

a
 Pozor!
Riziko poškození desky zkratem na přívodních 
vedeních.
Konce žil vodičů, ve kterých prochází napětí 
230 V, smí být při napojení na ProE-konektor z 
bezpečnostních důvodů odizolovány max. v 
délce 30 mm. Je-li vodič zbaven pláště ve větší 
délce, hrozí riziko zkratů na desce s plošnými 
spoji.

 
Pozor!
Nebezpečí poškození desky přetížením.
Kontakt C1/C2 je 24V nízkonapěťový kontakt 
a nikdy se nesmí používat jako 230 V výkonový 
spínací kontakt.

5 Instalace
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3

4

2

1

Obr. 5.5 Položení síťtového připojovacího vedení

• Pod horním čelním krytem se nachází ovládací skříňka 
(1). Po vyšroubování šroubu (2) pomocí šroubováku 
můžete skříňku otevřít z boku. Abyste mohli kryt 
nadzvednout, musíte jej nejprve lehce otevřít.

• Položte přípojovací síťové vedení (3) do kabelových 
šacht rámového plechu (4) od horní strany zásobníku 
směrem k ovládací skříňce (1). Pokud je to nutné, 
položte do stejných kabelových šacht i kabel C1/C2.
V případě potřeby může být připojovací síťové vedení 
z optických důvodů vedeno i podélně pod zásobníkem, 
protože zásobník stojí na umělohmotných nožkách. V 
tomto případě položte připojovací síťové vedení do 
kabelových šacht zespodu směrem k ovládací skříňce.

1

2

Obr. 5.6 Položení vedení kolektorového čidla

• Elektrické vedení kolektorového čidla (1), souběžně 
uložené v izolaci "solární měděné trubky 2 v 1", polož-
te do kabelových šacht rámového plechu (2) od horní 
strany zásobníku směrem k ovládací skříňce. 

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení!
Elektrická vedení nesmí z důvodu vysokých 
teplot přiléhat na měděné trubky, ve kterých 
proudí solární kapalina.

• Propojte ovládací skříňku dle schématu hydraulického 
systému (viz obr. 5.7, 5.8 a 5.9).

h
 Upozornění!
Předtím, než konektory našroubujete na 
kabely, zastrčte kabely do gumových kabelo-
vých průchodek (1). K tomu je musíte na vrcho-
lu protlačit.
Tímto způsobem jsou přípojky a vnitřek ovláda-
cí skříňky chráněny před stříkající vodou.

PW
M
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Obr. 5.7 Propojení ovládací skříňky

• Připojovací síťové vedení připojte k příslušným svor-
kám PE, N a L systému ProE a zajistěte je pomocí 
pojistek proti působení vnějšího tahu nacházejících se 
vně ovládací skříňky.

• Upněte vedení čidla (1) do příslušných svorek KOL1 
systému ProE.

• Pokud je to nutné, upněte i kabel C1/C2 do příslušných 
svorek C1/C2 systému ProE.

• Prolomte ve spínací skříňce potřebný počet otvorů (3) 
k zavedení všech samostatně montovaných kabelů.

Instalace 5



14 Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020105075_00

• Gumové kabelové průchodky (4) spolu s předem vsu-
nutými kabely zastrčte do otvorů.

• Všechny vodiče zajistěte pomocí přiložených pojistek 
k zajištění před vnějším tahem (2).

• Napojte připojovací síťové vedení přes oddělovací 
zařízení pro všechny póly,se vzdáleností otevřených 
kontaktů minimálně 3 mm (např. pojistky nebo výko-
nostní spínač) na vedení PE, N a L domovní instalace.

• Nasaďte kryt zpět v lehce otevřeném stavu, neboť 
teprve poté je možné jej kompletně. 

• Utáhněte pojistný šroub krytu.

Propojení podle hydraulického schématu
Pro zjednodušení instalace jsou v regulátoru uložena 
dvě hydraulická schémata, z nichž je třeba vybrat odpo-
vídající. 
U auroSTEP plus VIH SN 250/3 iP musí být vybráno 
hydraulické schéma 2, to odpovídá továrnímu nastavení 
(viz tab. 6.1).
Hydraulické plány představují konfiguraci zařízení, při-
čemž komponenty zařízení jsou volitelné.

a
 Pozor!
Tato schémata hydraulického systému jsou jen 
schematická a nelze je použít k vlastní instalaci 
hydraulických potrubí.

5 Instalace
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Obr. 5.8  Schéma hydrauliky 2

Označení ve 
schématu hyd-
raulického sys-
tému/ve sché-
matu zapojení

Díl

I, II, III
Možnost připojení různých zdrojů tepla k dobíje-
ní tepelného zásobníku

C1/C2
Vodiče k propojení s ovládáním zdrojů tepla k 
dobíjení tepelného zásobníku 

kW Studená voda

HZ-K Topný okruh (okruhy)

LegP Čerpadlo s ochranou proti legionele (volitelné)

Kol1-P Čerpadlo kolektorů 1

Kol2-P Čerpadlo kolektorů 2

Impulzová šířko-
vá modulace

PWM-signál pro kolektorové čerpadlo 1

DM Redukční ventil

Kol 1 Kolektorový snímač 1

Sp1 Snímač v tepelném zásobníku 1

Sp2 Snímač v tepelném zásobníku 2

230 V Přívodní vedení 230 V síť

Tab. 5.1 Legenda k obr. 5.8 a 5.9

Instalace 5
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*  Na přípojku LEG/BYP lze napojit čerpadlo pro ochranu proti legionelám 

(příslušenství).

Obr. 5.9  Schéma připojení hydraulického systému 2

h
 Upozornění!
Při zapojování regulátoru dbejte na to, že 
zásadně musíte použít termický směšovací 
ventil pro vymezení maximální teploty, který 
musí být v závislosti na topném zařízení nasta-
ven např. na 60 °C.

 Upozornění!
Přes kontakt regulátoru C1/C2 musí být dán 
topnému zařízení pokyn, že teplota v solárním 
zásobníku není dostačující a že je nutný 
doohřev prostřednictvím topného zařízení. To 
se děje prostřednictvím propojení regulátoru 
solárního zásobníku s topným zařízením pomocí 
kabelu C1/C2.

6 Uvedení do provozu

Z továrny je již ohýbaná trubka zásobníku naplněna 
solární tekutinou v množství potřebném pro provoz 
solárního zařízení.
Při uvádění do provozu je třeba dodržet následující 
postup:
• Naplňte zásobník pitnou vodou a odvzdušněte potrubí 

teplé vody.
• Upravte továrně přednastavené parametry regulátoru 

za účelem optimalizace systému.
• Proveďte vyrovnání tlaku v solárním systému.
• Zkontrolujte solární systém z hlediska těsnosti.
• Nastavte termostatický směšovač.

6.1 Naplňte systém pitnou vodou
• Pitnou vodu naplňujte přes přívod studené vody a 

odvzdušnění provádějte přes nejvýše položený výtok 
teplé vody.

• Zkontrolujte těsnost zásobníku a zařízení.
• Zkontrolujte funkčnost a správné nastavení všech 

regulačních a kontrolních zařízení.

6.2 Plnění a odvzdušnění dohřívacího systému
• Plnění a odvzdušnění topné části provádějte přes pří-

vodní a zpětnou přípojku zásobníku.
• Zkontrolujte těsnost systému.
• Zkontrolujte funkčnost a správné nastavení všech 

regulačních a kontrolních zařízení.

5 Instalace
6 Uvedení do provozu
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6.3 Nastavení parametrů zařízení

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození čerpadel kolektorů!
Při prvním uvedení do provozu vypněte kolekto-
rová čerpadla okamžitě po prvním zapnutí 
napájení tak, že na regulátoru zvolíte provozní 
režim .
Po nastavení parametrů zařízení musí být bez-
podmínečně solární systém nejdříve naplněn.

Aby bylo možné zařízení optimálně vyladit na okolnosti 
zapojení, lze nastavit některé parametry zařízení. Tyto 
parametry jsou shrnuty na úrovni obsluhy a měl by je 
nastavovat výhradně kvalifikovaný řemeslník.
Úroveň kvalifikovaného řemeslníka lze vyvolat stisknu-
tím tlačítka programování po dobu zhruba 3 sekund.
Poté můžete klepnutím na regulátor vyvolat všechny 
parametry zařízení.
Otáčením ovládacího prvku lze nastavit požadované 
hodnoty. Nastavená hodnota se ukládá klepnutím na 
ovládací prvek.
Po stisknutí tlačítka programování se zobrazení přepne 
zpět do základního zobrazení, aniž by se uložila nastave-
ná hodnota.
Tab. 6.1 zobrazuje přehled všech parametrů zařízení a 
jejich továrního nastavení.

Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Výběr schématu hydrauliky 1, 2 2

Nastavení maximální teploty tepelného 
zásobníku 1

20 až 75 °C 75 °C

Aktivace programu na ochranu před 
legionelami

0 [Vyp], 1 [Den], 2 [Noc] 0 [Vyp]

Nastavení doby trvání plnicího režimu 3 - 9 min 9 min

Tab. 6.1  Parametry zařízení (pokračování na další straně)

Uvedení do provozu 6
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Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Aktivace nebo deaktivace 2. čerpadla 0 [Vyp], 1 [Zap] 1 [Zap]

Vyberte počet kolektorů 1, 2, 3 2

Nastavení doby zablokování kolektorových 
čerpadel

5 - 60 min 10 min

Aktivace zpoždění dobíjení 0 = neaktivní; 1 = aktivní 0

Nastavení aktuálního dne 1-31 0

Nastavení aktuálního měsíce 1-12 0

Nastavení aktuálního roku 2000-2215 2000

Tab. 6.1 Parametry zařízení (pokračování)

h
 Upozornění!
Parametry zařízení a časové programy můžete 
vrátit zpět do továrního nastavení tak, že cca 
na 10 vteřin podržíte tlačítko Programování. 
Zobrazení pak třikrát zabliká a všechny para-
metry se vynulují na tovární nastavení.

6 Uvedení do provozu
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6.4 Vyrovnání tlaku v solárním systému
Vzduch, který se nachází v kolektoru, se během instala-
ce celého solárního zařízení ohřívá. To znamená, že hus-
tota vzduchu v kolektoru klesá.

1

2

3

45

7

8

9

6

Obr. 6.1  Vyrovnání tlaku v solárním systému

Při prvním spuštění solárního systému opustí horký 
vzduch kolektor (9) a proudí do podstatně chladnější 
ohýbané trubky (7) solárního zásobníku, kde se ochladí. 
To vede k vytvoření podtlaku v systému.
Protože podtlak v sytému může vést k hluku čerpadel a 
může negativně ovlivnit výkon kolektorových čerpadel a 
především také jejich životnost, je při prvním uvedení do 
provozu nezbytné provést jednorázové vyrovnání tlaku. 
Pitná voda ve spodní oblasti zásobníku přitom musí být 
studená, tzn. že by se teplota na dolním zásobníkovém 
čidle Sp2 měla nacházet pod 30 °C.

h
 Upozornění!
Poté, co jednou provedete vyrovnání tlaků, není 
nutné operaci opakovat do té doby, než znovu 
otevřete solární systém!

 • Napojte hadici (3) (délka cca. 1,5 m) na horní plnicí pří-
pojku.

• Zaveďte konec hadice do sběrné nádoby vhodné pro 
solární kapalinu (4). Umístěte hadici ve sběrné nádobě 
tak, aby do ní mohl proudit vzduch.

• Neponořujte konec hadice do solární kapaliny, abyste 
byli chráněni před případně vystupující horkou párou a 
solární kapalinou.

H
 Nebezpečí!
Jestliže nebude provzdušnění systému prove-
deno dle tohoto popisu, hrozí nebezpečí popále-
ní horkou párou nebo solární kapalinou.

• Spusťte solární systém tak, že zapnete přívod proudu 
na přívodním síťovém vedení a na regulátoru zvolíte 
provozní režim . Když dostatečně svítí slunce, běží 
kolektorová čerpadla (5) a (6) několik minut na maxi-
mální otáčky.

• Když slunce nesvítí, musíte na solárním regulátoru na 
3 sek. současně zmáčknout tlačítko I a F. Kolektorové 
čerpadlo pak běží v režimu plnění, po dobu plnění 
zásobníku nastavenou na regulátoru, a to nezávisle na 
rozdílech teplot při zapínání. Až uplyne tato doba, 
záleží na podmínkách solárního nabití, jestli kolektoro-
vé čerpadlo poběží dál nebo se vypne.

h
 Upozornění!
Při prvním uvedení zařízení do provozu se může 
v/před kolektorovým čerpadlem nacházet 
vzduch. Proto je případně nutné čerpadlo více-
krát nově spustit, aby byl vzduch vytlačen. Při 
běžícím čerpadle přitom může dojít k hluku a 
vibracím, které jsou však neškodné.
Jestliže při běžícím kolektorovém čerpadle 
proudí v průzoru solárního vedení směrem ke 
kolektoru již jen solární kapalina bez vzducho-
vých bublinek, nenachází se již v kolektorovém 
čerpadle žádný vzduch.

• Během režimu plnění (nabíhající kolektorové čerpadlo) 
7 min. počkejte a poté opatrně otevřete za stálého 
chodu kolektorového čerpadla kohout (2) na horní 
plnicí přípojce. Je možné, že z hadice působením tlaku 
vyteče trochu solární kapaliny. Poté je do systému sly-
šitelně nasáván vzduch (7).

• Po několika málo vteřinách je nasávání vzduchu ukon-
čeno. Nyní opět uzavřete kohout (2) na horní plnicí 
přípojce.

Uvedení do provozu 6
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a
 Pozor!
Solární systém musí být při prvním uvedení do 
provozu (a po každé výměně solární kapaliny) 
po dobu plnění solárního zařízení nutně pro-
vzdušněn. 
Provzdušnění musí proběnout přesně v době 
režimu plnění. Doporučujeme otevřít horní plnicí 
ventil po 7 min.
Jestliže bude provzdušnění provedeno v jiném 
časovém okamžiku, může dojít ke škodám na 
solárním systému. V tomto případě nepřebírá-
me záruku na funkčnost solárního systému.

• Sejměte hadici z horní plnicí přípojky.

6.5 Kontrola těsnosti solárního systému
• Když kolektorové čerpadlo nabíhá, zkontrolujte, zda ze 

šroubových spojení solární měděné trubky na střeše 
nebo na zásobníku nevytéká solární kapalina.

a
 Pozor!
Chraňte solární přípojky na kolektoru solárního 
zásobníku před poškozením při utahování tím, 
že je přidržíte v opačném směru.

• Případně dotáhněte šroubení.
• Izolujte po provedení zkoušky těsnosti všechny volně 

ležící solární rozvody a stlačitelné šroubení na střeše 
vhodným izolačním materiálem. Vaillant zde doporu-
čuje izolaci pro jednotlivé trubky s PA-ochranným 
opletením v délce 2 x 75 cm (číslo zboží 302 361) odol-
nou proti ptačímu klování, která je dostupná jako pří-
slušenství.

6.6 Nastavení parametrů zařízení na regulátoru
• Naprogramujte na solárním regulátoru časový spínač 

nebo časový program (stanovte počátek doby uvolně-
ní pro plnění zásobníku).

• Uveďte topný kotel do provozu.

6.7 Nastavte termostatický směšovač pitné vody
Horkou vodu ze zásobníku lze pomocí promíchání horké 
a studené vody prostřednictvím termostatického směšo-
vače pitné vody namontovaného na místě konstrukce 
(příslušenství – číslo zboží: 302 040) nastavit na maxi-
mální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.

• Regulujte termostatický směšovač pitné vody tak, aby 
byla dodržena Vámi požadovaná teplota u vodovod-
ních kohoutů.

d
 Nebezpečí!
Pro zajištění účinné ochrany proti opaření 
nastavte termostatický směšovač na < 60 °C 
a kontrolujte teplotu u odběrného místa teplé 
vody.

6.8 Předání provozovateli
Provozovatel solárního systému auroSTEP plus musí být 
poučen o manipulaci a funkci systému a především jeho 
regulátoru.
• Provozovateli předejte všechny návody a doklady zaří-

zení, které jsou určeny pro něj, aby si je uschoval.
• S provozovatelem si podrobně projděte návod k obslu-

ze a odpovězte na jeho případné dotazy.
• Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 

pokyny, které musí dodržovat.
• Upozorněte uživatele na nutnost pravidelné kontroly a 

údržby zařízení (smlouva o kontrole a údržbě).
• Upozorněte provozovatele na to, že návody musí 

zůstat v blízkosti zařízení.

6 Uvedení do provozu
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6.9 Protokol o uvedení do provozu

Solární zařízení od:
bylo uvedeno do provozu se zřetelem na následující 
body:

1. MONTÁŽ O.K. Poznámka

Kotva řádně upevněná

Solární potrubí bylo propojeno s vyrovnáním potenciálu

Střešní krytina byla po usazení kotvy položena zpět podle předpisu

Střešní krytina nebyla poškozena

Fóliový kryt kolektorů byl odstraněn

Vypouštěcí potrubí bylo instalováno na pojistný ventil solárního okruhu

Zachycovací nádržka (prázdný kanystr) byla umístěna pod vypouštěcí 
potrubí

Vyúsťovací potrubí u pojistného ventilu na straně teplé vody instalováno a 
na výstupu připojeno

Termostatický směšovač instalován

Teplota na termostatickém směšovači byla nastavena a zkontrolována

2. UVEDENÍ DO PROVOZU

Solární okruh byl provzdušněn

Byla zkontrolována těsnost solárního systému včetně prověření netěsností 
na šroubových spojích (příp. dotáhnout převlečnou matici)

Víčka ventilu KFE byla našroubována

Zásobník byl odvzdušněn

Topný okruh byl odvzdušněn

Byl zvolen správný počet kolektorů

Bylo zkontrolováno nastavené schéma hydrauliky a zvolený počet čerpadel

Tab. 6.2  Protokol uvedení do provozu (pokračování na další 

straně)

Uvedení do provozu 6
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3. REGULAČNÍ SYSTÉMY O.K. Poznámka

Teplotní čidlo zobrazuje skutečné hodnoty

Solární čerpadlo běží a cirkuluje

Solární okruh a zásobník se zahřívají

4. INSTRUKTÁŽ

Uživatel zařízení byl poučen o:

–  Základních funkcích a obsluze regulátoru solárního systému

– Funkcích a obsluze dohřívání

– Funkci ochranné magneziové anody

– Zajištění systému před mrazem

– Intervalech údržby

– Vydání podkladů

Tab. 6.2 Protokol uvedení do provozu (pokračování)

6 Uvedení do provozu
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7 Vyřazení z provozu

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození kolektorů!
Kolektory, které nejsou v provozu, se mohou 
poškodit.
Dbejte na to, aby solární zařízení odstavil z 
provozu autorizovaný servisní pracovník.
Kolektory odstavujte nejvýše na dobu čtyř 
týdnů.
Kolektory, které nejsou v provozu, zakryjte.
Dbejte na to, aby byl kryt bezpečně upevněn.
Kolektory v případě delšího odstavení solárního 
zařízení z provozu demontujte.

Solární zařízení by nemělo být odstavováno z provozu. 
Při opravách nebo údržbě může být solární zařízení 
odstaveno z provozu na krátkou dobu. V případě dlou-
hodobějšího odstavení z provozu musí být kolektory 
demontovány a solární tekutina řádně zlikvidována.

Recyklace a likvidace
Jak zařízení, tak i přepravní obaly se skládají z převážné 
části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

Zařízení
Zařízení nepatří do domácího odpadu.
Všechny konstrukční materiály jsou neomezeně recyklo-
vatelné, dají se druhově třídit a mohou být dopraveny 
do místního zařízení pro recyklaci.

Zajistěte, aby staré přístroje byly řádně zlikvidovány.

Obaly
Za likvidaci přepravních obalů je odpovědný servisní 
technik, který zařízení instaloval.

Kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“.
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

Solární kapalina
Likvidace 
Solární kapalina musí být při zohlednění místních předpi-
sů dopravena např. na vhodnou skládku nebo k ekologic-
ké likvidaci. V případě množství pod 100 l se spojte s 
místním podnikem pro čištění města, příp. mobilním zaří-
zením pro ochranu životního prostředí.

Nevyčištěné obaly 
Obaly,které nejsou kontaminovány mohou být opět 
použity. Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

8 Údržba

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
systému auroSTEP plus provedená servisním technikem.
Jako uživatel se nikdy nepokoušejte provádět údržbu 
vašeho systému sám. Touto činností pověřte autorizova-
ný servis. K tomu doporučujeme uzavřít smlouvu o údrž-
bě s vaším autorizovaným servisem.
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost solárního zařízení a způsobit věcné škody či 
poškození zdraví osob.

V tab. 8.1 jsou uvedeny hlavní údržbářské práce na 
solárním systému a jejich časové intervaly.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách.
Před začátkem provádění údržby na zařízení 
odpojte napájení na dělicím zařízení pro všech-
ny póly (např. pojistka nebo výkonostní spínač) 
a zajistěte jej před opětovným zapnutím.

8.1 Zkontrolujte ochrannou anodu a vyčistěte 
vnitřní nádrž

Zásobník užitkové vody je vybaven magnéziovou 
ochrannou anodou, jejíž stav je třeba kontrolovat 
poprvé po dvou letech a poté každoročně. Pro 
VIH SN 250/3 iP je k dostání jako náhradní díl i řetězová 
anoda.
Čištění vnitřní nádoby zásobníku se provádí v okruhu s 
pitnou vodou, a proto dbejte na odpovídající hygienu čis-
ticích nástrojů a prostředků.
Při čištění vnitřní nádoby postupujte následovně:
• Vypněte přívod proudu a vyprázdněte zásobník.

Vyřazení z provozu 7 
Údržba 8
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Vizuální kontrola

1

Obr. 8.1  Vyjmutí ochranné anody

• Ochrannou magneziovou anodu vyjměte (1) a zkontro-
lujte na erozi.

• Pokud je to nutné, vyměňte magneziovou ochrannou 
anodu za odpovídající originální náhradní díl.

h
 Upozornění!
Stará nebo poškozená těsnění musíte vyměnit.

• Po zkontrolování ochrannou anodu opět pevně 
našroubujte.

• Naplňte solární zásobník a zkontrolujte jeho vodotěs-
not.

h
 Upozornění!
Jako alternativu k pravidelné údržbě doporuču-
jeme vestavbu bezúdržbové anody na externí 
proud (číslo zboží 302 042, není k dispozici ve 
všech zemích).

Čištění zásobníku

a
 Pozor!
Nebezpečí koroze při poškozené vnitřní nádobě.
Při čištění dejte pozor, aby se nepoškodilo 
smaltování teplonosného média nebo vnitřní 
nádoby.

• Vyčistěte nádobu zevnitř proudem vody. Pokud je 
to nutné, uvolněte usazeniny vhodným pomocným 
prostředkem – např. dřevěnou nebo umělohmotnou 
škrabkou – a spláchněte je pomocí vodní hadice, kte-
rou musíte případně vyvést ven k vypouštěcímu venti-
lu skrz otvor anody.

h
 Upozornění!
Stará nebo poškozená těsnění musíte vyměnit.

 Upozornění!
Po každém čištění zkontrolujte také magnezio-
vou ochrannou anodu, předtím, než opět naplní-
te zásobník.

• Po zkontrolování ochrannou anodu opět pevně 
našroubujte.

• Naplňte solární zásobník a zkontrolujte jeho vodotěs-
not.

8.2 Kontrola pojistného ventilu

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření horkou vodou! 
Vyúsťovací potrubí pojistného ventilu, který je 
třeba umístit na straně montáže, musí zůstat 
stále otevřené.

• Zkontrolujte funkci pojistného ventilu tím, že jej 
nadzvihnete.

• Jestliže při nadzdvihnutí nevytéká žádná voda nebo 
jestliže pojistný ventil dobře netěsní, vyměňte jej.

8.3 Výměna solární kapalina
Solární kapalina musí být kontrolována každoročně.

a
 Pozor!
Vaillant přebírá záruku na funkci solárního sys-
tému jen tehdy, když je naplněn solární kapali-
nou Vaillant. Plnicí množství činí cca. 8,5 l.

8 Údržba
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Vypouštění solární kapaliny

3

4

2

1

Obr. 8.2  Vypouštění solární kapaliny

• Vypněte solární systém tak, že přerušíte přívod 
proudu.

• Rozpojte šroubení (1) a (2) mezi solární měděnou 
trubkou 2 v 1 a měděnou trubičkou na solárním zásob-
níku (přitom může dojít k výtoku případně horké solár-
ní kapaliny).

• Na dolní plnicí přípojku (4) napojte hadici (3) (délka 
cca 1,5 m).

• Konec hadice zaveďte do vhodné sběrné nádoby s 
objemem minimálně 10 l.

• Otevřete kohout na dolní plncí přípojce (4).
• Nechte solární kapalinu zcela vytéct.
• Zavřete kohout na dolní plnicí přípojce.
• Sejměte hadici z dolní plnicí přípojky.

Napuštění solární kapaliny

h
 Upozornění!
Během plnění novou solární kapalinou vytvořte 
vyúsťovací potrubí vedoucí od solárního pojist-
ného ventilu k sběrné nádobě, pokud již toto 
potrubí není k dispozici, jak je námi předepsáno.
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Obr. 8.3  Napouštění solární kapaliny

• Otevřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
• Spojte horní plnicí přípojku se zahradní hadicí (5) a 

zastrčte do hadice plnicí nálevku (6).
• Držte nálevku o 0,4 m ± 0,1 m výše než samotnou 

plnicí přípojku.

h
 Upozornění!
Hadice musí být absolutně bez smyček a nesmí 
být zkroucená.

• Nyní do nálevky opatrně nalijte cca 8,5 l Vaillant solár-
ní kapaliny, než je kapalina viditelná v průzoru (3).

• Zavřete kohout na horní plnicí přípojce (4).
• Sejměte zahradní hadici a nálevku z horní plnicí 

přípojky.
• Nyní opět spojte oba šroubové spoje (1) a (2) mezi 

solárním zásobníkem a "solární měděnou trubkou 
2 v 1".

Údržba 8
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Proveďte vyrovnání tlaku

h
 Upozornění!
Po výměně solární kapaliny se může v/před 
kolektorovým čerpadlem nacházet vzduch. 
Proto je případně nutné čerpadlo vícekrát nově 
spustit, aby byl vzduch vytlačen. Při běžícím 
čerpadle přitom může dojít k hluku a vibracím, 
které jsou však neškodné.
Jestliže je za chodu kolektorového čerpadla v 
průzoru solárního vedení vidět proudit ke kolek-
toru již jen solární kapalinu bez bublinek, není 
již v kolektorovém čerpadle žádný vzduch.

• Po naplnění solární kapaliny okamžitě proveďte vyrov-
nání tlaku, jak je popsáno v odstavci 6.4.

8.4 Kolektory
V pravidelných intervalech kontrolujte bezpečné upev-
nění kolektoru (viz tab. 8.1).

8.5 Náhradní díly
Seznam originálních náhradních dílů Vaillant mají k 
dispozici smluvní servisní firmy. Tyto firmy jsou vybave-
ny katalogy náhradních dílů pro příslušné spotřebiče. 
Seznam těchto smluvních partnerů naleznete na 
www.vaillant.cz.

8.6 Doporučený kontrolní seznam údržby

Údržba dne Interval údržby

Solární okruh

Kontrola solární kapaliny ročně

Kontrola funkce kolektorových 
čerpadel

ročně

Kontrola stavu kapaliny v solárním 
okruhu, popř. doplnění

ročně

Kolektory

Vizuální kontrola kolektoru, připevně-
ní kolektoru a přípojek

ročně

Kontrola znečištění a pevného usaze-
ní držáků a komponentů kolektoru

ročně

Kontrola poškození izolace potrubí ročně

Solární regulátor

Kontrola funkce čerpadel (zap/vyp, 
automatika)

ročně

Kontrola indikací teploty čidel ročně

Dohřívání

Kontrola nastavení časového spínání/
časových programů

ročně

Kontrola funkce termostatického 
směšovače

ročně

Poskytuje dohřívání požadovanou 
teplotu vypnutí?

ročně

Zásobník

Kontrola magneziové anody a příp. 
výměna a při silném znečištění vyčiš-
tění zásobníku

ročně

Kontrola těsnosti přípojek ročně

Tab. 8.1  Doporučený kontrolní seznam údržby

8 Údržba
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9 Servis/diagnostika

Do servisní/diagnostické úrovně se dostanete tak, že 
zmáčknete současně ovladač a programovací tlačítko 
(cca 3 sek.).

Displej Akční členy/hodnoty snímačů Průběh testování

Test čerpadla kolektorů 1 Čerpadlo kolektorů 1 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout

Test čerpadla kolektorů 2 Čerpadlo kolektorů 2 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout (použitelné pouze u verze P)

Test čerpadla pro ochranu proti legionelám/Bypass-
přepínacího ventilu

Čerpadlo na ochranu proti legionelám zapnout a 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test elektrického topného tělesa (EP) Test elektrického topného tělesa (EP) zapnout, 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test kontaktu C1/C2 Kontakt C1/C2 sepnutý, všechny ostatní akční 
prvky vypnuté

Zobrazení teploty snímače teploty tepelného zásobníku 1

Zobrazení teploty snímače teploty tepelného zásobníku 2

Zobrazení teploty snímače v kolektorech 1

Tab 9.1 Test aktor/senzor

Servis/diagnostika 9
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Při opakovaném klepnutí na ovládací prvek lze kontrolo-
vat zobrazení na displeji.

Obr. 9.1 Kontrola údajů na displeji

Dalším kliknutím se Vám zobrazí disponibilní softwarová 
verze regulátoru.

Obr. 9.2 Softwarová verze regulátoru

Servisní úroveň/úroveň diagnostiky lze opustit stisknu-
tím programovacího tlačítka.

10 Recyklace a likvidace

10.1 Zařízení
U všech výrobků Vaillant je recyklace a likvidace zohled-
něna již při vývoji produktu. Dílenské normy společnosti 
Vaillant stanoví přísné požadavky.
Při výběru materiálů byla zohledněna recyklovatelnost 
materiálů, možnost demontáže a oddělitelnost materiálů 
a konstrukčních skupin stejně důsledně jako rizika pro 
životní prostředí a zdraví osob při recyklaci a likvidaci 
(což nelze vždy vyloučit) částí, které nejsou recyklova-
telné.
Jednotka zásobníku se z větší části skládá z kovových 
materiálů, které lze znovu roztavit v ocelárnách nebo 
hutích a tím jsou zařízení téměř neomezeně recyklova-
telná.
Použité plasty jsou označeny, takže je připraveno třídění 
a dělení materiálů pro pozdější recyklaci.

10.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“.
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

10.3 Solární kapalina
Dbejte na pokyny k likvidaci solární kapaliny uvedené v 
bezpečnostním datovém listu, viz odstavec 3.1.2.

10.4 Obal
Společnost Vaillant zredukovala dopravní balení zařízení 
na potřebné minimum. Při výběru balicích materiálů se 
důsledně dbá na možnou recyklovatelnost.
Vysoce kvalitní kartony jsou již dlouho ceněnou sekun-
dární surovinou papírenského průmyslu.
Použité hmoty EPS (Styropor)® jsou nutné k ochraně 
produktů během dopravy. Materiál EPS je 100 % 
recyklovatelný a bez obsahu FCKW (freonů). Stejně tak 
jsou používány recyklovatelné fólie a pásky.

9 Servis/diagnostika
10 Recyklace a likvidace
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11 Záruka a zákaznické služby

11.1 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.

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!

11.2 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.

Záruka a zákaznické služby 11
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12 Technické parametry

12.1 Zásobník VIH SN 250/3 iP

Jednotka VIH SN 250/3 iP

Jmenovitý obsah zásobníku l 250

Výstupní výkon - teplá voda l/10 min 150

Přípustný provoz. přetlak bar 10

Provozní napětí
Příkon
Zatížení kontaktů výstupních relé (max).

V AC/Hz
W
U

230/50
max. 140
2

Nejkratší interval sepnutí
Provozní rezerva
Přípustná teplota prostředí max.
Provozní napětí snímače

min
min
°C
V

10
30
50
5

Minimální průřez vodičů čidel mm2 0,75

Předepsaný průřez 230V napájecích kabelů mm2 1,5 nebo 2,5

Druh ochrany
Třída ochrany pro regulátory

IP 20
I

Solární výměník tepla

Výhřevná plocha m2 1,3

Spotřeba solární kapaliny l 8,5

Obsah solární kapaliny v topné spirále l 8,4

Max. teplota na solárním vstupu °C 110

Max. teplota teplé vody °C 80

Topný výměník tepla

Trvalý výkon teplé vody (při teplotě topné vody 85/65 °C a při 
teplotě teplé vody 45 °C (ΔT=35 K))

l/h 642

Výhřevná plocha m2 0,8

Jmenovitý proud v topném zařízení m3/h 1,1

Obsah topné spirály l 5,4

Trvalý výkon (při 85–65 °C) kW 26

Tlaková ztráta u jmenovitého proudu v topném zařízení  mbar 25

Max. teplota topiva °C 90

Max. teplota teplé vody °C 80

Pohotovostní spotřeba energie kWh/24h 2,1

Rozměry

Vnější průměr zásobníkového válce mm 600

Vnější průměr zásobníkového válce bez izolace mm 500

Šířka mm 608

Hloubka mm 774

Výška mm 1692
Přívod studené a teplé vody R 3/4

Přívod a zpětný tok topení R 1

Přívodní a zpětný tok solárního okruhu (lisovací tvarovky) mm 10

Hmotnost --

Zásobník s izolací a obalem kg 147

Zásobník naplněný a připravený k provozu kg 397

Tab. 12.1 Technická data jendotky zásobníku

12 Technické parametry
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12.2 Charakteristiky snímačů

Zásobníkové čidlo Sp1 a Sp2, provedení NTC 2,7 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

0 °C 9191 ohmů

5 °C 7064 ohmů

10 °C 5214 ohmů

20 °C 3384 ohmů

25 °C 2692 ohmů

30 °C 2158 ohmů

40 °C 1416 ohmů

50 °C 954 ohmů

60 °C 658 ohmů

70 °C 463 ohmů

80 °C 333 ohmů

120 °C 105 ohmů

Tab. 12.2  Charakteristika snímače kolektoru Sp1 a Sp2

Snímač kolektoru VR 11, konstrukční typ NTC 10 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

-20 °C 97070 ohmů

-10 °C 55330 ohmů

-5 °C 42320 ohmů

0 °C 32650 ohmů

5 °C 25390 ohmů

10 °C 19900 ohmů

15 °C 15710 ohmů

20 °C 12490 ohmů

25 °C 10000 ohmů

30 °C 8057 ohmů

35 °C 6532 ohmů

40 °C 5327 ohmů

50 °C 3603 ohmů

60 °C 2488 ohmů

70 °C 1752 ohmů

80 °C 1258 ohmů

90 °C 918 ohmů

100 °C 680 ohmů

110 °C 511 ohmů

120 °C 389 ohmů

130 °C 301 ohmů

Tab. 12.3  Charakteristika snímače kolektoru VR 11

Technické parametry 12 
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1 Informace k dokumentaci

Následující pokyny jsou průvodcem celou dokumentací.
Společně s tímto návodem k instalaci 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 návod k instalaci, včetně všech dodávaných pod-
kladů, předejte provozovateli zařízení. Ten zajistí jejich 
uložení tak, aby návody byly v případě potřeby k dispo-
zici.

1.2 Použité symboly
Při instalaci zařízení dodržujte bezpečnostní pokyny 
uvedené v tomto návodu k 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 návod k obsluze platí výlučně pro zařízení s násle-
dujícími čísly zboží: 

Typu zařízení Číslo zboží

auroSTEP plus VIH SN 350/3 iP 0010010456 

Tab. 1.1 Platnost návodu

Číslo zařízení viz typový štítek.

2 Popis systému

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

2.2 Označení CE
Označení CE vyjadřuje, že solární systém auroSTEP plus 
splňuje základní požadavky směrnic EU.

2.3 Použití v souladu s určením
Solární systém Vaillant auroSTEP plus byl zkonstruován 
na základě moderní techniky a uznávaných bezpečnost-
ně 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 systém Vaillant auroSTEP plus slouží výhradně k 
zásobování pitnou vodou zahřátou až na 80 °C v 
domácnostech a průmyslu, dle norem NEN pro instalaci 
pitné vody.

a
 Pozor!
Komponenty systému auroSTEP plus smí být 
použity jen k ohřevu pitné vody.

Solární zásobník VIH SN 350/3 iP lze použít v kombinaci 
se všemi Vaillant topnými kotli od roku výroby 2000.
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!

1 Informace k dokumentaci
2 Popis systému
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3 Bezpečnostní pokyny a předpisy

3.1 Bezpečnostní pokyny

Všeobecně
Obecně musí být veškerá solární zařízení montována a 
provozována podle uznávaných technických pravidel. 
Dbejte na dodržování platných předpisů bezpečnosti 
práce, zejména při práci na střeše. Při nebezpečí pádu 
se bezpodmínečně zajistěte proti zřícení. (Také doporu-
čujeme bezpečnostní pás Vaillant obj. č. 302 066.) Dbej-
te bezpečnostních předpisů zaměstnaneckých spolků.

Nebezpečí popálení

H
 Nebezpečí!
Na součástech vedoucích solární kapalinu jako 
jsou kolektory a solární potrubí, a na potrubích 
teplé vody hrozí nebezpečí popálení!
Během solárního režimu dosahují tyto kompo-
nenty velmi vysokých teplot. Předtím, než se 
dotknete těchto součástí, zjistěte jejich teplo-
tu.

Montáž a výměna kolektorů nebo kolektorových částí se 
má provádět ve dnech, kdy je velká oblačnost, aby nedo-
šlo k poranění na horkých částech. Při slunečném počasí 
se tyto práce mohou provádět v ranních a večerních 
hodinách nebo při zakrytém kolektoru.

Nebezpečí přepětí
Uzemněte solární okruh jako vyrovnání potenciálu a 
ochranu před přepětím! Upevněte příchytky zemnících 
trubek na trubky solárního okruhu a spojte příchytky 
pomocí 16mm2-kabelu s potenciálovou kolejnicí.

Netěsnosti
V případě netěsností vodovodního potrubí mezi zásobní-
kem a odběrným místem nejprve zavřete uzavírací ven-
til studené vody na zásobníku. Poté odstraňte netěs-
nost.

3.1.1 Solární zásobník

Instalace
Regulátor pokojové teploty musí instalovat autorizovaný 
kvalifikovaný servis, který odpovídá za dodržení stávají-
cích norem a předpisů. Za škody, které vzniknou nedo-
držováním tohoto návodu, nepřebírá výrobce žádnou 
odpovědnost.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách. 
Před pracemi na zařízení odpojte napájení a 
zajistěte ho před opětovným zapnutím.

Záruční lhůty uznáváme pouze v případě, že instalaci 
provedl akreditovaný specializovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí úrazu elektrickým proudem. 
Při neodborné instalaci hrozí nebezpečí úrazu 
elektrickým proudem a poškození zařízení.

Provozní tlak, pojistný ventil a vypouštěcí potrubí
Maximální provozní přetlak zásobníku je 10 bar. Jestliže 
je vstupní tlak vyšší než 10 bar, musí být do potrubí stu-
dené vody vebudován redukční ventil.
Při každém ohřevu teplé užitkové vody v zásobníku se 
zvětšuje objem vody, a proto musí být každý zásobník 
vybaven pojistným ventilem a odtokovým potrubím.

a
 Pozor!
Během ohřevu zásobníku vychází z bezpečnost-
ních důvodů z odtokového potrubí pojistného 
ventilu voda! 
Nezavírat!

H
 Nebezpečí!
Výstupní teplota u bezpečnostního ventilu 
popř. vyúsťovacího potrubí může mít až 80 °C. 
Odtokové potrubí musí vést do vhodného odto-
ku, kde je vyloučeno ohrožení osob. 
Při dotyku těchto součástí nebo při kontaktu s 
vodou vytékající z těchto součástí hrozí nebez-
pečí popálení!

Kontrola/údržba a úpravy
Kontrolní a údržbářské práce a úpravy na zásobníku 
nebo regulátoru, na přívodních vedeních vody a proudu, 
na odtokovém potrubí a pojistném ventilu pro vodu v 
zásobníku smí být prováděny jen kvalifikovaným servis-
ním technikem.

3.1.2 Bezpečnostní datový list solární kapaliny

1.  Označení látky/přípravy a firmy
1.1  Údaje o produktu:

Obchodní název Vaillant solární kapalina hotová 
směs

1.2  Údaje o dodavateli:
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid, 
Telefon (02191) 18 - 0, Fax (02191) 182810,
Naléhavé informace: rady v případě otravy ve vaší 
blízkosti (viz informace nebo telefonní seznam).
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2.  Složení/údaje o složkách
2.1  Chemická charakteristika

Vodný roztok 1,2-propylenglykolu s inhibitory koro-
ze.

3.  Možná nebezpečí
3.1  Nejsou známa žádná zvláštní rizika.

4.  Opatření první pomoci
4.1  Všeobecné pokyny 

Odstranit znečištěný oděv.
4.2  Při vdechnutí:

V případě potíží po vdechnutí výparů/aerosolu: 
Čerstvý vzduch, vyhledejte lékařskou pomoc.

4.3  Po kontaktu s kůží 
Smýt vodou a mýdlem.

4.4  Po kontaktu s očima 
Důkladně proplachovat pod tekoucí vodou s otevře-
nými víčky alespoň 15 minut.

4.5  Po požití 
Vypláchnout ústa a vypít velké množství vody.

4.6  Pokyny pro lékaře 
Symptomatické ošetření (dekontaminace,
životní funkce), neznámý žádný specifický protijed.

5.  Opatření k uhašení požáru
5.1  Vhodné hasicí prostředky:

Vodní a suché hasicí prostředky, pěna stabilní vůči 
alkoholu, oxid uhličitý (CO2)

5.2  Speciální rizika:
Zdraví škodlivé páry. Tvorba kouře/mlhy. Při požáru 
se mohou uvolňovat uvedené látky a skupiny látek.

5.3  Speciální ochranné prostředky:
V závislosti na okolním prostředí používejte ochran-
né dýchací přístroje.

5.4  Ostatní pokyny:
Ohrožení závisí na hořících látkách a podmínkách 
hoření. Znečištěná hasicí voda musí být zlikvidována 
v souladu s místními předpisy.

6.  Opatření při neúmyslném úniku
6.1  Personální opatření:

Není zapotřebí žádných zvláštních opatření.
6.2  Ekologická opatření:

Znečištěná voda/hasicí voda se nesmí bez předběž-
né úpravy (biologická čistička) dostat do vodních 
zdrojů.

6.3  Postup při čištění/likvidaci:
Spotřebovaný materiál zaizolujte a pokryjte velkým 
množstvím písku, zeminy nebo jiného absorpčního 
materiálu, potom pro usnadnění absorpce silně stla-
čit k sobě. Směsí naplňte nádoby nebo plastové 
sáčky a předejte je k likvidaci.
U větších objemů: Odčerpejte produkt. Menší 
množství zlikvidujte pomocí vhodného materiálu 
jímajícího kapaliny. Nakonec zlikvidujte podle předpi-
sů. Stříkance odplavte velkým množstvím vody, v 
případě větších množství, která by se mohla dostat 

do kanalizace či vodních zdrojů, informujte příslušný 
vodohospodářský úřad.

7.  Manipulace a skladování
7.1  Manipulace:

Zajistěte řádné odvětrání pracoviště, jinak není 
zapotřebí žádných zvláštních opatření.

7.2  Protipožární a protiexplozivní ochrana:
Nejsou požadována žádná mimořádná opatření.
Nádoby ohrožené požárem ochlazujte vodou.

7.3  Skladování:
Pevně uzavřenou nádobu uchovávejte na suchém 
místě. Ke skladování nepoužívejte pozinkované 
nádoby.

8.  Omezení expozice a osobní ochranné pomůcky
8.1  Osobní ochranné prostředky:

Ochrana dýchacích cest: 
Ochrana dýchacích cest při uvolňování par/aerosolů
Ochrana rukou:
Chemikáliím odolné ochranné rukavice (EN 374). 
Vhodné materiály také při delším přímém kontaktu 
(doporučeno: ochranný index 6, odpovídá 
> 480 minutám doby propustnosti dle EN 374):
fluorový elastomer (FKM) – 0,7 mm tloušťka vrstvy.
Vhodné materiály při krátkodobém kontaktu nebo 
postříkání (doporuč.: min. index ochrany 2, odpoví-
dající > 30 minut doby permeace podle EN 374):
nitrilový kaučuk (NBR) – tloušťka vrstvy 0,4 mm. Z 
důvodu obrovské různorodosti je třeba dodržovat 
návody k použití jednotlivých výrobců.
Ochrana zraku: Ochranné brýle s boční ochranou 
(brýle s výztuhou) (EN 166)

8.2  Všeobecná ochranná a hygienická opatření:
Při zacházení s chemikáliemi je nutno dodržovat 
obvyklá ochranná opatření.

9.  Fyzikální a chemické vlastnosti
Skupenství: kapalné 
Barva: fialová/červená
Zápach: specifický pro produkt
Bod tuhnutí (ASTM D 1177): 
cca. -40 °C (č. zboží 0020054988)
Teplota tuhnutí (DIN 51583): 
cca. -28 °C (č. zboží 302 363, 302 498) 
cca. -54 °C (č. zboží 0020054988)
Teplota varu: > 100 °C (ASTM D 1120)
Bod vzplanutí: žádný
Dolní hranice výbušnosti: 2.6 obj.%
Horní hranice výbušnosti: 12.6 obj.%
Teplota vznícení: odpadá
Tlak par (20 °C): 20 mbar
Hustota (20 °C) (DIN 51757): 
cca. 1.030 g/cm3 (č. zboží 302 363, 302 498) 
cca. 1.039 g/cm3 (č. zboží 0020054988)
Roszpustnost ve vodě: dokonale rozpustná
Rozpustnost (kvalitativní) v rozpouštědlech: polární 
Rozpouštědla: rozpustná.
Hodnota pH (20 °C): 9.0-10.5 (ASTM D 1287)

3 Bezpečnostní pokyny a předpisy
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Viskozita, kinematická (20 °C) (DIN 51562): 
cca. 5,0 mm2/s (č. zboží 302 363, 302 498) 
cca. 7,0 mm2/s (č. zboží 0020054988)

10.  Stabilita a reaktivnost
10.1  Látky, kterých je nutno se vyvarovat:

Silné oxidační prostředky
10.2  Nebezpečné reakce:

Žádné nebezpečné reakce, jsou-li dodrženy předpi-
sy/pokyny pro skladování a manipulaci.

10.3  Nebezpečné produkty podléhající rozkladu:
Žádné produkty podléhající rozkladu, jsou-li 
dodrženy předpisy/pokyny pro skladování a manipu-
laci.

11.  Údaje k toxikologii
11.1  LD50/ústní/krysa: > 2000 mg/kg

Primární kožní reakce/králík: nedráždivý. 
(OECD směrnice 404)
Primární kožní reakce/králík: nedráždivý. 
(OECD směrnice 405)

11.2  Dodatečné pokyny:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z jed-
notlivých komponentů.

12.  Údaje k ekologii
12.1  Ekologická toxicita:

Toxicita pro ryby: LC50 Leuciscus idus 
(96 h): > 100 mg/l
Vodní invertované hodnoty: EC50 (48 h): > 100 mg/l
Vodní rostliny EC50 (72 h): > 100 mg/l
Mikroorganismy/účinek na aktivační kal: 
DEVL2 > 1000 mg/l. Při správném zavedení nepatr-
ných koncentrací do adaptovaných biologických čis-
ticích zařízení není nutno očekávat poruchy odbou-
rávání aktivovaného kalu.

12.2  Posouzení vodní toxicity:
Produkt nebyl testován. Posudek byl odvozen z jed-
notlivých komponentů.

12.3  Persistence a rozklad:
Údaje o eliminaci: 
Zkušební metoda OECD 201 A (nová verze)
Analytická metoda: úbytek DOC
Eliminační stupeň: > 70 % (28 d)
Posouzení: Snadno biologicky odbouratelné.

13.  Pokyn pro likvidaci
13.1  Likvidace

Kapalina musí být při dodržení místních předpisů 
dopravena např. na vhodnou skládku nebo do vhod-
né spalovny. Jedná-li se o množství menší než 100 l, 
kontaktujte místní podnik komunálních služeb příp. 
službu sběru použitých chemických látek.

13.2  Nevyčištěná balení:
Nekontaminované obaly je možno opětovně použít. 
Obaly, které nelze vyčistit, se jako látka likvidují.

14.  Údaje k transportu
VbF: Nepodléhá vyhlášce o hořlavých kapalinách.
Zasílání poštou je povoleno. Ve smyslu přepravních 
předpisů se nejedná o nebezpečné zboží. 
GGVE/RID: -, č. UN: -, GGVS/ADR: -, IATA-DGR: -, 
kód IMDG: -, TA-Luft (technické předpisy pro udržo-
vání čistoty vzduchu): -.

15.  Předpisy
15.1  Označení podle směrnice ES/národních předpisů:

Bez povinnosti označování.
15.2  Ostatní předpisy:

Třída ohrožení vodních zdrojů: (příloha 4 VwVwS 
(Německo), ze dne 17.05.1999): (1), slabě ohrožující 
vodu.

16.  Ostatní údaje
Úplné znění výstražných symbolů a R-vět případně 
v kap. 3 pod "Nebezpečné obsažené látky" znění: 
Xi: dráždivá. R36: dráždí oči.

List s bezpečnostními údaji je určen k tomu, aby zpro-
středkoval podstatné fyzikální, bezpečnostně technické, 
toxikologické a ekologické údaje pro zacházení s che-
mickými látkami a přípravky, jakož i doporučení pro bez-
pečné zacházení, zejména skladování, manipulaci a pře-
pravu. Odpovědnost za škody v souvislosti s využitím 
těchto informací nebo použitím, přizpůsobením nebo 
zpracováním zde popsaného produktu je vyloučena. To 
neplatí,pokud se my, naši právní zástupci nebo zplno-
mocněnci dopustíme úmyslné nebo hrubé nedbalosti. 
Odpovědnost za nepřímé škody je vyloučena. 
Údaje byly vypracovány podle nejlepšího vědomí a svě-
domí a odpovídají našemu aktuálnímu stavu znalostí. 
Nezískáváte žádný příslib ohledně vlastností výrobku.

17.  Stav: Vypracováno dne 01. 02. 2008 
kým: Vaillant GmbH.



8 Návod k instalaci a údržbě auroSTEP plus 0020105077_00

3.2 Předpisy, pravidla a směrnice

Instalaci kotle Vaillant smí provádět výhradně autorizo-
vaný servisní technik.
Ten také přebírá odpovědnost za řádnou instalaci a uve-
dení do provozu. 
Servisní technik musí při prvním uvedení do provozu 
zkontrolovat těsnost plynových a vodovodních potrubí a 
těsnost zařízení.

Při instalaci je třeba dodržovat zejména následující 
zákony, vyhlášky, technická pravidla, normy a předpisy 
v platném znění.

h
 Upozornění!
Následující výčet norem není kompletní.

3.2.1 Přehled norem EU

Solární zařízení, všeobecně

PrEN ISO 9488
Terminologie tepelných solárních systémů a jejich kom-
ponentů (ISO/DIS 9488; 1995) Nutná minimální vzdále-
nost ve spojení s

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

EN 1991-2-3
Eurocode 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–3: Účinky na nosné 
konstrukce, zatížení sněhem

EN 12976-1
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikované sys-
témy, část 1: Všeobecné požadavky

EN 12976-2
Tepelná solární zařízení a jejích díly; Prefabrikovaná 
zařízení, část 2: Zkušební postupy

ISO 9459-1: 1993
Solar heating – Domestic water heating systems – 
Part 1: Performance rating procedure using indoor test 
 methods

ISO/TR 10217
Solar energy – Water heating systems – Guide to 
 material selection with regard to internal corrosion

Kolektory a montáž kolektorů

EN 1991-2-4
Eurokód 1 – Podklady pro plánování nosných konstrukcí 
a vlivu na nosné konstrukce, část 2–4: Zatížení konstruk-
cí - Zatížení větrem

Zásobník a montáž zásobníku

Směrnice pro tlaková zařízení 97/23/EG
Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU z 29. květ-
na 1997 ke sjednocení právních předpisů členských států 
o tlakových zařízeních

PrEN 12897
Předpisy týkající se zásobování vodou pro nepřímo ohří-
vané, nevětrané (uzavřené) zásobníky teplé vody 

PrEN 806-1
Vnitřní vodovod pro rozvod vody určené k lidské spotře-
bě - Část 1: Všeobecně

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

EN 60335-2-21
Bezpečnost elektrických zařízení určených pro domác-
nost a podobné účely; část 2: Zvláštní požadavky na 
ohřívač vody (zásobník vody a bojler na teplou vodu) 
(IEC 335-2-21: 1989 a doplňky 1; 1990 a 2; 1990, modifi-
kováno)

Ochrana před bleskem

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

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 stav-
bách a nebezpečí života

3 Bezpečnostní pokyny a předpisy
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Montáž 4 

4 Montáž

4.1 Místo instalace

Solární zásobník
• Abyste se vyhnuli tepelným ztrátám, postavte solární 

zásobník co nejblíže ke kolektoru. Minimální nutný 
odstup činí 3 m.

• Při výběru instalačního místa zohledněte hmotnost 
naplněného zásobníku (viz kapitola 12; Technické 
údaje).

• Solární zásobník musí být umístěn v mrazuvzdorné 
místnosti.

• Umístění zásobníku zvolte tak, aby bylo možno vést 
k zařízení potřebná potrubí (na straně solárního systé-
mu a pitné vody).

• Místo instalace zásobníku zvolte tak, abyste měli 
nad zásobníkem cca. 35 cm místo na případnou 
výměnu opotřebované anody za řetězovou anodu 
(č. zboží 106 482).

h
 Upozornění!
Abyste se vyhnuli energetickým ztrátám, opat-
řete topná potrubí a vedení teplé vody tepelnou 
izolací.

a
 Pozor!
Zásobník musí být výškově umístěn pod kolek-
tory a vedeními nacházejícími se na střeše, aby 
bylo umožněno úplné vyprázdnění kolektorů. 
Výškový rozdíl mezi nejvyšším bodem (přívodní 
kolektorové vedení) a nejnižsím bodem zařízení 
(spodní hrana zásobníku) nesmí překročit 12 m, 
protože jinak není výkon čerpadla dostačující.

 Pozor!
Spád propojovacího vedení mezi polem kolekto-
rů a solárním zásobníkem nesmí být v žádném 
místě menší než 4 % (4 cm/m); tím je zajištěn 
dostatečný průtok solární kapaliny.

 Pozor!
Horizontálně nesmí být položeno více než 
10 m "solární měděné trubky 2 v 1" s délkou 
10 m (číslo zboží 302 359) nebo "solární 
měděné trubky 2 v 1" s délkou 20 m (číslo 
zboží 302 360) (při dodržení pravidla spádu 
4 %).
Horizontální položení trubek v tomto případě 
znamená instalaci pod úhlem menším než 45°!

h
 Upozornění!
Tak jako u všech zařízení pro výrobu a přípravu 
teplé vody vznikají i u tohoto solárního systé-
mu zvuky, jejichž hladina sice leží všeobecně 
pod úrovní dnes obvyklých spalovacích topných 
zařízení; přesto však výslovně nedoporučujeme 
umístění jednotky solárního zásobníku v obýva-
cím pokoji nebo ložnici!

4.2 Rozměry

4.2.1 Sklopné rozměry

17
7

5
 

15
5

2
 

Obr. 4.1  Sklopný rozměr
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4.3 Rozměry zařízení a připojení
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Obr. 4.2  Rozměry zařízení a připojení solárního zásobníku

Legenda
1 Připojení potrubí teplé vody R 3/4
2 Vtok do zásobníku R 1
3 Odtok ze zásobníku R 1
4 Přípojka studené vody R 3/4
5 Štítek připojovací schéma
6 Bez funkce

7 Ochranná magneziová anoda
8 Ponorná trubka pro zásobníkové čidlo Sp1
R = Vnější závit

4 Montáž
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Montáž 4

4.3.1 Montáž kolektorů
Namontujte kolektory. Dbejte přitom na montážní návod 
pro ploché kolektory auroTHERM classic VFK 135 D.

4.4 Přeprava na instalační místo
Zásobník se dodává kompletně smontovaný. 
Máte různé možnosti, jak jej přepravit na instalační 
místo.
– Kompletní v balení, pokud je to na místě stavby možné
– Bez balení, kompletně smontovaný, pokud to dovoluje 

přepravní cesta
– Bez krytu a izolace, v případě úzkých dveří nebo pro 

ochranu krytu

h
 Upozornění!
Na demontáž a montáž krytu a izolace potřebu-
je 1 osoba cca. 10 minut.

h
 Upozornění!
Instalace může dle výběru probíhat s izolací/
krytem nebo bez nich.

h
 Upozornění!
Použijte eventuálně pomůcky pro přepravu z 
příslušenství.

a
 Pozor!
Poškození zásobníku.
Má-li být zásobník přepraven na instalační 
místo pomocí přepravním vozíkem nebo na 
instalační místo přinesen, potom dbejte na 
izolaci na podlaze pod zásobníkem. Nesmí být 
poškozena.

4.4.1 Přeprava v balení

Obr. 4.3  Přeprava v balení, sestávající z čelní a spodní vycpáv-

ky ze styroporu a zasouvací kartonové krabice
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4.4.2 Přeprava bez balení

3

2

1

Obr. 4.4  Přeprava bez balení

• Solární zásobník (1) vyjměte z obalu až na místě insta-
lace.

• Nakloňte solární zásobník trochu dopředu tak, abyste 
mohli na požadovaném místě zlomu (3) rozlomit pat-
kovou výztuž ze styroporu a poté odstraňte obě polo-
viny rozbité patkové výztuže. 

• Vyrovnejte zásobníkovou jednotku pomocí tří nastavi-
telných patek (2).

4.4.3 Přeprava bez krytu

2

3

1

Obr. 4.5  Odstranění vík a krytů

• Sejměte ze zásobníku víko (1).
• Sundejte oba kryty (2) a (3) v přední části zásobníku.

h
 Upozornění!
Zařízení je přednaplněno. Oblužný sloup s regu-
látorem, jakož i čerpadla a hydraulika musí při 
transportu zůstat na zařízení. Při transportu 
zařízení odstraňte jen kryt a izolaci.

4 Montáž
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Montáž 4

1

2

2

Obr. 4.6  Odstranění krycího pláště

• Povolte šrouby (2) na sloupu a uvolněte krycí plášť 
(1).

• Přidržujte pevně krycí plášť a obejděte zásobník smě-
rem doprava, abyste plášť měli v ruce "nalevo" ve 
tvaru kapky.

• Stáhněte k sobě oba konce krycího pláště pomocí 
svorky.

Obr. 4.7  Upevnění krycího pláště svorkou

4.4.4 Přeprava bez izolace

Obr. 4.8  Sejmutí izolace

• Odstraňte nejprve jednu slupku zatažením na stranu a 
potom druhou spodní slupku.
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h
 Upozornění!
Zařízení je přednaplněno. Proto může při uvol-
nění solárních připojovacích vedení vytékat 
solární kapalina. V tomto případě můžete solár-
ní kapalinu na plnicí přípojce vypustit. Po ukon-
čení prací systém opět naplňte vypuštěným 
množstvím solární kapaliny.

• Rozpojte solární přípojovací potrubí u průzoru popř. u 
plnicí přípojky.

• Odstraňte pouze kryt.

4.4.5 Montáž izolace a krycího pláště
Při montáži izolace a krycího pláště postupujte v opač-
ném pořadí:

• Namontujte izolaci shora dolů, viz obr. 4.8.

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení.
Solární připojovací vedení mohou být za provo-
zu velice horká.
Dbejte na to, aby se elektrická vedení nedostala 
do kontaktu se solárním připojovacím vedením.

• Namontujte solární přípojovací potrubí.
• Namontujte krycí plášť. 
• Poté obejděte s pláštěm zásobník a uzavřete levou 

stranu krycího pláště pomocí šroubů.

h
 Upozornění
Zkontrolujte správné umístění krytů, abyste 
zabránili tepelným ztrátám.

• Zarovnejte zásobník svisle s nastavitelnými nožkami.

5 Instalace

5.1 Montáž připojovacích vedení pitné vody
Pro připojení vedení pitné vody na solární zásobník nabí-
zí firma Vaillant jako příslušenství různé sady potrubí 
pro instalaci na omítku nebo pod omítku. K dostání je 
např. přípojné příslušenství, u kterého je při připojení na 
cirkulační ohřívač vody díky tolerančnímu vyvážení v 
horizontálním i vertikálním směru zajištěna dostatečná 
flexibilita při instalaci. Informace k příslušenství najdete 
v platném ceníku.

h
 Upozornění!
Při montáži připojovacího vedení dbejte na 
návody, které jsou připojeny k danému příslu-
šenství.

Potrubí, které má být instalováno na místě montáže, 
vyžaduje následující součásti:
–  termostatické míchadlo teplé pitné vody
–  příp. expanzní nádobu na pitnou vodu
–  příp. redukční ventil ve vedení studené vody
–  příp. gravitační brzdu v topném okruhu
–  údržbové kohouty
–  příp. čerpadlo na ochranu proti legionelám

Pro montáž potrubí na místě konstrukce je k dispozici 
sada příslušenství (číslo zboží 305 967), skládající se ze 
čtyř kolen.
Ty umožňují připojení měděných trubek (Ø 15 mm) přes 
stlačitelné šroubení.

Termostatické míchadlo teplé pitné vody
Termostatické míchadlo teplé pitné vody zajišťuje, že se 
teplá voda ze zásobníku promíchává se studenou vodou 
na požadovanou maximální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.
Při uvedení solárního zařízení do provozu nastavte ter-
mostatické míchadlo teplé pitné vody na požadovanou 
maximální teplotu, takže tato maximální teplota bude k 
dispozici na odběrných místech teplé vody.

H
 Nebezpečí!
Pro zajištění účinné ochrany proti opaření 
nastavte termostatický směšovač na < 60 °C 
a kontrolujte teplotu u odběrného místa teplé 
vody.

4 Montáž
5 Instalace
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Instalace 5

5.2 Montáž solárních připojení

min. 4 %

m
ax

. 1
2

 m
 

Obr. 5.1  Instalační výška a spád potrubí bez "solární nádoby na 

zpětný tok"

a
 Pozor!
Celková délka propojovacího vedení mezi kolek-
torem a solárním zásobníkem nesmí překročit 
40 m, smí být tedy použity max. 20 m "solární 
měděné trubky 2 v 1" (odpovídá celkové délce 
40 m).
Jestliže celková délka propojovacího vedení 
překročí 40 m nebo jestliže je vnitřní průměr 
propojovacího vedení větší nebo menší než 
8,4 mm, nepřebírá firma Vaillant žádnou záruku 
za funkci solárního systému.

 Pozor!
Vaillant přebírá záruku za funkci solárního sys-
tému jen tehdy, když je na propojovací vedení 
použita "solární měděná trubka 2 v 1" s délkou 
10 m (číslo zboží 302 359) nebo s délkou 20 m 
(číslo zboží 302 360) a když je solární systém 
naplněn solární kapalinou (číslo zboží 302 363, 
302 498) Vaillant.

min. 4 %

Obr. 5.2  Uložení solárního zásobníku na půdě

a
 Pozor!
Jestliže je solární zásobník uložen na půdě, 
musí se horní solární přípojka zásobníku vždy 
nacházet pod nejnižším bodem kolektoru. 
Spád propojovacího vedení mezi kolektorem a 
solárním zásobníkem nesmí být v žádném místě 
menší než 4 % (4 cm/m), aby byl zajištěn 
dostatečný průtok solární kapaliny.

 Pozor!
"Solární měděná trubka 2 v 1" může být v 
opláštěných úsecích ohýbána jen ručně.
Abyste se vyhnuli nepřípustným zúžením 
průřezu, zvlnění popř. zlomení, nepodkročujte 
v žádném případě rádius ohnutí 100 mm.

• Položte Vaillant "solární měděnou trubku 2 v 1" od 
střechy po místo instalace zásobníku. Dbejte přitom 
na údaje týkající se max. délky propojovacího vedení a 
nutného spádu.
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Obr. 5.3  Sejmutí krytů

• Horní a dolní kryt na přední straně zásobníku sejmete 
tak, že kryty nahoře a dole vytáhnete z přídržných 
svorek.

a
 Pozor!
Dávejte při úpravě délky použitých doporuče-
ných a bezpečných "solárních měděných trubek 
2 v 1" a jejich izolace pozor na to, abyste nepo-
škodili elektrické vedení pro připojení solárního 
čidla, které je uložené v izolaci.

• Spojte vedení horní solární přípojky na kolektoru (pří-
vodní solární vedení) nahoře na solárním zásobníku s 
levou měděnou trubkou solárního zásobníku. 

• Spojte vedení spodní solární přípojky na kolektoru 
(zpětné solární vedení s kabelem) nahoře na solárním 
zásobníku s pravou měděnou trubkou solárního 
zásobníku. 

1
2

3
4

5

Obr. 5.4  Solární přípojky na zásobníku

K připojení použijte stlačitelné šroubení následovně:

a
 Pozor!
Pokud namontujete stlačitelné šroubení bez 
opěrných pouzder, může dojít k deformaci 
měděné trubky. V důsledku toho by došlo k 
netěsnosti nebo poškození solární přípojky! 
Dbejte na těsné dotažení stlačitelného 
šroubení. 
Chraňte solární připojení před poškozením při 
utahování tím, že je přidržíte v opačném směru.

• Zaveďte do měděné trubky (1) až na doraz podpěrnou 
objímku (2).

• Nasuňte na měděnou trubku převlečnou matici (3) a 
stlačovací kroužek (4).

• Nastrčte měděnou trubku až na doraz tělesa šroubení 
(5) a v této pozici utáhněte převlečné matice.

5 Instalace
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Instalace 5

5.3 Elektrická instalace

5.3.1 Předpisy
Při elektrickém zapojení dodržujte předpisy příslušných 
elektrorozvodných závodů.
K elektrickému zapojení používejte běžné vodiče.
Požadovaný průžez vedení:
– Napájecí vedení 230 V

(kabel síťového připojení): 1,5 mm2 nebo 2,5 mm2

– Nízkonapěťová vedení
(vodiče snímačů): min. 0,75 mm2

Vedení čidla nesmí překročit maximální délku 50 m.
Napájecí vedení s napětím 230 V a vodiče od snímačů 
musí být vedeny od délky 10 m navzájem odděleně. Jako 
alternativu použijte pro čidlo stíněná vedení.
Připojovací vedení 230 V musí být provedena v průřezu 
1,5 mm2 nebo 2,5 mm2 a musí být na upevněna na 
základním podstavci pomocí přiložených pojistek k zajiš-
těním před vnějším tahem.

Volné svorky zařízení nesmí být použity jako pomocné 
svorky dalších zapojení.

Instalace jednotky solárního zásobníku musí být prove-
dena v suchých místnostech.

Jednotka solárního zásobníku musí být připojena 
prostřednictvím pevného přívodu a oddělovacího zaříze-
ní se vzdáleností otevřených kontaktů nejméně 3 mm 
(například pojistky, výkonové vypínače).

5.3.2 Připojení elektrického napájení
Elektrické zapojení smí provádět výhradně autorizovaný 
kvalifikovaný servis.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách.
Před pracemi na zařízení odpojte napájení a 
zajistěte ho před opětovným zapnutím.

 Nebezpečí!
Riziko poškození desky zkratem na přívodních 
vedeních.
Konce žil vodičů, ve kterých prochází napětí 
230 V, smí být při napojení na ProE-konektor z 
bezpečnostních důvodů odizolovány max. v 
délce 30 mm. Je-li vodič zbaven pláště ve větší 
délce, hrozí riziko zkratů na desce s plošnými 
spoji.

a
 Nebezpečí!
Nebezpečí poškození desky přetížením.
Kontakt C1/C2 je 24V nízkonapěťový kontakt a 
nikdy se nesmí používat jako 230 V výkonový 
spínací kontakt.
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3

2

1

4

Obr. 5.5 Položení síťtového připojovacího vedení

•  Pod horním čelním krytem se nachází ovládací skříňka 
(1). Po vyšroubování šroubu (2) pomocí šroubováku 
můžete skříňku otevřít z boku. Abyste mohli kryt 
nadzvednout, musíte jej nejprve lehce otevřít.

•  Položte přípojovací síťové vedení (3) do kabelových 
šacht rámového plechu (4) od horní strany zásobní-
ku směrem k ovládací skříňce (1). Pokud je to nutné, 
položte do stejných kabelových šacht i kabel C1/C2. 

V případě potřeby může být připojovací síťové vedení z 
optických důvodů vedeno i podélně pod zásobníkem, 
protože zásobník stojí na umělohmotných nožkách. V 
tomto případě položte připojovací síťové vedení do 
kabelových šacht zespodu směrem k ovládací skříňce.

1

2

Obr. 5.6 Položení vedení kolektorového čidla

• Elektrické vedení (1), souběžně uložené v izolaci 
"solární měděné trubky 2 v 1", položte do vedení kabe-
lu (2) kolektorového čidla od horní strany zásobníku 
směrem k regulačnímu přístroji. 

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození elektrických vedení!
Elektrická vedení nesmí z důvodu vysokých 
teplot přiléhat na měděné trubky, ve kterých 
proudí solární kapalina.
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6

Obr. 5.7 Propojení vedení čidla

• Propojte regulační zařízení dle hydraulického schéma-
tu (viz obrázky 5.7 až 5.9).

• Připojovací síťové vedení připojte k příslušným svor-
kám PE, N a L systému ProE a zajistěte je pomocí 
pojistek proti působení vnějšího tahu nacházejících se 
vně ovládací skříňky.

• Upněte vedení čidla (1) do příslušných svorek KOL1 
systému ProE.

• Pokud je to nutné, upněte i kabel C1/C2 do příslušných 
svorek C1/C2 systému ProE.

• Prolomte ve spínací skříňce potřebný počet otvorů (3) 
k zavedení všech samostatně montovaných kabelů.

• Gumové kabelové průchodky (4) spolu s předem vsu-
nutými kabely zastrčte do otvorů.

• Všechny vodiče zajistěte pomocí přiložených pojistek 
k zajištění před vnějším tahem (2).

5 Instalace
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Instalace 5

• Napojte připojovací síťové vedení přes oddělovací 
zařízení pro všechny póly,se vzdáleností otevřených 
kontaktů minimálně 3 mm (např. pojistky nebo výko-
nostní spínač) na vedení PE, N a L domovní instalace.

• Nasaďte kryt zpět v lehce otevřeném stavu, neboť 
teprve poté je možné jej kompletně.

• Utáhněte pojistný šroub krytu.

Propojení podle hydraulického schématu
Pro zjednodušení instalace je v regulátoru standardně 
nastaveno hydraulické schéma 2.
Hydraulické schéma ukazuje možné konfigurace zaříze-
ní, přičemž komponenty zařízení jsou volitelné.

a
 Pozor!
Tato schémata hydraulického systému jsou jen 
schematická a nelze je použít k vlastní instalaci 
hydraulických potrubí.
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Obr. 5.8  Schéma hydrauliky 2

Označení ve 
schématu hyd-
raulického sys-
tému/ve sché-
matu zapojení

Díl

I, II, III Možnost připojení různých zdrojů tepla k dobíje-
ní tepelného zásobníku

C1/C2 Vodiče k propojení s ovládáním zdrojů tepla k 
dobíjení tepelného zásobníku 

kW Studená voda

HZ-K Topný okruh (okruhy)

LegP Čerpadlo s ochranou proti legionele (volitelné)

EP Elektrická topná tyč (volitelné)

Kol1-P Čerpadlo kolektorů 1

Kol2-P Čerpadlo kolektorů 2

Kol 1 Kolektorový snímač 1

Sp1 Snímač v tepelném zásobníku 1

Sp2 Snímač v tepelném zásobníku 2

230 V Přívodní vedení 230 V síť

Tab. 5.1 Legenda k obr. 5.8 a 5.9

5 Instalace
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Instalace 5
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*  Na přípojku LEG/BYP lze napojit čerpadlo pro ochranu proti legionelám 

(příslušenství). 

Obr. 5.9  Schéma připojení hydraulického systému 2

h
 Upozornění!
Při zapojování regulátoru dbejte na to, že 
zásadně musíte použít termický směšovací 
ventil pro vymezení maximální teploty, který 
musí být v závislosti na topném zařízení nasta-
ven např. na 60 °C.

 Upozornění!
Přes kontakt regulátoru C1/C2 musí být dán 
topnému zařízení pokyn, že teplota v solárním 
zásobníku není dostačující a že je nutný 
doohřev prostřednictvím topného zařízení. To 
se děje prostřednictvím propojení regulátoru 
solárního zásobníku s topným zařízením pomocí 
kabelu C1/C2.
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6 Uvedení do provozu

Z továrny je již ohýbaná trubka zásobníku naplněna 
solární tekutinou v množství potřebném pro provoz 
solárního zařízení.
Při uvádění do provozu je třeba dodržet následující 
postup:
• Naplňte zásobník pitnou vodou a odvzdušněte teplo-

vodní potrubí.
• Příp. upravte továrně přednastavené parametry regu-

látoru za účelem optimalizace systému.
• Provedte vyrovnání tlaku v solárním systému.
• Zkontrolujte těsnost.
• Nastavte termostatický směšovač.

6.1 Naplňte systém pitnou vodou
• Z přívodu studené vody naplňte systém pitnou vodou 

a proveďte odvzdušnění přes nejvýše položený výtok 
teplé vody.

• Zkontrolujte zásobník a zařízení na těsnost.
• Zkontrolujte všechna regulační a kontrolní zařízení na 

funkčnost a správné nastavení.

6.2 Plnění a odvzdušnění dohřívacího systému
• Plnění a odvzdušnění topné části provádějte přes pří-

vodní a zpětnou přípojku zásobníku.
• Zkontrolujte těsnost systému.
• Zkontrolujte funkčnost a správné nastavení všech 

regulačních a kontrolních zařízení.

6.3 Nastavení parametrů zařízení

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození čerpadel kolektorů!
Při prvním uvedení do provozu vypněte kolekto-
rové čerpadlo okamžitě po prvním zapnutí 
napájení tak, že na regulátoru zvolíte provozní 
režim .
Po nastavení parametrů zařízení musí být 
solární systém nejprve bezpodmínečně pro-
vzdušněn (viz odstavec 6.4).

Aby bylo možné zařízení optimálně vyladit na okolnosti 
zapojení, lze nastavit některé parametry zařízení. Tyto 
parametry jsou shrnuty na úrovni obsluhy a měl by je 
nastavovat výhradně kvalifikovaný řemeslník.
Úroveň kvalifikovaného řemeslníka lze vyvolat stisknu-
tím tlačítka programování po dobu zhruba 3 sekund.
Poté můžete klepnutím na regulátor vyvolat všechny 
parametry zařízení.
Otáčením ovládacího prvku lze nastavit požadované 
hodnoty. Nastavená hodnota se ukládá klepnutím na 
ovládací prvek.
Po stisknutí tlačítka programování se zobrazení přepne 
zpět do základního zobrazení, aniž by se uložila nastave-
ná hodnota.
Následující tabulka zobrazuje přehled všech parametrů 
zařízení a jejich továrního nastavení.

6 Uvedení do provozu
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Uvedení do provozu 6

Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Výběr schématu hydrauliky 1 nebo 2 2

Nastavení maximální teploty tepelného 
zásobníku

20 až 75 °C 75 °C

Tab. 6.1 Parametry zařízení (pokrač. na další straně)
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Displej Nastavit otáčením ovládacího prvku Rozsah nastavení Tovární nastavení

Aktivace programu na ochranu před 
legionelami

0 [Vyp], 1 [Den], 2 [Noc] 0 [Vyp]

Nastavení doby trvání plnicího režimu 3 - 9 min 9 min

Nastavení zapojení pomocného čerpadla 0 [není zapojeno], 1 [zapojeno] 1

Vyberte počet kolektorů 1 až 3 3

Nastavení doby zablokování kolektorového 
čerpadla

5 - 60 min 10 min

Aktivace zpoždění dobíjení 0 = neaktivní; 1 = aktivní 0

Nastavení aktuálního dne 1-31 0

Nastavení aktuálního měsíce 1-12 0

Nastavení aktuálního roku 2000-2215 2000

Tab. 6.1 Parametry zařízení (pokračování)

6 Uvedení do provozu
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Uvedení do provozu 6

h
 Upozornění!
Parametry zařízení a časové programy můžete 
vrátit zpět do továrního nastavení tak, že cca 
na 10 vteřin podržíte tlačítko Programování. 
Zobrazení pak třikrát zabliká a všechny para-
metry se vynulují na tovární nastavení.

6.4 Vyrovnání tlaku v solárním systému
Vzduch, který se nachází v kolektoru, se během instala-
ce celého solárního zařízení ohřívá. To znamená, že hus-
tota vzduchu v kolektoru klesá.

1
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3

45

7

8

9

6

Obr. 6.1  Vyrovnání tlaku v solárním systému

Při prvním spuštění solárního systému opustí horký 
vzduch kolektor (9) a proudí do podstatně chladnější 
ohýbané trubky (7) solárního zásobníku, kde se ochladí. 
To vede k vytvoření podtlaku v systému.
Protože podtlak v sytému může vést k hluku čerpadel a 
může negativně ovlivnit výkon kolektorových čerpadel a 
především také jejich životnost, je při prvním uvedení do 
provozu nezbytné provést jednorázové vyrovnání tlaku. 
Pitná voda ve spodní oblasti zásobníku přitom musí být 
studená, tzn. že by se teplota na dolním zásobníkovém 
čidle Sp2 měla nacházet pod 30 °C.

h
 Upozornění!
Poté, co jednou provedete vyrovnání tlaků, není 
nutné operaci opakovat do té doby, než znovu 
otevřete solární systém!

 • Napojte hadici (3) (délka cca. 1,5 m) na horní plnicí pří-
pojku.

• Zaveďte konec hadice do sběrné nádoby vhodné pro 
solární kapalinu (4). Umístěte hadici ve sběrné nádobě 
tak, aby do ní mohl proudit vzduch.

• Neponořujte konec hadice do solární kapaliny, abyste 
byli chráněni před případně vystupující horkou párou a 
solární kapalinou.

H
 Nebezpečí!
Jestliže nebude provzdušnění systému prove-
deno dle tohoto popisu, hrozí nebezpečí popále-
ní horkou párou nebo solární kapalinou.

• Spusťte solární systém tak, že zapnete přívod proudu 
na přívodním síťovém vedení a na regulátoru zvolíte 
provozní režim . Když dostatečně svítí slunce, běží 
kolektorová čerpadla (5, 6) několik minut na maximál-
ní otáčky.

• Když slunce nesvítí, musíte na solárním regulátoru na 
3 sek. současně zmáčknout tlačítko I a F. Kolektorová 
čerpadla pak běží v režimu plnění, po dobu plnění 
zásobníku nastavenou na regulátoru, a to nezávisle na 
rozdílech teplot při zapínání. Až uplyne tato doba, 
záleží na podmínkách solárního nabití, jestli kolektoro-
vá čerpadla poběží dál nebo se vypne.

h
 Upozornění!
Při prvním uvedení zařízení do provozu se může 
v/před kolektorovými čerpadly nacházet 
vzduch. Proto je případně nutné čerpadla více-
krát nově spustit, aby byl vzduch vytlačen. Při 
běžících čerpadlech přitom může dojít k hluku a 
vibracím, které jsou však neškodné.
Jestliže při běžících kolektorových čerpadlech 
proudí v průzoru (1) solárního vedení směrem ke 
kolektoru již jen solární kapalina bez vzducho-
vých bublinek, nenachází se již v kolektorových 
čerpadlech žádný vzduch.

• Během režimu plnění (nabíhající kolektorové čerpadlo) 
7 min. počkejte a poté opatrně otevřete za stálého 
chodu kolektorového čerpadla kohout (2) na horní 
plnicí přípojce. Je možné, že z hadice působením tlaku 
vyteče trochu solární kapaliny. Poté je do systému sly-
šitelně nasáván vzduch (8).

• Po několika málo vteřinách je nasávání vzduchu ukon-
čeno. Nyní opět uzavřete kohout (2) na horní plnicí 
přípojce.
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a
 Pozor!
Solární systém musí být při prvním uvedení do 
provozu (a po každé výměně solární kapaliny) 
po dobu plnění solárního zařízení nutně pro-
vzdušněn. 
Provzdušnění musí proběnout přesně v době 
režimu plnění. Doporučujeme otevřít horní plnicí 
ventil po 7 min.
Jestliže bude provzdušnění provedeno v jiném 
časovém okamžiku, může dojít ke škodám na 
solárním systému. V tomto případě nepřebírá-
me záruku na funkčnost solárního systému.

• Sejměte hadici z horní plnicí přípojky.

6.5 Kontrola těsnosti solárního systému
• Když kolektorová čerpadla nabíhají, zkontrolujte, zda 

ze šroubových spojení solární měděné trubky na stře-
še nebo na zásobníku nevytéká solární kapalina.

a
 Pozor!
Chraňte solární přípojky na kolektoru solárního 
zásobníku před poškozením při utahování tím, 
že je přidržíte v opačném směru.

• Případně dotáhněte šroubení.
• Izolujte po provedení zkoušky těsnosti všechny volně 

ležící solární rozvody a stlačitelné šroubení na střeše 
vhodným izolačním materiálem. Vaillant zde doporu-
čuje izolaci pro jednotlivé trubky s PA-ochranným 
opletením v délce 2 x 75 cm (číslo zboží 302 361) odol-
nou proti ptačímu klování, která je dostupná jako pří-
slušenství.

6.6 Kontrola funkce solárního systému
Ve vzácných případech se může stát, že se ve výměníku 
tepla zachytí vzduch. To může vést k tomu, že čerpadla 
již nedosáhnou potřebné čerpací výšky. 

• Zkontrolujte, zda je během doby plnění (továrně 
nastaveno na 9 minut) kolektorové pole naplněno a 
zda solární kapalina proudí z kolektorového pole zpět 
k zásobníku.

Jestliže svítí slunce, poznáte zpětné proudění solární 
kapaliny na zahřátí solárních vedení.

H
 Pozor!
Nebezpečí popálení v důsledku vysoké provozní 
teploty solárních vedení.
Vyvarujte se dotyku vedení.

• Jestliže slunce nesvítí, stiskněte pro kontrolu součas-
ně na cca. 3 sekundy tlačítka I a F.

Zpětné proudění solární kapaliny rozpoznáte v tomto 
případě na tichém bublajícím zvuku s solárním výměníku 
tepla.
Pokud solární kapalina neproudí z kolektorového pole 
zpět, je třeba solární výměník tepla propláchnout (viz 
kapitola "8.4 Výměna solární kapaliny").

6.7 Nastavení parametrů zařízení na regulátoru
• Naprogramujte na solárním regulátoru časový spínač 

nebo časový program (stanovte počátek doby uvolně-
ní pro plnění zásobníku).

• Uveďte topný kotel do provozu.

6.8 Nastavte termostatický směšovač pitné vody
Horkou vodu ze zásobníku lze pomocí promíchání horké 
a studené vody prostřednictvím termostatického směšo-
vače pitné vody namontovaného na místě konstrukce 
(příslušenství – číslo zboží: 302 040) nastavit na maxi-
mální teplotu mezi 30 °C a 70 °C.

• Regulujte termostatický směšovač pitné vody tak, aby 
byla dodržena Vámi požadovaná teplota u vodovod-
ních kohoutů.

d
 Nebezpečí!
Pro zajištění účinné ochrany proti opaření 
nastavte termostatický směšovač na < 60 °C 
a kontrolujte teplotu u odběrného místa teplé 
vody.

6.9 Předání provozovateli
Provozovatel solárního systému auroSTEP plus musí být 
poučen o manipulaci a funkci systému a především jeho 
regulátoru. Provozovateli předejte všechny návody a 
doklady zařízení, které jsou určeny pro něj, aby si je 
uschoval. S provozovatelem si podrobně projděte návod 
k obsluze a odpovězte na jeho případné dotazy.
Upozorněte provozovatele zejména na bezpečnostní 
pokyny, které musí dodržovat.
Upozorněte uživatele na to, že návody musí zůstat v 
blízkosti zařízení.

6 Uvedení do provozu
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Uvedení do provozu 6

6.9 Protokol o uvedení do provozu

Solární zařízení od:
bylo uvedeno do provozu se zřetelem na následující 
body:

1. MONTÁŽ O.K. Poznámka

Kotva řádně upevněná

Solární potrubí bylo propojeno s vyrovnáním potenciálu

Střešní krytina byla po usazení kotvy položena zpět podle předpisu

Střešní krytina nebyla poškozena

Fóliový kryt kolektorů byl odstraněn

Vypouštěcí potrubí bylo instalováno na pojistný ventil solárního okruhu

Zachycovací nádržka (prázdný kanystr) byla umístěna pod vypouštěcí 
potrubí

Vyúsťovací potrubí u pojistného ventilu na straně teplé vody instalováno a 
na výstupu připojeno

Ochranná magneziová anoda v kombinovaném zásobníku zkontrolována: 
Kabelové spojení O.K.*

Termostatický směšovač instalován

2. UVEDENÍ DO PROVOZU

Solární okruh byl provzdušněn

Byla zkontrolována těsnost solárního systému včetně prověření netěsností 
na šroubových spojích (příp. dotáhnout převlečnou matici)

Víčka ventilu KFE byla našroubována

Zásobník byl odvzdušněn

Topný okruh byl odvzdušněn

Byl zvolen správný počet kolektorů

Bylo zkontrolováno nastavené schéma hydrauliky a zvolený počet čerpadel

Tab. 6.2 Protokol uvedení do provozu (pokrač. na další straně)
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3. REGULAČNÍ SYSTÉMY O.K. Poznámka

Teplotní čidlo zobrazuje skutečné hodnoty

Solární čerpadlo běží a cirkuluje

Solární okruh a zásobník se zahřívají

4. INSTRUKTÁŽ

Uživatel zařízení byl poučen o:

–  Základních funkcích a obsluze regulátoru solárního systému vč. 
cirkulačního čerpadla

– Funkcích a obsluze dohřívání

– Funkci ochranné magneziové anody

– Zajištění systému před mrazem

– Intervalech údržby

– Vydání podkladů

– Dodržování návodu k obsluze

Tab. 6.2 Protokol uvedení do provozu (pokračování)

6 Uvedení do provozu
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Vyřazení z provozu 7
Údržba 8

7 Vyřazení z provozu

a
 Pozor!
Nebezpečí poškození kolektorů!
Kolektory, které nejsou v provozu, se mohou 
poškodit.

– Dbejte na to, aby solární zařízení odstavil z 
provozu autorizovaný servisní pracovník.

– Kolektory odstavujte nejvýše na dobu čtyř 
týdnů.

– Kolektory, které nejsou v provozu, zakryjte.
– Dbejte na to, aby byl kryt bezpečně upevněn.
– Kolektory v případě delšího odstavení solární-

ho zařízení z provozu demontujte.

Solární zařízení by nemělo být odstavováno z provozu. 
Při opravách nebo údržbě může být solární zařízení 
odstaveno z provozu na krátkou dobu. V případě dlou-
hodobějšího odstavení z provozu musí být kolektory 
demontovány a solární tekutina řádně zlikvidována.

Recyklace a likvidace
Jak zařízení, tak i přepravní obaly se skládají z převážné 
části z recyklovatelných surovin.
Dbejte platných národních zákonných předpisů.

Zařízení
Zařízení nepatří do domácího odpadu.
Všechny konstrukční materiály jsou neomezeně recyklo-
vatelné, dají se druhově třídit a mohou být dopraveny 
do místního zařízení pro recyklaci.

Zajistěte, aby staré přístroje byly řádně zlikvidovány.

Obaly
Za likvidaci přepravních obalů je odpovědný servisní 
technik, který zařízení instaloval.

Kolektory
Všechny solární kolektory společnosti Vaillant GmbH 
splňují požadavky německého ekologického označení 
„Modrý anděl“.
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

Solární kapalina
Likvidace 
Solární kapalina musí být při zohlednění místních předpi-
sů dopravena např. na vhodnou skládku nebo k ekologic-
ké likvidaci.
V případě množství pod 100 l se spojte s místním podni-
kem pro čištění města, příp. mobilním zařízením pro 
ochranu životního prostředí.

Nevyčištěné obaly 
Obaly,které nejsou kontaminovány mohou být opět 
použity. Nelikvidujte obaly schopné vyčištění, jako je 
solární kapalina.

8 Údržba

Předpokladem dlouhodobé provozuschopnosti, spolehli-
vosti a vysoké životnosti je pravidelná kontrola/údržba 
systému auroSTEP plus provedená servisním technikem.
Vysvětlete provozovateli, že údržbářské práce na systé-
mu nikdy nesmí provádět sám. Údržbářské práce smí 
provádět jen autorizovaný servis.
K tomu doporučujeme uzavření smlouvy o údržbě.
Neprovedená kontrola/údržba může nepříznivě ovlivnit 
bezpečnost solárního zařízení a způsobit věcné škody či 
poškození zdraví osob.

V tabulce na konci této kapitoly jsou uvedeny hlavní 
údržbářské práce na solárním systému a jejich časové 
intervaly.

e
 Nebezpečí!
Nebezpečí ohrožení života v důsledku úrazu 
elektrickým proudem na vodivých přípojkách.
Před začátkem provádění údržby na zařízení 
odpojte napájení na dělicím zařízení pro všech-
ny póly (např. pojistka nebo výkonostní spínač) 
a zajistěte jej před opětovným zapnutím.

8.1 Čištění vnitřní nádoby
Čištění vnitřní nádoby zásobníku se provádí v okruhu s 
pitnou vodou, a proto dbejte na odpovídající hygienu čis-
ticích nástrojů a prostředků.
Při čištění vnitřní nádoby postupujte následovně:
• Vypněte přívod proudu a vyprázdněte zásobník.
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2

1

Obr. 8.1  Otevření přírubového víka

• Povolte šrouby (2) a sejměte přírubové víko (1). 

Čištění zásobníku

a
 Pozor!
Nebezpečí koroze při poškozené vnitřní nádobě.
Při čištění dejte pozor, aby se nepoškodilo 
smaltování teplonosného média nebo vnitřní 
nádoby.

• Vyčistěte nádobu zevnitř proudem vody. Pokud je to 
nutné, uvolněte nánosy pomocí vhodného prostředku 
– např. dřevěnou nebo plastovou škrabkou – a nánosy 
vymyjte.

h
 Upozornění!
Stará nebo poškozená těsnění musíte vyměnit.

Montáž přírubového víka
• Nasaďte přírubové víko s příslušným těsněním zpět na 

čisticí otvor zásobníku. 
• Utáhněte pěvně sřouby.

h
 Upozornění!
Po každém čištění zkontrolujte také magnezio-
vou ochrannou anodu, předtím, než opět naplní-
te zásobník.

8.2 Údržba ochranné magneziové anody
Zásobník užitkové vody je vybaven magnéziovou 
ochrannou anodou, jejíž stav je třeba kontrolovat popr-
vé po dvou letech a poté každoročně. K zásobníku 
VIN SN 350/3 i P je jako náhradní díl k dostání k řetězo-
vá anoda.

Vizuální kontrola

1

Obr. 8.2  Vyjmutí ochranné anody

• Po každém čištění vyjměte magnesiovou ochrannou 
anodu (1) a zkontrolujte její opotřebení.

• Pokud je to nutné, vyměňte magneziovou ochrannou 
anodu za odpovídající originální náhradní díl.

h
 Upozornění!
Stará nebo poškozená těsnění musíte vyměnit.

• Po zkontrolování ochrannou anodu opět pevně 
našroubujte.

• Naplňte solární zásobník a zkontrolujte jeho vodotěs-
not.

h
 Upozornění!
Jako alternativu k pravidelné údržbě doporuču-
jeme vestavbu bezúdržbové anody na externí 
proud (číslo zboží 302 042, není k dispozici ve 
všech zemích).

8 Údržba
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8.3 Kontrola pojistného ventilu

H
 Nebezpečí!
Nebezpečí opaření horkou vodou! 
Vyúsťovací potrubí pojistného ventilu, který 
je třeba umístit na straně montáže, musí 
zůstat stále otevřené.

• Zkontrolujte funkci pojistného ventilu tím, že jej 
nadzvihnete.

• Jestliže při nadzdvihnutí nevytéká žádná voda nebo 
jestliže pojistný ventil dobře netěsní, vyměňte jej.

8.4 Výměna solární kapalina
Solární kapalina musí být kontrolována každoročně.

a
 Pozor!
Vaillant přebírá záruku na funkci solárního 
systému jen tehdy, když je naplněn solární 
kapalinou (č. zboží 302 363, 302 498). Plnicí 
množství činí cca. 12,5 l.

Vypouštění solární kapaliny

1

2

3

4

Obr. 8.3  Vypouštění solární kapaliny

• Vypněte solární systém tak, že přerušíte přívod 
proudu.

• Rozpojte šroubení (1) a (4) mezi "solární měděnou 
trubkou 2 v 1" P a měděnou trubičkou na solárním 
zásobníku (přitom může dojít k výtoku případně horké 
solární kapaliny).

• Na dolní plnicí přípojku (2) napojte hadici (3) (délka 
cca 1,5 m).

• Konec hadice zaveďte do vhodné sběrné nádoby s 
objemem minimálně 15 l.

• Otevřete kohout na dolní plncí přípojce (2).
• Nechte solární kapalinu zcela vytéct.
• Zavřete kohout na dolní plnicí přípojce.
• Sejměte hadici z dolní plnicí přípojky.

Napuštění solární kapaliny

h
 Upozornění!
Pro jednoduché naplnění solární kapaliny 
doporučujeme pojízdné napouštěcí zařízení 
(číslo zboží 0020042548).

a
 Pozor!
Solární kapalinu naplňujte jen když je zásobník 
studený

1

5

234

Obr. 8.4  Napouštění solární kapaliny

Napuštění solární kapaliny
• Přemostěte na zásobníku připojovací vedení solárního 

okruhu (5).
• Spojte horní plnicí přípojku (2) s hadicí na sběrné 

nádobě napouštěcího zařízení (1).
• Spojte dolní plnicí přípojku (3) s hadicí na čerpadle 

napouštěcího zařízení.
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h
 Upozornění!
Hadice musí být absolutně bez smyček a nesmí 
být zkroucená.

• Spojte přetlakový ventil (4) s hadicí na sběrné nádobě 
napouštěcího zařízení.

• Otevřete oba kohouty plnicích přípojek (2 a 3).
• Naplňte napouštěcí zařízení asi 15 l solární kapaliny 

(číslo zboží 302 363).
• Naplňte zásobník a propláchněte jej zespodu tak, aby 

se na horním plnicím ventilu (2) nenacházely žádné 
vzduchové bubliny.

• Za chodu napouštěcího zařízení uzavřete nejprve 
horní plnicí ventil (2) a poté dolní plnicí ventil (3). 
Vypněte napouštěcí zařízení.

• Sejměte hadice a přemostění solárního okruhu.
• Nyní opět spojte obě šroubení mezi solárním 

zásobníkem a solární měděnou trubkou 2 v 1" 
(viz obrázek 8.3).

Proveďte vyrovnání tlaku

h
 Upozornění!
Po výměně solární kapaliny se může v/před 
kolektorovým čerpadlem nacházet vzduch. 
Proto je případně nutné čerpadlo vícekrát nově 
spustit, aby byl vzduch vytlačen. Při běžících 
čerpadlech přitom může dojít k hluku a vibra-
cím, které jsou však neškodné.
Jestliže je za chodu kolektorového čerpadla v 
průzoru solárního vedení vidět proudit ke kolek-
toru již jen solární kapalinu bez bublinek, není 
již v kolektorovém čerpadle žádný vzduch.

• Po naplnění solární kapaliny okamžitě proveďte vyrov-
nání tlaku, jak je popsáno v odstavci 6.4.

8.5 Kolektory
V pravidelných intervalech kontrolujte bezpečné uložení 
kolektorů (viz doporučený kontrolní seznam údržby).

8.6 Náhradní díly
Seznam originálních náhradních dílů Vaillant mají k dis-
pozici smluvní servisní firmy. Tyto firmy jsou vybaveny 
katalogy náhradních dílů pro příslušné spotřebiče. 
Seznam těchto smluvních partnerů naleznete na 
www.vaillant.cz.

8.7 Doporučený kontrolní seznam údržby

Údržba dne Interval údržby

Solární okruh

Kontrola solární kapaliny ročně

Kontrola funkce kolektorových 
čerpadel

ročně

Kontrola stavu kapaliny v solárním 
okruhu, popř. doplnění

ročně

Kolektory

Vizuální kontrola kolektoru, připevně-
ní kolektoru a přípojek

ročně

Kontrola znečištění a pevného usaze-
ní držáků a komponentů kolektoru

ročně

Kontrola poškození izolace potrubí ročně

Solární regulátor

Kontrola funkce čerpadel (zap/vyp, 
automatika)

ročně

Kontrola indikací teploty čidel ročně

Dohřívání

Kontrola nastavení časového spínání/
časových programů

ročně

Kontrola funkce termostatického 
směšovače

ročně

Poskytuje dohřívání požadovanou 
teplotu vypnutí?

ročně

Zásobník

Čištění zásobníku ročně

Kontrola nebo výměna magneziové 
anody

ročně

Kontrola těsnosti přípojek ročně

Tab. 8.1  Doporučený kontrolní seznam údržby

8 Údržba
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9 Servis/diagnostika

Do servisní/diagnostické úrovně se dostanete tak, že 
zmáčknete současně ovladač a programovací tlačítko 
(cca 3 sek.).

Displej Akční členy/hodnoty snímačů Průběh testování

Test kolektorového čerpadla 1 (solárního čerpadla) Čerpadlo kolektorů 1 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout

Test kolektorového čerpadla 2 (pomocného čerpadla) Čerpadlo kolektorů 2 zapnout a všechny ostatní 
akční prvky vypnout

Test čerpadla pro ochranu proti legionelám/Bypass-přepí-
nacího ventilu

Čerpadlo na ochranu proti legionelám zapnout a 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test elektrického topného tělesa (EP) Test elektrického topného tělesa (EP) zapnout, 
všechny ostatní akční prvky vypnout

Test kontaktu C1/C2 Kontakt C1/C2 sepnutý, všechny ostatní akční 
prvky vypnuté

Zobrazení teploty snímače teploty tepelného zásobníku 1

Zobrazení teploty snímače teploty tepelného zásobníku 2

Zobrazení teploty kolektorového čidla 

Tab 9.1 Test aktor/senzor
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Při opakovaném klepnutí na ovládací prvek lze kontrolo-
vat zobrazení na displeji.

Obr. 9.1 Kontrola údajů na displeji

Dalším kliknutím se Vám zobrazí disponibilní softwarová 
verze regulátoru.

Obr. 9.2 Softwarová verze regulátoru

Servisní úroveň/úroveň diagnostiky lze opustit stisknu-
tím programovacího tlačítka.

10 Recyklace a likvidace

10.1 Zařízení
U všech produktů Vaillant je recyklace a likvidace 
zohledňována již při vývoji produktu. Dílenské normy 
společnosti Vaillant stanoví přísné požadavky.
Při výběru materiálů byla zohledněna recyklovatelnost 
materiálů, možnost demontáže a oddělitelnost materiálů 
a konstrukčních skupin stejně důsledně jako rizika pro 
životní prostředí a zdraví osob při recyklaci a likvidaci 
(což nelze vždy vyloučit) částí, které nejsou recyklova-
telné.
Jednotka zásobníku se z větší části skládá z kovových 
materiálů, které lze znovu roztavit v ocelárnách nebo 
hutích a tím jsou zařízení téměř neomezeně recyklova-
telná.
Použité plasty jsou označeny, takže je připraveno třídění 
a dělení materiálů pro pozdější recyklaci.

10.2 Solární kolektory
Všechny solární kolektory firmy Vaillant, společnost 
s r.o. splňují požadavky německého ekologického ozna-
čení "Modrý anděl".
V této souvislosti jsme se jako výrobci zavázali, že pře-
vezmeme zpět a recyklujeme konstrukční části, které 
budou muset být po letech spolehlivého provozu likvido-
vány.

10.3 Solární kapalina
Solární kapalina musí být při zohlednění místních předpi-
sů dopravena např. na vhodnou skládku nebo k ekologic-
ké likvidaci. V případě množství pod 100 l se spojte s 
místním podnikem pro čištění města, příp. mobilním zaří-
zením pro ochranu životního prostředí.

10.4 Obal
Společnost Vaillant zredukovala dopravní balení zařízení 
na potřebné minimum. Při výběru balicích materiálů se 
důsledně dbá na možnou recyklovatelnost.
Vysoce kvalitní kartony jsou již dlouho ceněnou sekun-
dární surovinou papírenského průmyslu.
Použité hmoty EPS (Styropor)® jsou nutné k ochraně 
produktů během dopravy. Materiál EPS je 100 % 
recyklovatelný a bez obsahu FCKW (freonů). Stejně tak 
jsou používány recyklovatelné fólie a pásky.

9 Servis/diagnostika
10 Recyklace a likvidace
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11 Záruka a zákaznické služby

11.1 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.

Záruka neplatí pro vady materiálu a výrobní chyby. 
Obzvláště neplatí pro vady, které byly způsobeny 
následovně:
– 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!

11.2 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.
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12 Technické parametry

12.1 Zásobník VIH SN 350/3 i P

Jednotka VIH SN 350/3 i P

Jmenovitý obsah zásobníku l 350

Výstupní výkon - teplá voda l/10 min 150

Přípustný provoz. přetlak bar 10

Provozní napětí
Příkon
Zatížení kontaktů výstupních relé (max).

V AC/Hz
W
U

230/50
max. 180
2

Nejkratší interval sepnutí
Provozní rezerva
Přípustná teplota prostředí max.
Provozní napětí snímače

min
min
°C
V

10
30
40
5

Minimální průřez vodičů čidel mm2 0,75

Předepsaný průřez 230V napájecích kabelů mm2 2,5

Druh ochrany
Třída ochrany pro regulátory

IP 20
I

Solární výměník tepla

Výhřevná plocha m2 1,6

Spotřeba solární kapaliny l 12,5

max. teplota na solárním vstupu °C 110

max. teplota teplé vody °C 75

Topný výměník tepla

Trvalý výkon teplé vody (při teplotě topné vody 85/65 °C a při 
teplotě teplé vody 45 °C (ΔT = 35 K))

l/h 642

Výhřevná plocha m2 0,8

Jmenovitý proud v topném zařízení m3/h 1,1

Obsah topné spirály l 5,4

Trvalý výkon (při 85–65 °C) kW 26

Tlaková ztráta u jmenovitého proudu v topném zařízení mbar 25

max. teplota topiva °C 90

max. teplota teplé vody °C 75

Pohotovostní spotřeba energie kWh/24h 2,1

Rozměry

Vnější průměr zásobníkového válce mm 805

Vnější průměr zásobníkového válce bez izolace mm 600

Šířka mm 814

Hloubka mm 969

Výška mm 1592

Přívod studené a teplé vody R 3/4

Přívod a zpětný tok topení R 1

Přívodní a zpětný tok solárního okruhu (lisovací tvarovky) mm 10

Hmotnost

Zásobník s izolací a obalem kg 210

Zásobník naplněný a připravený k provozu kg 600

Tab. 12.1 Technická data jendotky zásobníku

12 Technické parametry
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Technické parametry 12

12.2 Charakteristiky snímačů

Zásobníkové čidlo Sp1 a Sp2, provedení NTC 2,7 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

0 °C 9191 ohmů

5 °C 7064 ohmů

10 °C 5214 ohmů

20 °C 3384 ohmů

25 °C 2692 ohmů

30 °C 2158 ohmů

40 °C 1416 ohmů

50 °C 954 ohmů

60 °C 658 ohmů

70 °C 463 ohmů

80 °C 333 ohmů

120 °C 105 ohmů

Tab. 12.2  Charakteristika snímače kolektoru Sp1 a Sp2

Snímač kolektoru VR 11, konstrukční typ NTC 10 K

Charakteristika čidla Hodnota odporu

-20 °C 97070 ohmů

-10 °C 55330 ohmů

-5 °C 42320 ohmů

0 °C 32650 ohmů

5 °C 25390 ohmů

10 °C 19900 ohmů

15 °C 15710 ohmů

20 °C 12490 ohmů

25 °C 10000 ohmů

30 °C 8057 ohmů

35 °C 6532 ohmů

40 °C 5327 ohmů

50 °C 3603 ohmů

60 °C 2488 ohmů

70 °C 1752 ohmů

80 °C 1258 ohmů

90 °C 918 ohmů

100 °C 680 ohmů

110 °C 511 ohmů

120 °C 389 ohmů

130 °C 301 ohmů

Tab. 12.3  Charakteristika snímače kolektoru VR 11
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