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1 Bezpečnostní pokyny a použité symboly

1.1 Všeobecné bezpečnostní 
pokyny

Informace k návodu

Předložený návod obsahuje důležité informace 
pro bezpečnou a správnou montáž a obsluhu 
solárního regulátoru.

Tento návod je určen pro běžného uživatele i pro 
odborníka. 
Kapitola, jejíž obsah je určen pro odborníky, je 
dodatečně označena „Pouze pro odborníky“.

B Pročtěte si pečlivě tento návod a uschovejte 
jej.

B Dodržujte bezpečnostní pokyny, aby se 
zabránilo újmám na zdraví osob a věcným 
škodám.

Použití

Regulátor rozdílu teplot (v dalším textu 
označováno regulátorem) smí být použit jen pro 
provoz solárně tepelných zařízení v rámci 
přípustných okolních podmínek (  kapitola 2.4).

Regulátor nesmí být používán ve venkovním 
prostoru, ve vlhkých prostorách nebo v 
prostorách, v kterých mohou vznikat snadno 
zápalné plyny.

B Solární zařízení provozujte jen v souladu s jeho 
určením a v bezvadném stavu.

B Při montáži a provozu zařízení dodržujte 
platné místní normy a předpisy. Zejména 
dodržujte veškeré ČSN, ČSN EN, TPG, zákony, 
vyhlášky a bezpečnostní předpisy s tím 
související. Změny v návodu vyhrazeny.

Elektrická přípojka

Všechny práce, které vyžadují otevření 
regulátoru, smí být prováděny pouze 
kvalifikovaným elektrikářem.

B Elektrické připojení nechte provést odborným 
elektrikářem. 

B Dbejte na to, aby pro vypnutí ve všech pólech 
bylo k dispozici odpojovací zařízení podle 
EN 60335-1.

B Dříve než regulátor otevřete, je třeba jej ve 
všech pólech uvést do bezproudového stavu.

Teplota teplé vody

B Abyste ohraničili teplotu vypouštěné vody na 
max. 60 °C: Namontujte směšovač teplé vody. 

Normy a směrnice

B Řiďte se normami a předpisy pro montáž a 
provoz zařízení platnými v zemi určení!

Likvidace odpadu

B Obalový materiál odstraňte ekologicky 
nezávadným způsobem.

B Při výměně komponentů: Starý díl likvidujte v 
souladu s ochranou životního prostředí.
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1.2 Použité symboly

Zvýrazněná slova symbolizují výši nebezpečí, 
které může vzniknout, pokud opatření pro 
zabránění škod nejsou respektována.

• Pozor znamená, že mohou vzniknout menší 
věcné škody.

• Varování znamená, že mohou vzniknout lehké 
újmy na zdraví osob nebo těžké věcné škody.

• Nebezpečí znamená, že mohou vzniknout 
těžké újmy na zdraví osob. V mimořádných 
případech je ohrožen život.

Upozornění obsahují důležité informace v 
takových případech, kde nehrozí nebezpečí pro 
člověka nebo kotel.

Bezpečnostní pokyny jsou v textu 
vyznačeny výstražným 
trojúhelníkem a podloženy šedou 
barvou.

Upozornění v textu jsou označena 
vedle zobrazeným symbolem. Jsou 
ohraničena vodorovnými čárami 
pod a nad textem.

2  Předpisy
Toto zařízení odpovídá příslušným EN a 
předpisům.

Při instalaci a používání musí být dodrženy:

►  Platné místní předpisy a normy, zejména 
 platné ČSN, ČSN EN, TPG, zákony, vyhlášky
 a bezpečnostní předpisy s tím související.  

► Místní ustanovení a předpisy příslušného
 dodavatele elektrické energie (ČEZ).

►  Podniková a požární ustanovení a předpisy.

4 6 720 613 722 (2007/02)
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2 Údaje o výrobku

2.1 Prohlášení o shodě
Tento výrobek vyhovuje konstrukcí i chováním při 
provozu všem platným evropským směrnicím i 
případným doplňujícím místním požadavkům. 
Shoda byla prokázána. 

2.2 Rozsah dodávky

Obr. 1 Regulátor TDS 100 s teplotními čidly

• Regulátor TDS 100

• Teplotního čidlo kolektoru NTC 20K (FSK - 
Collector)

• Teplotní čidlo zásobníku NTC 10K 

• Upevňovací materiál a svorka pro odlehčení v 
tahu (u montáže na zeď)

2.3 Popis výrobku
Regulátor je projektován k provozování solárního 
zařízení. Lze jej namontovat na zeď. 

Displej regulátoru je v normálním provozu 5 min. 
po posledním použití tlačítka/knoflíku zeleně/
žlutě podsvícen (aktivuje se např. použitím 
otočného knoflíku ). 

Displej ukazuje:

• Stav čerpadla (jako jednoduché schéma 
zařízení)

• Hodnoty zařízení (např. teploty)

• Zvolené funkce

• Poruchová hlášení

Obr. 2 Možné údaje na displeji
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Schéma solárního zařízení

Obr. 3 Schéma zařízení

1 Kolektorové pole
2 Solární stanice
3 Solární zásobník
4 Regulátor TDS 100

Princip funkce

Pokud je překročen nastavený rozdíl teplot mezi 
polem kolektorů (  obrázek 3, poz. 1) a solárním 
zásobníkem (  obrázek 3, poz. 3), bude čerpadlo 
v solární stanici zapnuto. 

Čerpadlo dopravuje teplonosnou kapalinu 
(solární kapalinu) v koloběhu kolektorovým 
polem ke spotřebiteli. V solárním zásobníku je 
tepelný výměník, který solárně získané teplo 
přenese z teplonosné kapaliny na teplou vodu 
nebo vodu používanou k vytápění.

7747006071.01-1.SD

1

23

4

Hlavní součásti solárního zařízení

Kolektorové pole • se skládá z plochých kolektorů nebo kolektorů s vakuovými trubicemi

Solární stanice • se skládá z čerpadla, jako i bezpečnostních a uzavíracích armatur 
solárního okruhu

Solární zásobník • zásobník slouží k akumulaci získané solární energie

• Jsou možné 3 druhy:

– Zásobníku pitné (teplé) vody

– Vyrovnávací zásobník (k podpoře vytápění)

– Kombinovaný zásobník (pro podporu vytápění a ohřev teplé vody)

Regulátor TDS 100 • vč. dvou teplotních čidel

Tab. 1

6 6 720 613 722 (2007/02)
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2.4 Technické údaje

Regulátor TDS 100

Vlastní spotřeba 1 W

Stupeň el. krytí IP20/DIN40050

Napájecí napětí 230 V AC (stř.), 50 Hz

Provozní proud Imax: 1,1 A 

Max. spotřeba proudu na výstupu čerpadla 1,1 A (připojujte jen 1 čerpadlo!)

Měřicí rozsah - 30 °C až + 180 °C

Přípustná teplota okolí regulátoru 0 až + 50 °C

Teplotní čidlo kolektoru NTC 20K s 2,5 m dlouhým kabelem

Čidlo teploty zásobníku NTC 10K s 3 m dlouhým kabelem

Rozměry Š x V x H 170 x 190 x 53 mm

Tab. 2 Technické údaje

Teplotní čidlo T1 NTC 20K (kolektor) Teplotní čidlo T2/T3 NTC 10K (zásobník)

T (°C) R (k ) T (°C) R (k ) T (°C) R (k ) T (°C) R (k )

-20 198,4 60 4,943 60 3,243

-10 112,4 70 3,478 70 2,332

0 66,05 80 2,492 0 35,975 80 1,704

10 40,03 90 1,816 10 22,763 90 1,262

20 25,03 100 1,344 20 14,772 100 0,95

30 16,09 110 1,009 30 9,786 110

40 10,61 120 0,767 40 6,653 120

50 7,116 130 0,591 50 4,608 130

Tab. 3 Hodnoty odporu teplotního čidla

Při měření hodnoty odporu musí 
být teplotní čidlo odpojeno od 
regulátoru.

3.4 Technické údaje
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4 Instalace (jen pro odborníky)

4.1 Nástěnná montáž regulátoru
Regulátor se na zeď připevňuje třemi šrouby. B Vyvrtejte horní upevňovací otvor 

( obrázek 4, poz. 1) a zašroubujte přiložené 
šrouby na 5 mm (viz obr. 4). Uvolněte šrouby 
pod regulátorem a sejměte kryt. Regulátor 
nasuňte na drážky pouzdra. Vyznačte si spodní 
upevňovací otvory (  obrázek 4, poz. 2), 
vyvrtejte otvory a vložte hmoždinky. Srovnejte 
regulátor a dotáhněte šrouby ve spodních 
upevňovacích otvorech, vlevo a vpravo.

Obr. 4 Nástěnná montáž regulátoru

1 Horní upevňovací otvor
2 Spodní upevňovací otvory

Pozor: Nebezpečí poranění a 
poškození pouzdra nesprávnou 
montáží.

B Zadní část pouzdra 
nepoužívejte jako šablonu pro 
vrtání.
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4.2 Připojení k elektrické síti 4.2.1 Připravte kabelovou průchodku

Kabel lze dle situace při montáži vést zezadu 
( obrázek 5, poz. 4) nebo zespodu 
( obrázek 5, poz. 3) do pouzdra.

B Dodržujte při instalaci typ ochrany IP 20:

– Odřežte jen potřebné kabelové průchodky.

– Kabelovou průchodku odřežte jen v 
potřebné velikosti.

B Kabelovou průchodku (  obrázek 5) odřežte 
nožem, aby nezůstaly ostré hrany.

B Kabel zajistěte odpovídající svorkou pro 
odlehčení tahu (  obrázek 5, poz. 2). Svorku 
pro odlehčení tahu lze namontovat obráceně 
(  obrázek 5, poz. 1).

Obr. 5 Provedení  a upevnění kabelu

1 Otočená svorka pro odlehčení tahu kabelu
2 Svorka odlehčení tahu kabelu
3 Kabelová průchodka ze spodu
4 Kabelová průchodka zezadu

Nebezpečí: Ohrožení života 
elektrickým proudem.

B Před otevřením zařízení 
přerušte napájecí napětí (230 V 
AC(stř.)).

B Zabezpečte kabel svorkami pro 
odlečení tahu.

7747006071-02.1 SD

1

2344
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4.2.2 Připojení vodičů 

Při montáži vodičů musíte dbát následujícího:

• Dodržování místních předpisů, jako 
přezkoušení zemnícího vodiče, atd.

• Používejte jen příslušenství výrobce. U jiných 
součástí se informujte u výrobce.

• Regulátor zabezpečte proti přetížení a zkratu.

• Napájení energií se musí shodovat s 
hodnotami na typovém štítku.

• Na každou svorku připojujte max. 1 vodič 
(max. 1,5 mm2).

• U teplotních čidel je polarita žil libovolná. 
Vodiče čidla lze prodloužit až na 100 m (až 50 
m dlouhé = 0,75 mm2, až 100 m = 1,5 mm2). 

• Všechny vodiče 230 V nebo 400 V pokládejte 
odděleně, abyste zabránili induktivním vlivům 
(nejméně 100 mm).

• Stíněný nízkonapěťový kabel používejte, 
pokud se počítá s vnějšími induktivními vlivy 

(např. u trafostanic, silnoproudých kabelů, 
mikrovlnných trub).

• Pro připojení 230 V používejte nejméně kabel 
s konstrukcí H05 VV-... (NYM...).

• Stavební a požární bezpečnostně-technická 
opatření nesmějí být porušena.

B Vodiče připojte dle plánu zapojení 
( obrázek 6).

B Rychlosvorku aktivujte šroubovákem.

B Po dokončení prací: Regulátor uzavřete víkem 
a šroubem.

Obr. 6 Montážní plán

1 Pojistka 1,6AT
2 Teplotní čidlo T3 pro zobrazení teploty 

zásobníku uprostřed/nahoře (příslušenství)
3 Teplotní čidlo T2 pro zobrazení teploty a 

regulované hodnoty zásobníku dole
4 Teplotní čidlo T1 pro zobrazení teploty a 

regulované hodnoty kolektoru
5 Čerpadlo (max. 1,1 A)

Elektrické připojení doporučujeme 
provést vypínatelné. 

B Připojení neprovádějte přes 
nouzový spínač vytápění. 

7747006071-03.1 SD
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5 Obsluha

Pokyny pro obsluhu

Solární zařízení bude při zprovoznění nastaveno 
Vaším autorizovaným servisním technikem a 
funguje zcela automaticky.

B Nevypínejte Vaše solární zařízení ani při delší 
nepřítomnosti (např.  při dovolené) .
Pokud nebylo dle předlohy výrobce 
nainstalováno, je solární zařízení vnitřně 
zabezpečeno.

B Neprovádějte žádné změny na nastaveních 
regulátoru.

B Po výpadku proudu nebo po delší 
nepřítomnosti zkontrolujte pracovní tlak na 
tlakoměru solárního zařízení (  kap. 8.4, 
strana 23). 

Pokyny pro odborníky

B Obsluze předejte všechny dokumenty.

B Obsluze vysvětlete funkci a obsluhu zařízení.

5.1 Části solární stanice
Hlavními součástmi solární stanice jsou:

• Teploměr (  obrázek 7, poz. 1 a 3): Vestavěný 
teploměr ukazuje teploty vratného potrubí 
(modrá) a výstupu (červená).

• Tlakoměr (  obrázek 7, poz. 2): Tlakoměr 
zobrazuje pracovní tlak.

Obr. 7 Solární stanice

1 Zobrazení teploty solárního vratného 
potrubí

2 Tlakoměr
3 Zobrazení teploty solárního výstupního 

potrubí

7747004985.09-1.SD7747004985.09-1.SD
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3
2

strana 22).
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5.2 Části regulátoru

Obr. 8 Regulátor a displej

1 Displej
2 Otočný knoflík
3 Tlačítko Zpět
4 Tlačítko Menu
5 Symbol pro teplotní čidlo
6 Ukazatel hodnoty teploty, provozních hodin, 

atd.
7 Ukazatel „dosažení maximální teploty 

zásobníku“
8 Animovaný solární okruh
9 Ukazatel pro „dosažení maximální nebo 

minimální teploty kolektoru“

5.3 Druhy provozu

Automatický provoz

Pokud je překročen spínací rozdíl teplot mezi 
oběma připojenými teplotními čidly, běží 
připojené čerpadlo. Na displeji je přeprava 
solární kapaliny zobrazena animovaně 
( obrázek 8, poz. 8). 

Jakmile je dosaženo vypínacího rozdílu teplot, je 
čerpadlo vypnuto.
Pro ochranu čerpadla se cca 24 hodin po jeho 
posledním běhu automaticky na cca 3 vteřiny 
aktivuje (chod čerpadla). 

Test funkčnosti, manuální provoz

Tento typ provozu je přístupný jen pro odborníky 
v hlavním menu.

5.4 Zobrazení teplotní hodnoty
V automatickém provozu lze otočným knoflíkem 

 vyvolat různé hodnoty zařízení (teplotní 
hodnoty, provozní hodnoty, otáčky čerpadla).

Teplotní hodnoty se přidělují pomocí čísel pozice 
v piktogramu.

7747006071-04.1 SD
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5.5 Hlavní menu (jen pro odborníky)
V hlavním menu regulátoru lze přizpůsobit 
seřízení solárního zařízení konkrétním 
podmínkám.

B Pro změnu v hlavním menu: Stiskněte  
tlačítko.

B Otočným knoflíkem  zvolte požadované 
nastavení nebo funkci.

B Pro změnu nastavení: Stiskněte otočný knoflík 
 a poté otáčejte.

B Pro uložení nastavení: Ještě jednou stiskněte 
 otočný knoflík.

B Pro opuštění hlavního menu: Stiskněte  
tlačítko.

Pokud se neprovádí jakékoliv zadávání déle než 
60 vteřin, přechází regulátor zpět do hlavního 
menu.

menu

Zobrazení Funkce O
b

la
st

 
na

st
av

en
í 

[p
ře

d
 

-n
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ta
ve

ní
]

N
as

ta
ve

no

Spínací teplotní rozdíl
Pokud je dosaženo nastaveného spínacího rozdílu teplot (  
T) mezi zásobníkem a kolektorovým polem, spustí se 
čerpadlo. Pokud je nastavená hodnota překročena o 
polovinu, čerpadlo se vypne.

7-20 K
[8 K]

Maximální teplota zásobníku
Pokud je dosaženo maximální teploty zásobníku na čidle 
zásobníku, je čerpadlo vypnuto. Na displeji bliká „max“ a je 
zobrazena teplota čidla zásobníku.

20-90 °C
[60 °C]

Regulace otáček
Tato funkce zvyšuje účinnost solárního zařízení. Přitom se 
testuje, jaký rozdíl teplot je třeba regulovat mezi teplotními 
čidly T1 a T2 na hodnotu spínacího rozdílu teplot. 

Doporučujeme toto nastavení ponechat aktivované.

on/off
[on]

Nejmenší otáčky při regulaci otáček
Tato funkce zjišťuje nejmenší počet otáček čerpadla, 
umožňuje přizpůsobení regulace otáček na individuální 
dimenzování solárního zařízení.

30-100 %
[50 %]

Tab. 4 Funkce v hlavním menu

+

+
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Maximální a minimální teplota kolektoru
Při překročení maximální teploty kolektoru je čerpadlo 
odpojeno.
Při nedosažení minimální teploty kolektoru (20 °C) se pak 
také čerpadlo nespustí, pokud nejsou zadány jiné spínací 
podmínky.

100-140 °C
[120 °C]

Funkce trubicového kolektoru
Aby se teplá solární tekutina čerpala k čidlu, je každých 15 
minut na 5 vteřin aktivováno čerpadlo při teplotě kolektoru 
20 °C a výše.

on/off
[off]

Funkce Jižní EvropaTato funkce je výhradně určena pro 
země, ve kterých na základě vysokých teplot nemůže dojít v 
regulátoru ke škodám mrazem. Pokud teplota kolektoru 
klesne při aktivované funkcí Jižní Evropa pod +5 °C, zapne 
se čerpadlo. Proto je teplá voda v zásobníku čerpána 
kolektorem. Pokud dosáhne teplota kolektoru +7 °C, 
čerpadlo se odpojí.

Pozor! Funkce Jižní Evropa nenabízí žádnou absolutní 
ochranu před poškozením mrazem. Příp. provozování 
zařízení se solární kapalinou! 

on/off
[off]

Info
Tato funkce ukazuje verzi software.
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Tab. 4 Funkce v hlavním menu

min / maxmin / max

�
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Manuální provoz „on (zapnut)“
Manuální provoz „on“ aktivuje čerpadlo na max. 12 hodin. 
Na displeji se střídavě objevují údaje „on“ a zvolená 
hodnota. Na displeji se animovaně znázorňuje přeprava 
solární kapaliny (  obrázek 8, poz. 8). Bezpečnostní 
zařízení jako např. maximální teplota kolektoru zůstávají 
aktivní.
Po maximálně 12 hodinách se regulátor přepíná do 
automatického provozu. 

Manuální provoz „off (vypnut)“ 
Čerpadlo je deaktivováno a solární kapalina stojí. Na displeji 
se střídavě objevují údaje „off“ a zvolená hodnota. 

Manuální provoz „Auto (Automaticky)“
Pokud je překročen spínací rozdíl teplot mezi oběmi 
připojenými teplotními čidly, rozběhne se připojené 
čerpadlo. Na displeji je animovaně znázorněna doprava 
solární kapaliny (  obrázek 8, poz. 8).
Jakmile je dosaženo vypínacího rozdílu teplot, je čerpadlo 
vypnuto.

on/off/Auto
[off]

Základní nastavení
Všechny funkce a parametry jsou navráceny na základní 
hodnotu (mimo provozních hodin). Po vynulování musí být 
překontrolovány všechny parametry a popř. znovu 
nastaveny.
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Tab. 4 Funkce v hlavním menu

�

Varování: Nebezpečí opaření 
teplou vodou s teplotou přes 
60 °C!

B Abyste omezili teplotu 
vypouštěné vody na max. 60 °C: 
Nainstalujte směšovač teplé 
vody. 
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5.6 Expertní menu (jen pro odborníky)
U speciálních zařízení mohou být další nastavení 
provedeny v expertním menu.

B Pro změnu v expertním menu: Stiskněte asi na 
5 vteřin tlačítko .

B Otočným knoflíkem  zvolte požadované 
nastavení nebo funkci P1 až P4.

B Pro změnu nastavení: Stiskněte otočný knoflík 
 a poté otáčejte.

B Pro uložení nastavení: Ještě jednou stiskněte 
 otočný knoflík.

B Pro opuštění expertního menu: Stiskněte 
tlačítko .

menu
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Nejmenší teplota kolektoru
Při poklesu pod minimální teplotu kolektoru nedojde k 
zapnutí čerpadla, pokud nejsou zadány jiné spínací 
podmínky.

10 - 80 °C
[20 °C]

Vypínací teplotní rozdíl
Pokud není dosaženo nastavené hodnoty (je podkročena), 
čerpadlo se vypne.
Hodnota může být nastavena v závislosti na změnách v 
hlavním menu (pevně nastavený rozdíl = 3 K,  tab. 4, 
strana 14). 

4 - 17 K
[4 K]

Spínací teplota u funkce Jižní Evropa (  tab. 4, strana 14)
Pokud teplota kolektoru při aktivované funkci Jižní Evropa 
klesne pod nastavenou hodnotu, zapne se čerpadlo.
Hodnota může být nastavena jen v závislosti na „vypínací 
teplotě funkce Jižní Evropa “(pevně nastavený rozdíl = 2 K).

4 - 8 °C 
[5 °C]

Vypínací teplota u funkce Jižní Evropa
Pokud teplota kolektoru při aktivované funkci Jižní Evropa 
stoupne nad nastavenou hodnotu, vypne se čerpadlo .
Hodnota může být nastavena jen v závislosti na „spínací 
teplotě funkce Jižní Evropa “(pevně nastavený rozdíl = 2 K). 

6 - 10 °C
[7 °C]

Tab. 5 Funkce v expertním menu
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6 Uvedení do provozu (jen pro odborníky)

B Uvádíte-li do provozu solární zařízení, musíte 
dbát na technické dokumenty solární stanice, 
kolektorů a solárního zásobníku.

B Solární zařízení uveďte do provozu, pokud 
jsou všechny čerpadla a ventily řádně funkční!

V souvislosti se solární stanicí dbejte 
následujících pracovních kroků:

B Zkontrolujte, zda se v zařízení nenachází 
vzduch.

B Zkontrolujte a nastavte průtočné množství.

B Zapište nastavení regulátoru do protokolu 
Uvádění do provozu a Protokolu o údržbě 
( Návod pro montáž a údržbu solární 
stanice).

Varování: Nebezpečí poškození 
čerpadla při chodu nasucho.

B Zajistěte, aby byl solární okruh 
naplněn solární kapalinou 
( Návod k montáži a údržbě 
solární stanice).

Varování: Poškození zařízení při 
uvádění do provozu z důvodu 
zmrzlé vody nebo výparů v 
solárním okruhu.

B Chraňte kolektory během 
uvádění do provozu před 
slunečním zářením. 

B Solární zařízení neuvádějte do 
provozu v mrazu.

Varování: Poškození zařízení 
nesprávně nastaveným typem 
provozu.

Aby se zamezilo nežádoucím 
zapínání čerpadla při připojování 
napájecího napětí, je na regulátoru 
nastaven manuální provoz na „off“.

B Pro normální provoz nastavte 
regulátor na „Auto“ 
( kapitola 5.5, strana 14).strana 13).
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7 Poruchy

7.1 Poruchy na zobrazovacím displeji
Při poruchách bliká displej červeně. Dodatečně 
displej ukazuje typ poruchy pomocí symbolu. 

B Pro obsluhu: Při vzniklé poruše kontaktujte 
odborný (autorizovaný) servis.

Poruchy čidla se po odstranění příčiny již 
nezobrazí.

B U ostatních poruch: Stiskněte tlačítko , 
abyste vypnuli zobrazování poruchy.

Zobraze 
ní Typ poruchy

Projev Možné příčiny Náprava

Porucha čidla (teplotní čidlo kolektoru nebo zásobníku)

Čerpadlo se vypne Teplotní čidlo není 
připojeno nebo není 
zapojeno správně. 

Poškozené teplotní čidlo 
nebo vodič čidla.

Zkontrolujte připojení 
čidla. Zkontrolujte, zda 
teplotní čidlo nevykazuje 
lomy, nebo zda není 
namontováno v nesprávné 
poloze.

Vyměňte teplotní čidlo. 
Zkontrolujte vedení čidla.

Zkrat na kolektoru teplotního čidla

Čerpadlo se vypne. Čidlo teploty nebo vedení 
čidla vadné.

Vyměňte teplotní čidlo. 
Zkontrolujte vedení čidla.

Rozdíl teplot mezi teplotními čidly T1 a T2 je příliš velký

Žádné objemové 
proudění.

Vzduch v zařízení. 
Čerpadlo zablokováno. 
Ventily nebo uzávěry 
uzavřeny. 
Ucpané vedení.

Odvzdušněte zařízení.
Překontrolujte čerpadlo.
Překontrolujte ventily a 
uzávěry.
Překontrolujte vedení.

Vyměňte přípojky kolektoru

Možná, že je třeba vyměnit 
přípojky kolektoru (vstup, 
výstup).

Zkontrolujte výstupní a 
vratné potrubí.

Tab. 6 Možné poruchy na zobrazovacím displeji

menu
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7.2 Poruchy nezobrazené na displeji

Typ poruchy

Projev Možné příčiny Náprava

Čerpadlo neběží, ačkoliv jsou zadány spínací podmínky. 

Solární zásobník se 
solárně neohřívá.

Není přívod proudu, jištění 
nebo přívod proudu jsou 
vadné.

Zkontrolujte pojistku, příp. ji 
vyměňte. Elektrické zařízení 
nechejte překontrolovat 
způsobilým elektrikářem.

Čerpadlo neběží, ačkoliv jsou zadány spínací podmínky. 

Solární zásobník se 
solárně neohřívá.

Čerpadlo je vypnuto přes 
„Manuální provoz“.

Teplota zásobníku „T2“ leží v 
blízkosti nebo nad nastavenou 
maximální teplotou zásobníku.

Teplota kolektoru „T1 “leží v 
blízkosti nebo nad nastavenou 
maximální teplotou kolektoru.

Funkci „Manuální provoz“ 
přepněte na automatiku.

Pokud teplota klesne o 3 K pod 
maximální teplotu zásobníku, 
zapne se čerpadlo. 

Pokud teplota klesne o 5 K pod 
maximální teplotu kolektoru, 
zapne se čerpadlo.

Čerpadlo neběží, ačkoliv je animace koloběhu zobrazena na displeji. 

Solární zásobník se 
solárně neohřívá.

Vedení k čerpadlu přerušeno 
nebo není připojené.

Čerpadlo je vadné.

Překontrolujte vedení. 

Zkontrolujte čerpadlo, příp. 
vyměňte.

Animace koloběhu běží na displeji, čerpadlo „bzučí“. 

Solární zásobník se 
solárně neohřívá.

Čerpadlo je zablokováno. Vyšroubujte šroub s drážkou na 
hlavě čerpadla a uvolněte 
šroubovákem hřídel čerpadla. 
Netlučte proti hřídeli čerpadla!

Teplotní čidlo ukazuje nesprávnou hodnotu. 

Čerpadlo je příliš brzo/
pozdě aktivováno/
deaktivováno.

Teplotní čidlo není správně 
namontováno. Chybně 
namontované teplotní čidlo.

Překontrolujte polohu, montáž a 
typ čidla, příp. tepelně odizolujte.

Tab. 7 Možné poruchy bez údajů na displeji
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Příliš horká teplá voda. 

Nebezpečí opaření Omezení teploty zásobníku a 
směšovače teplé vody 
nastaveno příliš vysoko. 

Omezení teploty zásobníku a 
směšovače teplé vody nastavte 
níže.

Příliš studená teplá voda (nebo velmi malé množství teplé pitné vody). 

Regulátor teploty teplé vody na 
ohřívači, regulátoru ohřívače 
nebo směšovači teplé vody 
nastaven příliš nízko. 

Nastavení teploty seřiďte dle 
příslušného návodu k použití 
(max. 60 °C).

Typ poruchy

Projev Možné příčiny Náprava

Tab. 7 Možné poruchy bez údajů na displeji
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8 Pokyny pro obsluhu

8.1 Proč je důležitá pravidelná 
údržba?

Vaše solární zařízení k ohřevu vody nebo k 
podpoře vytápění je bezúdržbové.

Nicméně Vám doporučujeme nechat provést 
každé 2 roky Vaším odborným servisem údržbu. 
Můžete si tak zajistit dokonalý a efektivní provoz 
a brzy rozpoznat a odstranit možné škody.

8.2 Důležité pokyny k solární 
kapalině

Solární kapalina je biologicky rozložitelná.

Odborník byl poučen při uvádění solárního 
zařízení do provozu jakou solární kapalinou třeba 
zajistit minimální ochranu proti zamrznutí od 
-25 ˚C.

8.3 Zkontrolujte solární zařízení
Můžete přispět k bezvadné funkci Vašeho 
solárního zařízení tím, že:

• dvakrát ročně zkontrolujete rozdíl teplot mezi 
vstupem od kolektorů a zpátečkou (výstupem) 
ke kolektorům, jakož i teplotu kolektorů a 
teplotu zásobníku,

• u solárních stanic zkontrolujete pracovní tlak,

• kontrolujete množství získané tepelné energie 
(pokud je nainstalováno příslušné měřící 
zařízení) a/nebo provozní hodiny. 

Varování: Nebezpečí poranění při 
kontaktu se solární kapalinou 
(směs vody a propylenglykolu).

B Pokud se solární látka dostane 
do očí: Důkladně vypláchněte 
oči při rozevřených víčkách pod 
tekoucí vodou.

B Solární kapalinu ukládejte 
mimo dosah dětí.

Zaneste hodnoty do protokolu na 
straně 24 (také jako kopie vzoru). 
Vyplněný protokol může pomoci 
odborníkovi, který má solární 
zařízení zkontrolovat a ošetřit.
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8.4 Zkontrolujte pracovní tlak, příp. 
nechte znovu nastavit

B Zkontrolujte pracovní přetlak na tlakoměru 
( obrázek 7) ve studeném stavu (asi 20 °C).

Při poklesu tlaku

Pokles tlaku může nastat z následujících příčin:

• V cirkulačním okruhu je netěsné místo.

• Automatické odvzdušnění odpustilo vzduch 
nebo páru.

Pokud tlak kapaliny v solárním zařízení poklesl:

B Ověřte, zda se solární kapalina nenahromadila 
v záchytné nádrži pod solární stanicí.

B Pověřte odborný servis, pokud pracovní tlak 
poklesl o 0,5 bar pod hodnotu zanesenou v 
protokolu uvedení do provozu (  Návod pro 
montáž a údržbu solární stanice).

8.5 Čištění kolektorů 

Kolektory se zpravidla nečistí (vyjímkou je 
samozřejmě mimořádné vnější znečištění od 
stavby nebo mimořádný spad nečistot v okolí). 
Obvykle se tato činnost nechává na samočistícím 
efektu vlivem děště.

Výkyvy hodnot tlaku v různých 
místech solárního cirkulačního 
okruhu v důsledku teplotních 
rozdílů jsou obvyklé a nevedou k 
poruchám solárního zařízení.

Nebezpečí: Smrtelné nebezpečí 
při pádu ze střechy!

B Svěřte provádění prohlídek, 
údržby a čistících prací na 
střeše jen odbornému servisu s 
případným příslušným 
bezpečnostním jištěním pro 
práci ve výškách.
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