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ÚVOD
ÚVOD

jelikož použitý materiál (hořčík) má zápornější elektrochemický
potenciál než ocel. Anoda musí být pravidelně kontrolována.
Ochrana systému proti mrazu a proti přehřátí

1

Návod

1.1

Základní dokumentace

Příručka je nedílnou součástí dodávky a jako taková musí
v souladu s platnými předpisy být předána uživateli v rámci
instalace tohoto zařízení.
• Než zahájíte instalaci, pozorně si přečtěte celou tuto
příručku, aby byla zajištěna bezpečná instalace, užívání a
údržba zařízení. V případě škod způsobených nedodržením
pokynů uvedených v této příručce nenese naše společnost
žádnou odpovědnost.

1.2

Doplňující dokumentace

-- 1 uživatelská příručka

V případě odstavení solárního systému, stéká solární kapalina,
která je obsažena v kolektorech a solárních trubicích, do
solárního zásobníku. Škodám způsobeným mrazem nebo
přehřátím lze zabránit následujícím způsobem. Aby byl
solární systém chráněn spolehlivým způsobem proti mrazu a
korozi, musí být systém naplněn neředěnou solární kapalinou
Protherm.

b

POZOR: Nebezpečí poškození.

i

DŮLEŽITÉ: Systém naplněný solární kapalinou
Protherm může odolat teplotám, které klesnou až
na –28 °C. I v případě mnohem nižších teplot pak
mráz nezpůsobí okamžité škody. Schopnost ochrany
solární kapaliny proti mrazu musí být kontrolována
každý rok po naplnění systému.

-- 1 instalační příručka solárního kolektoru HelioPLAN
-- 1 záruční list
-- 1 uživatelská a instalační příručka

1.3

Vysvětlivky symbolů

a

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu.

e

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí úrazu elektrickým
proudem.

b

POZOR: Nebezpečí poškození zařízení či jeho
okolí.

i

DŮLEŽITÉ: Užitečné informace.

Náhrada solární kapaliny Protherm za vodu
nebo jinou kapalinu může způsobit poškození
kolektorů nebo jiných prvků mrazem nebo
korozí.

Pro rychlou a jednoduchou kontrolu, doporučujeme tester
solární kapaliny Protherm. Postupujte podle návodu k použití.
Jestliže zásobník zůstává po delší dobu mimo provoz v
místnosti, kde se netopí (např. během zimních prázdnin), musí
být zcela vypuštěn, aby se zabránilo škodám, které by mohl
způsobit mráz.. Výměník přídavného ohřevu musí být rovněž
vypušťěn.
Bezpečnostní skupina okruhu teplé vody
Aby bylo možné zajistit správný chod a bezpečnost systému
a uživatele, musí být před zásobníkem nainstalována
bezpečnostní skupina na trubce s přívodem studené vody, co
nejblíže tomuto zásobníku.
Bezpečnostní skupina musí obsahovat pojišťovací ventil,
který umožňuje zajistit maximální tlak 10 barů, kohout, který
umožňuje otevřít/uzavřít přívod vody do zásobníku, a zpětnou
klapkou.
Maximální provozní tlak zásobníku HelioSet je 10 barů.

2

Popis zařízení

Solární zásobník HelioSet je zásobníkem teplé vody. K ohřevu
teplé vody využívá solární energii. Principem činnosti systému
je princip automatického vypouštění.

2.1

Bezpečnostní předpisy
Antikorozní ochrana zásobníku

Vnitřní povrch ocelové nádoby je ošetřen smaltem. Účelem
tohoto emailu je zabránit přímému kontaktu oceli s vodou, a
zabránit vzniku koroze. Nicméně tato ochrana není dostatečná:
vždy je možné nalézt mikrotrhliny, které umožní vznik korozního
procesu. Anoda je tedy doplňkem ochrany, vytváří efekt
baterie mezi sebou a ocelí. Místo toho, aby anoda umožnila
korozi oceli, tak se naopak sama velmi pomalu opotřebovává,
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Bezpečnostní skupina není dodávána v základní sadě.

i

DŮLEŽITÉ: Pro zajištění správného chodu celého
zařízení je doporučeno každý měsíc pootočit
bezpečnostním ventilem a aretačním kohoutem.

b

POZOR: Při ohřevu vody v zásobníku vytéká z
bezpečnostních důvodů z bezpečnostní skupiny
teplá voda!
Neutěsňovat!
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a

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení!
Teplota vody, která vychází z pojišťovacího
ventilu může dosahovat 75 °C. Jestliže se
dotknete těchto prvků nebo vytékající vody,
vystavujete se nebezpečí popálení!

Umístění štítku:

1

Odpadní trubka musí ústit do vhodného
odvodního systému.
Termostatická mísící baterie
Účelem termostatické mísící baterie je omezit teplotu vody,
která vytéká ze zásobníku. Aby se zabránilo vzniku popálenin,
musí být termostatická mísící baterie napojena na trubku s
teplou vodou ze zásobníku a na trubku se studenou vodou
vstupující do systému, nad místy odběru.
Termostatická mísící baterie umožňuje nastavit teplotu vody,
která vytéká ze zásobníku, v rozmezí 30°C a 70°C.
Termostatická mísící baterie není dodávána v základní sadě.

a

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení!
Teplota, která vychází ze zásobníků může
dosáhnout 75 °C. Aby byla vytvořena dostatečná
ochrana proti popálení, musí být nainstalována
termostatická mísící baterie. Po nastavení
termostatické mísící baterie zkontrolujte teplotu
v odběrných místech.

2

Bezpečnostní ventil solárního okruhu
Aby byl zajištěn správný chod a bezpečnost celého systému i
uživatele, musí být na výstupu výměníku na solárním okruhu
zásobníku nainstalován pojišťovací ventil. Ventil umožňuje
zajistit maximální tlak 5 barů.

i
2.2

DŮLEŽITÉ: Pro kontrolu správného chodu celého
zařízení je doporučeno každý měsíc pohnout
bezpečnostním ventilem.

Štítek

Na štítku jsou uvedeny země, kde může být zařízení
nainstalováno.

Legenda
1
Přední kryt
2
Výrobní štítek

Štítek obsahuje následující informace:
-- Název výrobce
-- Země určení
-- Sériové číslo zařízení
-- Reference zařízení
-- Objem výměníku pro přídavný ohřev
-- Maximální teplota kapaliny ve výměníku pro přídavný ohřev
-- Maximální provozní tlak v okruhu přídavného ohřevu
-- Výměnná plocha výměníku pro přídavný ohřev
-- Objem solárního výměníku
-- Maximální teplota kapaliny v solárním výměníku
-- Maximální provozní tlak solárního okruhu
-- Výměnná plocha solárního výměníku
-- Typ používané solární kapaliny
-- Celkový objem zásobníku
-- Maximální provozní tlak teplé vody.
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ÚVOD
-- Maximální teplota teplé vody
-- Druh a napětí napájení
-- Maximální spotřebovaný výkon
-- Index elektrické ochrany
-- Logo CE
-- Čárový kód zařízení

2.3
2.3.1

Legislativní předpisy
Označení CE

Označení CE znamená, že zařízení, která jsou popsána v této
příručce, jsou ve shodě s následujícími předpisy:
-- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/108/ES o
elektromagnetické kompatibilitě
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Hydraulického schéma zásobníku HelioSet 250 SC
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Legenda
1
Hlavní solární pumpa
2
Výpustní ventil solárního okruhu
3
Spodní teplotní sonda zásobníku
4
Bezpečnostní ventil solárního okruhu
5
Solární výměník
6
Ukazatel hladiny
7
Plnící kohout solárního okruhu
8
Výměník pro přídavný ohřev
9
Řídící panel s displejem a elektronickou regulací
10 Ochranná anoda z hořčíku
11 Horní teplotní sonda zásobníku
12 Výstupní solární trubka
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13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Solární kolektor
Tepelná sonda kolektorů
Vstupní solární trubka
Elektrický napájecí kabel
Kabel pro komunikaci (AQ) s kotlem
Samostatný kotel
Výstupní trubka přídavného ohřevu
Vstupní trubka přídavného ohřevu
Ochranná pumpa anti-legionela (výběrově)
Přívodní trubka studené vody
Trubka pro teplou vodu
Termostatická mísící baterie

25

Bezpečnostní skupina
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ÚVOD
Výše uvedené hydraulické schéma představuje nastavení
systému, který obsahuje některé volitelné systémové prvky.

b
3

POZOR: Toto hydraulické schéma je pouhým
náčrtem a v žádném případě nemůže sloužit jako
podklad pro realizaci teplovodního a solárního
okruhu.

Bezpečnostní pokyny a právní předpisy

3.1

e

Bezpečnostní pokyny
Nesprávná instalace může způsobit úraz
elektrickým proudem nebo poškození jednotky.

• V žádném případě nevypínejte bezpečnostní zařízení a ani
se nepokoušejte o změnu jeho nastavení.
• Je nutné vždy brát v úvahu následující doporučovaná
opatření k manipulaci:
-- Zařízení uchopte za jeho základnu.
-- Je-li to zapotřebí, zajistěte si potřebné ochranné pomůcky
a oděvy, jako například ochranné rukavice a bezpečnostní
boty.
• Ujistěte se, že technika, kterou použijete pro zvedání
zařízení, bude zaručovat také vaši bezpečnost:

• Při každém zásahu do zařízení musíte chránit jednotlivé
elektrické prvky před vodou.
• Používejte výhradně originální náhradní díly.
• Používejte výhradně torické spoje a nová těsnění.
• Jakmile dokončíte zákrok, zkontrolujte těsnost vodovodního
vedení.
• Po jakémkoliv zásahu do zařízení proveďte test jeho činnosti
a zkontrolujte bezpečnost systému.

3.2

Právní předpisy

Pro navrhování, instalaci i spouštění zařízení musí být
dodržovány všechny předpisy – nařízení, směrnice, technické
pravidla, normy a opatření – platné v příslušné době

4

Recyklace

i
4.1

Tento symbol označuje výrobky, které nesmí být
likvidovány spolu s odpadem z domácností, ale
jsou předmětem tříděného sběru s ohledem na
možnost jejich zhodnocení, opětovného použití či
jejich recyklace.

-- Neotáčejte jen jednou polovinou těla.
-- Neohýbejte příliš horní polovinu těla.

-- Nesený náklad držte co nejblíže u těla.
-- V případě potřeby si sjednejte pomocnou sílu.
• Uživatel v žádném případě nesmí zasahovat či nastavovat

Zařízení

Zařízení je vyrobeno převážně z recyklovatelných materiálů.

-- Udržujte rovná záda.

-- Při zvedání zařízení používejte vždy celou ruku, ne jen prsty.

Recyklace obalového materiálu musí být zajištěna
kvalifikovaným odborníkem, který provedl instalaci
zařízení.

• Odevzdejte toto zařízení do určeného místa sběru, které
zajišťuje zpracování, zhodnocení či recyklaci odpadů.

i

Dodržováním této směrnice chráníte životní
prostředí, přispíváte k ochraně přírodních zdrojů i
lidského zdraví.

• zapečetěné prvky.

4.2

• Při zapojování dbejte na to, aby spoje byly provedeny
správně, aby se zabránilo úniku vody.

Obalový materiál dodaného zařízení vám doporučujeme
zlikvidovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.

• Zařízení obsahuje kovové prvky (součástky). Zacházet s
nimi a čistit je, je třeba se vší opatrností. Zejména v případě
ostrých hran buďte velmi opatrní.

• Třiďte odpad tak, abyste oddělili odpad, který lze recyklovat
(kartony, plast...) od odpadu, který recyklovat nejde
(stahovací pásy...).

Při údržbě či výměně jednotlivých součástek musíte vždy
dodržovat základní bezpečnostní pokyny:

• Likvidace odpadu musí být v souladu s platnými právními
předpisy.

• Vypněte zařízení.
• Odpojte zařízení od elektrického napájení.
• Případně uzavřete hydraulický obvod zařízení pomocí
uzavíracích ventilů.

4.3

a

Obaly

Solární kapaliny
Zařízení obsahuje solární kapalinu. Nesmí se
dostat do kontaktu s pokožkou nebo očima.

• Než přikročíte k provádění údržby, nechte zařízení nejprve
vychladnout.

V rámci běžného užívání a za normálních podmínek nepředstavuje
tato kapalina žádné nebezpečí.

• Jestliže budete nahrazovat prvky hydraulického obvodu,
musíte ze systému nejdříve vypustit vodu.

Podrobnější informace naleznete na etiketě solární kapaliny.
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Než zařízení vyhodíte, musí být solární kapalina odebrána do
vhodné nádoby za účelem následné recyklace.
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INSTALACE
5

Jestliže jste si objednali doplňky, tyto budou dodány v
oddělených balících.

Volba vhodného umístění

5.1

Umístění
Pokyny

1

• Před volbou vhodného umístění si nejdříve pečlivě přečtěte
bezpečnostní varování, jakož i pokyny uvedené v uživatelské
a instalační příručce.
• Zkontrolujte, zda má struktura podlahy, na kterou má být
zařízení nainstalováno, pro toto zařízení dostatečnou
nosnost.

2

• Zkontrolujte, zda je prostor, kam má být zařízení
nainstalováno, vhodný pro správnou instalaci a zda je
zachována přístupnost k zařízení.
• Zařízení neinstalujte v silně prašných prostorách či v
prostředí způsobujícím korozi.

3

• Zařízení musí být chráněno před mrazem v průběhu celého
roku. Jestliže tato podmínka nemůže být dodržena, poučte
uživatele a doporučte mu, aby provedl potřebná opatření pro
splnění této podmínky.

4

• Aby se zabránilo tepelným ztrátám, měl by být zásobník
nainstalován co nejblíže solárním kolektorům. Minimální
délka solárního vedení musí být 3m.
• Vysvětlete tyto požadavky uživateli.

i
5.2

DŮLEŽITÉ: Jako u všech zařízení produkujících
teplou vodu, může zásobník vydávat hluk.
Nedoporučujeme instalovat solární zásobník do
obytných místností nebo do ložnic!

Přístupnost

• Při volbě umístění zásobníku musí být zachován minimální
prostor 35 cm nad zařízením, který je nezbytný pro výměnu
použité anody za flexibilní pásovou anodu.
• Ujistěte se, zda jsou přípojky pro napájení vodou a solární
kapalinou přístupné pro následnou kontrolu.
• Nasměrujte zásobník tak, aby byl zajištěn snadný přístup k
hydraulickým a elektrickým prvkům během údržby.
• Zachovejte vhodný manipulační prostor kolem zásobníku.
• Vysvětlete tyto požadavky uživateli.

6
6.1

Instalace zařízení
Obsah balení

Solární zásobník HelioSet je dodáván kompletně sestavený. Je
položen na polystyrénovém bloku a je uchycen kartónem.
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5

Legenda
1
Solární zásobník

(x1)

2

Sáček příslušenství
Matice
Klíč
Vložka

(x1)
(x2)
(x2)
(x2)

3

Záruční list

(x1)

4

Instalační příručka

(x1)

5

Uživatelská příručka

(x1)

• Zkontrolujte obsah balení.

6.2

Zkontrolujte obsah balení.
Okruh solární kapaliny

Solární systém HelioSet 250 SC je složen z bivalentního
zásobníku 250 litrů, solárních kolektorů HelioPLAN propojených
mezi sebou a je založen na principu činnosti s automatickým
vypouštěním.
Zásobníky HelioSet používají solární výměník jako zásobník
solární kapaliny při odstávce systému. To zahrnuje požadavek
používání kolektorů HelioPLAN a solárních trubic 2 v 1, které
obě obsahují průměr rozhodující pro správný chod celého
systému.
Solární zásobník HelioSet 250 SC musí být spojen se
samostatným ohřevným kotlem, který nahradí ohřev teplé vody
v případě nedostatečné sluneční aktivity.
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Solární trubice 2 v 1 slouží jako propojení mezi zásobníkem
a solárními kolektory. Je z mědi s nominálním průměrem 8,4
/10 mm, je sdružena, aby umožňovala odvod a přívod solární
kapaliny, ale především pro její snadnou instalaci. Dvoudrátový
kabel pro připojení teplotní sondy kolektorů se nachází mezi
dvěma trubkami. Solární trubice 2 v 1 je opatřena tepelnou
izolací po celé své délce, aby se zabránilo tepelným ztrátám.
Solární kolektory musí být nainstalovány ve vyšší úrovni
než samotný zásobník. Rovněž je nezbytné dodržovat sklon
odvodní a přívodní solární trubice (solární trubice 2 v 1), aby se
usnadnil odtok solární kapaliny do zásobníku.

i

DŮLEŽITÉ: solární trubice musí být vybaveny
tepelnou izolací, aby se zabránilo energetickým
ztrátám. Dbejte na to, aby izolace byla na všech
trubkách i na všech spojích.

i

DŮLEŽITÉ: dodržování sklonu solárních trubic (min.
4%), tvoří nezbytnou podmínku pro správný chod
celého systému.

Pro propojení zásobníku se solárními kolektory jsou
doporučovány solární trubice 2 v 1 (originální příslušenství
Protherm). Dráha a délka trubic musí dodržovat konstantní
sklon alespoň 4% (4cm/m). Protisklon by zabraňoval úplnému
vyprazdňování kolektorů.

doplňkové zásoby solární kapaliny. Tento poslední doplněk
vyžaduje použití doplňkového systému.
Kolektory jsou chráněny proti mrazu solární kapalinou. Naproti
tomu zásobník musí být nainstalován v místě, kde nemrze. V
případě dlouhodobé nepřítomnosti zásobník vypusťte.

i

DŮLEŽITÉ: objem solární kapaliny, průměr a délka
solárních trubic musí být přizpůsobeny systému v
závislosti na počtu doporučených kolektorů.
Okruh teplé vody

Distribuční obvod by měl být koncipován, aby co nejvíce
minimalizoval ztráty plniva (omezte počet ohybů, používejte
kohoutky s výraznou průchodností, aby byl umožněn
dostatečný výkon).
Okruh přídavného ohřevu
Okruh přídavného ohřevu musí sloužit výhradně k ohřevu
solárního zásobníku.
Aby se zamezilo energetickým ztrátám a škodám způsobeným
mrazem, musí být celý okruh přídavného ohřevu odizolován.

b

POZOR: Jestliže jsou použité materiály různého
charakteru, může docházet ke vzniku koroze.
V těchto případech je doporučeno přidávat
do vody okruhu pro přídavný ohřev inhibitor
(v množství, které je určeno výrobcem), který
zamezí produkci plynu a tvorbě oxidů.

Trasa potrubí musí být koncipována tak, aby respektovala
všechna nezbytná opatření, aby se zabránilo tvorbě
vzduchových kapes a aby se usnadnilo kontinuální
odvzdušňování systému. Odvzdušňovací ventily musí být
nainstalovány na každém výškovém bodu vedení.
Do nejnižšího místa systému doporučujeme nainstalovat
vypouštěcí kohout.
• k okruhu přídavného ohřevu naprojektujte expanzní nádobu.
• Jestliže nebude zařízení instalováno okamžitě, chraňte
jednotlivé spoje, aby sádra a barva nemohly narušit těsnost
zařízení pro budoucí zapojování.

Celková délka trubek mezi kolektorem a zásobníkem (L1 + L2 +
L3) nesmí překročit 40 m (20 m tam + 20 m zpět).
Maximální výška vedení mezi zásobníkem a kolektory je 8,5
m. Přídavná pumpa s nízkou spotřebou je volitelně k dispozici
pro zvýšení možného výškového rozdílu mezi zásobníkem
a kolektory. Výška 8,5 m s hlavní solární pumpou je s touto
přídavnou pumpou zvýšena na 12 m. Maximální vzdálenost
mezi kolektory a zásobníkem může být ještě zvýšena použitím
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6.4
6.4.1

7

Montáž
Vybalení a umístění zařízení

Solární zásobník je položen na polystyrénovém bloku a je
uchycen kartónem.

Hydraulické zapojení

• Aby bylo možné připojit zásobník k hydraulickým okruhům,
odstraňte přední kryt a kryt horní části. K této operaci nejsou
potřebné žádné nástroje, kryty jsou na zásobníku buď
přichyceny nebo položeny.

• Obal odstraňte až na místě instalace.
• Kartónový obal opatrně odstraňte, aby se nepoškodil
zásobník.

3

1

2

1

2

3
• Zásobník lehce nakloňte dopředu tak, aby bylo možné
odebrat polystyrénový blok. Odstraňte první kus, poté
nakloňte zásobník v opačném směru, aby bylo možné
odstranit druhou část polystyrénového bloku.
• Zařízení uveďte do vodorovné polohy pomocí 3
nastavitelných nožiček.

b

POZOR: prázdný zásobník váží 145 kg. Pro
přemisťování si sjednejte pomoc.

Legenda
1
Přední kryt
2
Solární přípojky
3
Kryt horní části

• Než přistoupíte k jakékoliv operaci, nejprve pečlivě vyčistěte
trubky pomocí vhodného prostředku, aby se odstranily
nečistoty jako železné piliny, zbytky po svařování, nejrůznější
oleje a mastnota, které by zde mohly být usazeny. Tato
cizí tělesa by mohla proniknout do zařízení a narušit jeho
činnost.
• Nepoužívejte prostředky na bázi rozpouštědel, aby nedošlo k
poškození systému.
• Nepájejte již nainstalované potrubí: tato operace by mohla
poškodit spoje.
• Používejte výhradně originální těsnění dodávané se
zařízením.
• Zkontrolujte, zda někde nedochází k úniku. V případě
potřeby tento únik opravte.
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7.1

Okruh solární kapaliny

Spoje, které propojují zásobník se solárním okruhem, se
nacházejí ve vrchní části. Přechodové trubky jsou dodány a
jsou umístěny na solárních trubicích zásobníku.

b

POZOR: Izolace solárních trubice 2 v 1 Protherm
integruje elektrický kabel teplotní sondy. Dbejte,
aby při řezání solárních trubic nebyl poškozen
kabel.

• Stanovte přesnou polohu levé solární trubice zásobníku v
závislosti na nejvyšším spoji nejvýše položeného kolektoru v
systému.
• Zkontrolujte, zda je pravá solární trubice zásobníku připojena
na ukazatel hladiny solární kapaliny a tedy i na hlavní
pumpu.
• Stanovte přesnou polohu pravé solární trubice zásobníku v
závislosti na nejnižším spoji nejníže položeného kolektoru v
systému.

2
1
3
4
5

Legenda
1
Solární trubice zásobníku
2
Matice
3
Solární trubice 2 v 1
4
Vložka
5
Kroužek

• Zapojte následujícím způsobem:

4

3

b

POZOR: Jestliže provedete spojení spojů, aniž
byste použili vložky, existuje zde nebezpečí
deformace solární trubice. To by se projevilo
nedostatečnou těsností a poškozením solárního
spoje.

b

POZOR: Během utahování matic udržujte spoje
ve správné poloze, aby se zamezilo poškození
spojů.

-- Vložte vložku (4) do solární trubice 2 v 1 (3).
• Nasaďte matici (2) a kroužek (5) na solární trubici 2 v 1.
• Utáhněte matici (2) a držte přitom spoj pomocí klíče.
• Zkontrolujte utažení všech spojů solárního okruhu.

2
1
Legenda
1
Hlavní solární pumpa
2
Ukazatel hladiny
3
Plnící kohout
4
Solární přípojky

• Zkontrolujte, zda je levá solární trubice připojena na plnící
kohout, ve vrchní části solárního výměníku.

- 12 -
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7.2

Okruh teplé vody

7.3

Aby byl zajištěn správný chod a bezpečnost systému i
uživatele, musí být k systému nainstalovány některé prvky:

Okruh přídavného ohřevu

Spoje, které propojují zásobník s okruhem přídavného ohřevu,
se nacházejí ve vrchní části.

-- Bezpečnostní skupina musí být nainstalována na přívodní
trubce se studenou vodou.

2

-- Termostatická mísící baterie musí být připojena k okruhu nad
bodem čerpání.

3

-- Je-li potřeba, připojte k okruhu s teplou vodou expanzní
nádobu.
-- Je-li potřeba, připojte k okruhu studené vody redukční
tlakový ventil.
Spoje, které propojují zásobník s okruhem teplé vody, se
nacházejí ve vrchní části.

1

3
4

2

Legenda
1
Nepoužívejte tento spoj !
2
Připojení vývodu kotle R 1"
Připojení přívodu kotle R 1"
3

• Zapojte podle předchozího náčrtu.

1

8

Elektrické zapojení

Všechny elektrické prvky solárního zásobníku jsou dodávány
sestaveny a vybaveny kabely mimo hlavní napájení.
Legenda
1
Vypouštěcí kohout zásobníku
2
Nepoužívejte tento spoj !
3
Spoj vývodu teplé vody R 3/4
4
Spoj přívodu studené vody R 3/4

• Zapojte podle předchozího náčrtu.

b

POZOR: Zásobník HelioSet 250 SC není
koncipován tak, aby byla k okruhu připojena
„recirkulační smyčka“ V žádném případě
nepoužívejte středový horní spoj (2).

0020097935_00 - 07/10 - protherm

Zařízení, která tvoří systém HelioSet 250 SC (kolektory +
zásobník + samostatný kotel na ohřev), musí být připojeny na
řídící desku zásobníku.

e

NEBEZPEČÍ: Nesprávné instalaci může způsobit
úraz elektrickým proudem nebo poškození
jednotky. Elektrické připojení spotřebiče musí
být obsluhovány pouze kvalifikovaný odborník.

e

NEBEZPEČÍ: Riziko smrti elektrickým proudem
při napětím terminálů. Odpojte napájení před
provedením prací na jednotce a zámek, aby se
zabránilo přepínání zpět.
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b
8.1

Elektrické napájení 230 V

POZOR: Nebezpečí poškození elektrického
vedení!
Z důvodu vysokých teplot se elektrické vedení
nesmí dotýkat měděných trubic, kde cirkuluje
solární kapalina.

Přístup k řídící desce

e

NEBEZPEČÍ: Protáhněte komunikační kabel pro
přídavný ohřev a napájecí kabel 230 V jiným
pouzdrem.

b

POZOR: Nebezpečí poškození elektrického
vedení!
Z důvodu vysokých teplot se elektrické vedení
nesmí dotýkat měděných trubic, kde cirkuluje
solární kapalina.

Zařízení musí být zapojeno přímo do dostupné zásuvky.
Vnější elektrické vedení musí být uzemněno. Musí být dodržena
polarita a tato musí být rovněž v souladu s platnými právními
předpisy.

2
3

Výrobce se zříká veškeré odpovědnosti za škody způsobené
třetí stranou při nesprávném uzemnění zařízení. To zahrnuje i
nedodržení platných předpisů.

4
5

Napájecí kabely mezi elektrickým panelem a solárním
zásobníkem musí být:

1

- uzpůsobeny pro stálou instalaci.
Legenda
1
Přední kryt
2
Elektrický kabel
3
Elektro box
4
Šrouby o elektro boxu
5
Solární trubice

- vybaveny dráty s průřezem odpovídajícím výkonu zařízení.
• Připojte zásobník k elektrickému panelu prostřednictvím
nezávislého ochranného systému.

• Z bezpečnostních důvodů protáhněte všechny elektrické
kabely (2) skrz připravené otvory v plechovém podstavci. To
umožní se vyhnout jakémukoliv kontaktu mezi elektrickými
kabely a solárními trubicemi (5). Elektro box (3) se nachází
pod předním krytem (1), v horní části zásobníku.

Při instalaci může být požadována doplňková ochrana pro
zajištění kategorie přepětí II.
2

1

3
4

• Odšroubujte šroub (4) na spodní části elektro boxu (3)
pomocí šroubováku.

5

• Pak otevřete víko.

8.2

Kabely na elektronické kartě
2

1

20 mm max.
Legenda
1
Elektrické dráty
2
Izolace

Při zapojování elektrických kabelů ke konektoru elektronické
karty:
• Dodržujte maximální vzdálenost 20 mm mezi konektorem a
izolací (2).
• V opačném případě spojte elektrické dráty (1) pomocí
plastové objímky.

- 14 -

6
PWM

TAC2 TAC1 NTCA

AQ

R

PCSA

PCSB

Legenda
1
Vylamovací přepážka
2
Napájecí kabel zásobníku
3
Vnější systém proti vytržení v krabici
4
Průchod pro kabely
5
Vnitřní systém proti vytržení v krabici
6
Svorkovnice 230 V~

• Pro napájení zásobníku používejte kabel 3 x 1.5 mm² s
maximálním průměrem 10 mm.
• Vylomte přepážku (1) na elektro boxu a vložte napájecí kabel
zásobníku (2), který byl předem protažen otvorem pro kabel
(4).
• Uchyťte kabel pomocí systému proti vytržení (3).

0020097935_00 - 07/10 - protherm
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• Připojte napájecí kabel zásobníku (2) na svorkovnici 230 V~
a dodržujte přitom polaritu svorek a přitáhněte systém proti
vytržení (5).
Zapojení kabelu sondy solárních kolektorů
POZOR: Nebezpečí poškození elektrického
vedení!

b

Z důvodu vysokých teplot se elektrické vedení
nesmí dotýkat měděných trubic, kde cirkuluje
solární kapalina.

Kabel teplotní sondy solárních kolektorů je dodáván s doplňkem
„solární trubice 2 v 1“ pro systém s automatickým vypouštěním.
Sonda je dodávána se zapojovací sadou solárních kolektorů.
2

3

Zapojení komunikačního kabelu pro přídavný ohřev

e

NEBEZPEČÍ: Protáhněte komunikační kabel pro
přídavný ohřev a napájecí kabel 230 V jiným
pouzdrem.

b

POZOR: Nebezpečí poškození elektrického
vedení!
Z důvodu vysokých teplot se elektrické vedení
nesmí dotýkat měděných trubic, kde cirkuluje
solární kapalina.

2

1

TAC2 TAC1 NTCA

R

AQ

4

4

PWM

PWM

3

PCSA

PCSB

5

Legenda
1
Vnitřní systém proti vytržení v krabici
2
Kabel sondy solárních kolektorů
3
Průchod pro kabely
4
Vylamovací přepážka
5
Svorkovnice NTCA

TAC2 TAC1 NTCA

1

R

AQ

PCSA

PCSB

5

Legenda
1
Vnitřní systém proti vytržení v krabici
2
komunikační kabel
3
Průchod pro kabely
4
Vylamovací přepážka
5
Svorkovnice AQ

• Protáhněte kabel sondy solární trubice 2 v 1 až do elektrické
skříně a dbejte přitom na to, aby nedošlo ke kontaktu s
trubkami.

• Solární systém HelioSet 250 SC má k dispozici funkci
ohřevu, jestliže sluneční svit není dostatečný. Tato podpora
ohřevu je vykonávána samostatným kotlem, který je ovládán
elektronickou regulací zásobníku. Kotel tedy musí být
připojený elektricky k zásobníku. Svorkovnice používaná
zásobníkem pro zapojování je kontakt „AQ“.

• Vylomte přepážku (4) na elektro boxu a vložte kabel sondy
(2), který byl předem protažen otvorem pro kabel (3).

• Pro zapojení kotle Vás odkazujeme na instalační příručku
vašeho zařízení.

• Uchyťte kabel pomocí systému proti vytržení (1).

• Kryt nejprve zavěste do pootevřené polohy a poté jej
správně uzavřete.

• Zapojte kabel sondy (2) ke svorce NTCA.

• Utáhněte bezpečností šroub krytu.

0020097935_00 - 07/10 - protherm
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8.3

Elektrické schéma

Elektrické schéma zásobníku HelioSet 250 SC spojeného se
samostatným kotlem.

2

3

4

5

6

7

8

9

10
1

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
PWM TAC2 TAC1 NTCA AQ
5 V / 24 V

1 2
R

L N

LEG/BYP

L N
PCSA

L N
PCSB

230 V~

L N
230V~

T4

F1
X1

Legenda
1
PWM : Hlavní pumpa
2
TAC2 : Teplotní sonda pod zásobníkem
3
TAC1 : Teplotní sonda nad zásobníkem
4
NTCA : Teplotní sonda solárních kolektorů
5
AQ : Ovládání přídavného ohřevu zásobníku. Tato funkce je
prováděna kotlem
6
LEG : Pumpa anti-legionela (volitelně)
7
PCSA : Hlavní solární pumpa
8
PCSB : Přídavná solární pumpa s nízkou spotřebou (volitelně)
9
230V~ : Obecné elektrické napájení
10 Pojistka

- 16 -
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9

Uvedení do provozu

Solární výměník zásobníku je naplněn v továrně. Obsahuje
potřebné množství solární kapaliny.
Solární zásobník HelioSet nemá k dispozici hlavní vypínač.
Jakmile bude provedeno elektrické zapojení zařízení, displej
ovládacího panelu se rozsvítí.

b

i

DŮLEŽITÉ: jakmile jednou přikročíte k vyrovnání
tlaku v okruhu, je nutné zopakovat operaci, jestliže
solární okruh není otevřený.

4

POZOR: Během prvního spouštění a po každém
zásahu do solárního okruhu, uveďte systém
do režimu OFF a poté systematicky přejděte k
vyrovnávání tlaků.

Aby bylo spuštění systému provedeno správným způsobem,
musíte postupovat přesně podle následujících instrukcí:

9.1

Plnění zásobníku vodou

• Otevřete přívodní kohout studené vody do systému a
otevřete jednotlivé kohouty na teplou vodu, aby došlo k
naplnění okruhu teplé vody.

3
2

• Před ukončením čerpání počkejte, dokud není zásobník
zcela naplněn a než bude z okruhu vytlačen všechen
vzduch.
• Zkontrolujte těsnost spojů zásobníku a celého systému.

5

• Zkontrolujte činnost a nastavení prvků nainstalovaných k
okruhu teplé vody.

6

1

9.2

Plnění okruhu pomocného ohřevu

• Zkontrolujte činnost a nastavení regulačních a kontrolních
prvků na okruhu.

Legenda
1
Sběrný zásobník
2
Elastická trubice
3
Plnící kohout
4
Ukazatel hladiny
5
Solární výměník
6
Hlavní solární pumpa

9.3

• Proveďte vyrovnání tlaků v solárním systému podle
následujících instrukcí:

• Naplňte přídavný okruh vodou.
• Odvzdušněte systém a zkontrolujte těsnost spojů.

Vyrovnání tlaků v solárním okruhu

Během prvního uvedení systému do provozu, po zapojení
zásobníku, přikročte k následujícím etapám:

• Připojte elastickou trubici (2) (přibližně 1,5 m dlouhou) k
plnícímu kohoutu (3).

• Zvolte režim činnosti OFF.

• Umístěte jeden konec elastické trubice (2) do sběrného
zásobníku (1) vhodnému pro solární kapalinu.

• Zkontrolujte instalační parametr HYD, podle pokynů
uvedených v kapitole: „Zvláštní nastavení“.
• Zvolte režim činnosti.
Vzduch obsažený v kolektoru je během montáže solárního
vedení ohříván. To znamená, že objemové množství vzduchu
v kolektoru se mění. Při prvním uvedení solárního systému do
provozu, teplý vzduch odejde z kolektoru a přejde do solárního
výměníku (citelně chladnějšího) zásobníku (kde se vzduch
ochladí). To vyvolá podtlak v systému. Vzhledem k tomu, že
podtlak systému může způsobovat hluk a ovlivnit životnost
pumpy, je nezbytné při prvním uvedení do provozu přistoupit
k vyrovnání tlaku v okruhu. Voda obsažená ve spodní části
zásobníku musí být studená, to znamená, že teplota sondy
zásobníku TAC2 musí být nižší než 30 °C.
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• Podržte elastickou trubici (2) ve sběrném zásobníku (1) tak,
aby z ní mohl unikat vzduch.
• Neponořujte druhý konec elastické trubice (2) do solární
kapaliny, aby se zabránilo úniku případné páry nebo
výstřikům horké solární kapaliny.
a
na řídícím panelu
• Stiskněte zároveň tlačítka
na dobu 3 sekund. Solární pumpa funguje v režimu plného
výkonu.

i

DŮLEŽITÉ: Během prvního uvedení do provozu
je možné, že vzduch se nachází uvnitř nebo nad
solární pumpou. Je proto nezbytné systém spustit
několikrát, aby se vytlačil všechen vzduch. Lze se
řídit podle hluku a vibrací.
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• Nechte pumpu v činnosti po dobu 7 minut. Využijte tento čas
ke kontrole těsnosti spojů kolektorů a zásobníku.
• Zatímco solární pumpa pokračuje v činnosti, opatrně otevřete
plnící kohout (3). Je možné, že vlivem tlaku může uniknout
trochu solární kapaliny.
• Po několika sekundách plnící kohout (3) uzavřete.
• Odstraňte elastickou trubici z plnícího kohoutu.

b

POZOR: Jestliže provedete spojení spojů, aniž
byste použili vložky, existuje zde nebezpečí
deformace solární trubice. To by se projevilo
nedostatečnou těsností a poškozením solárního
spoje.

b

POZOR: Během utahování matic udržujte spoje
ve správné poloze, aby se zamezilo poškození
spojů.

• Opusťte režim plného výkonu pumpy tím, že stiskněte
zároveň tlačítka
a
na dobu 3 sekund.

i
10.2.1

DŮLEŽITÉ: Příkaz přídavného ohřevu (kontakt
AQ na zásobníku), který je proveden kotlem, se
stává prioritním v případě, kdy je omezení teploty
potvrzeno na úrovni kotle.

Nastavení systému

Aby systém fungoval optimálním způsobem, je nutné nastavit
některé parametry:
• Pro vstup do nabídky parametrů musíte stisknout na 3
.
sekundy tlačítko
a první nabídka „HYD“, použijte tlačítka
• Jakmile se objeví
nebo
pro provedení požadované volby (viz níže
uvedená tabulka).
• Stiskněte tlačítko

pro zobrazení následující nabídky.

• Potvrďte všechna nastavení stisknutím tlačítka
než 3 sekundy.

na více

• Izolujte všechny zóny solárního okruhu.

10 Zvláštní nastavení
10.1

Nastavení termostatické mísící baterie

Je nutné nastavit teplotu teplé vody na výstupu ze zásobníku,
aby se zabránilo nebezpečí popálení. Toto nastavení se provádí
prostřednictvím termostatické mísící baterie, která je připojena k
síti teplé vody.
• Nastavte termostatickou mísící baterii tak, že pootočíte
knoflíkem, dokud nedosáhnete teplotu teplé vody v rozmezí
40°C až 60°C.
• Zkontrolujte teplotu teplé vody v jednotlivých odběrných
místech.

10.2

Technická nastavení zařízení a seznam
parametrů

Vstupem do nabídky technických údajů o zařízení je možné
provádět určitá nastavení a analýzy případných poruch.
Pro zásobník HelioSet 250 SC musíte nastavit časový
harmonogram přídavného ohřevu kotle a uvést tento kotel do
provozu. Zkontrolujte kompatibilitu kotle s kapitolou technické
údaje, podrobnější informace naleznete v instalační příručce
kotle.

- 18 -
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Nabídka

Označení

Činnost / Informace

HYD

Volba hydraulického schématu

Zvolte hodnotu:
1 = S možností pumpy anti-legionela
2 = Bez možnosti pumpy anti-legionela

MAXT 1

Maximální teplota vody v zásobníku

Zvolte hodnotu v rozmezí 20°C a 75°C
(tovární nastavení: 75°C)

LEG

Program ochrany anti-legionela

Zvolte režim činnosti:
0 = Bez ochrany (tovární nastavení)
1 = Spuštění každou středu ve 14:00
2 = Spuštění každou středu ve 4:00

TFIL

Čas vstupu do režimu pumpy

Zvolte hodnotu v rozmezí 3 až 9 minut (Tovární nastavení: 9)

PCSB

Aktivace volby přídavné solární pumpy s
nízkou spotřebou

0: Přídavná solární pumpa neaktivní
1: Přídavná solární pumpa aktivní

CS

Volba počtu solárních kolektorů

Zvolte hodnotu: mezi 1 a 3

TBLK

Načasování opětovného spuštění solární
pumpy

Tovární nastavení: 10 minut. Je-li to nutné, hodnota může být nastavena v rozmezí 5 až 60
minut.

TDLY

Zpoždění spuštění přídavného ohřevu

Zvolte režim činnosti:
0 = Neaktivní (tovární nastavení)
1 = Aktivní (zpoždění 30 minut od spuštění přídavného ohřevu, jestliže je solární pumpa v
činnosti v okamžiku spuštění časového úseku pro přídavný ohřev)

DAY

Aktuální den

Nastavte aktuální den mezi 1 až 31 (tovární nastavení: 0)

MON

Aktuální měsíc

Nastavte aktuální měsíc mezi 1 až 12 (tovární nastavení: 0)

YEAR

Aktuální rok

Zvolte aktuální rok (tovární nastavení: 2000)

i

DŮLEŽITÉ: displej se po 5 minutách bez činnost
vrátí do hlavní nabídky nebo novým stisknutím
na dobu víc než 3 sekund.
tlačítka

• Pro návrat k továrnímu nastavení stiskněte na dobu přibližně
10 sekund tlačítko
.
Zobrazené hodnoty pak třikrát zablikají a všechny parametry se
uvedou do továrního nastavení.

10.2.2

Testovací režimy

Spuštěním testovacích režimů můžete kontrolovat jednotlivé
prvky zařízení.
Testy činnosti, které jsou popsány v této kapitole, musí být
provedeny kvalifikovaným technikem.
• Pro vstup do nabídky testovacích režimů, stiskněte zároveň
tlačítka
a
na dobu 3 sekund.
Symboly programování

a servisu

jsou zobrazeny.

Zobrazení

Činitel / hodnoty

PCSA On

Plný výkon hlavní solární pumpy

PCSB On

Plný výkon přídavné solární pumpy

LEG On

Plný výkon pumpy ochrany anti-legionela

BYP On

Plný výkon obtoku

R On

Plný výkon elektrického odporu přídavného ohřevu

AQ On

Plný výkon kontakt AQ

TAC1 xx°C

Zobrazení teploty sondy teplé vody

TAC2 xx°C

Zobrazení teploty sondy návratové solární kapaliny

NTCA xx°C

Zobrazení teploty solárních kolektorů

0020097935_00 - 07/10 - protherm
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• Stiskněte tlačítko

pro kontrolu všech zobrazení.

• Znovu stiskněte tlačítko
softwaru regulátoru.

pro zobrazení aktuální verze

• Pro odchod z nabídky „Testovací režimy“, stiskněte zároveň
tlačítka
a
na dobu 3sekund.
Zobrazí se hlavní nabídka a symboly
zobrazeny.

10.3

a

již nejsou

Nová kontrola a uvedení do provozu

• Jakmile je zařízení nainstalováno, proveďte test funkčnosti.
• Spusťte zařízení, abyste se tak ujistili, zda jsou nastavení
správná, a zkontrolujte, že zařízení pracuje ve vší
bezpečnosti.
• Zkontrolujte nepropustnost zařízení a odstraňte případné
netěsnosti.

12 Informace pro uživatele
V rámci instalace musí autorizovaný servisní technik:
-- vysvětlit uživateli všechny funkce zařízení, bezpečnostní
prvky, provést ukázku činnosti
-- předat uživateli veškerou dokumentaci vztahující se ke kotli
-- vyplnit dokumenty
-- informovat uživatele o všech opatřeních, která musí přijmout,
aby nedošlo k poškození systému, zařízení či místa, kde se
toto zařízení nachází.
-- připomenout uživateli nezbytnost provádění každoroční
údržby.
-- Vysvětlete uživateli, jak vypouštět zařízení, a ukažte mu
potřebné manipulační prvky.

• Zkontrolujte všechny ovládací a bezpečnostní prvky, jejich
nastavení a jejich aktuální stav.
• Namontujte přední a vrchní kryt zásobníku.

11 Uvedení mimo činnost

b

POZOR: Uvedení systému mimo provoz musí být
provedeno servisním technikem.

e

NEBEZPEČÍ: Fakt, že je systém uveden do
režimu OFF, neznamená, že je zařízení odpojeno
od elektrického napájení. Postupujte dle
doporučení uvedené v kapitole „Bezpečnostní
pokyny“ a „Elektrické zapojení“.

Solární zásobník HelioSet nemá k dispozici hlavní vypínač.
Jakmile bude provedeno elektrické zapojení zařízení, displej
ovládacího panelu se rozsvítí.
Solární zásobník nesmí být v žádném případě uveden mimo
provoz s výjimkou opravy či údržby. Dávejte přednost režimu
prázdnin, aby se zachovaly ochranné funkce systému (ochrana
anti-legionela, ochrana proti zablokování pump, ...)
• V případě dobrovolného a dlouhodobého zastavení systému
(více než 99 dní) vypusťte okruh teplé vody zásobníku.
• Rovněž vypusťte okruh přídavného ohřevu, aby se zabránilo
nebezpeční zmrznutí.
• Solární kolektory nejsou určeny k tomu, aby byly delší dobu
mimo provoz. Demontujte nebo ochraňte kolektory před
slunečními paprsky po celé toto období.
• Pro odstavení systému HelioSet zvolte na displeji režim
činnosti OFF.

- 20 -
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13 Odstraňováni poruch
13.1

Diagnostika poruch

• Než přistoupíte ke specifické diagnostice, proveďte nejprve
následující kontrolní kroky:
-- Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu a
zda je zařízení správně zapojeno.
-- Ujistěte se, zda jsou všechny zavírací kohouty otevřeny.

13.2

Kódy chyb

i

DŮLEŽITÉ: Poruchy popsané v této kapitole musí
být, řešeny pouze autorizovaným servisem.

V této kapitole naleznete přehled všech zpráv, které se vám
mohou zobrazit. Zároveň zde naleznete postup, jak sjednat
nápravu a jak opět uvést zařízení do chodu.
V případě poruch se na řídícím panelu zásobníku objeví kód
chyby.
• Proveďte opravy (je-li třeba).
Chyba nebo zpráva o
chybě

Možná příčina

Řešení

NTCA Err

Chyba sondy solárního
kolektoru

Zkontrolujte zapojení sondy. Zkontrolujte, zda je umístění a činnost sondy v pořádku.
Přidejte tepelnou hmotu. Zkontrolujte odpor sondy. Vyměňte ji, je-li vadná.

TAC1 Err

Chyba horní tepelné
sondy zásobníku

Zkontrolujte zapojení sondy. Zkontrolujte, zda je umístění a činnost sondy v pořádku.
Přidejte tepelnou hmotu. Zkontrolujte odpor sondy. Vyměňte ji, je-li vadná.

TAC2 Err

Chyba spodní tepelné
sondy zásobníku

Zkontrolujte zapojení sondy. Zkontrolujte, zda je umístění a činnost sondy v pořádku.
Přidejte tepelnou hmotu. Zkontrolujte odpor sondy. Vyměňte ji, je-li vadná.
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14 Vypouštění
• Než na zařízení provedete jakoukoliv operaci, uveďte
zařízení mimo provoz dle operačních a bezpečnostních
instrukcí, které jsou popsány v příslušné kapitole.

14.1

Okruh solární kapaliny

b

POZOR: Během uvolňování matic udržujte spoje
ve správné poloze, aby se zamezilo poškození
trubic.

• Přidržte elastickou trubici (2) nad sběrnou nádobou (1) a
otevřete vypouštěcí kohout solárního okruhu.
• Neponořujte druhý konec elastické trubice (2) do solární
kapaliny, aby se zabránilo úniku případné páry nebo
výstřikům horké solární kapaliny.
• Vypusťte celý solární okruh.
• Uzavřete vypouštěcí kohout (3).
• Odstraňte elastickou trubici z vypouštěcího kohoutu.

14.2

Okruh teplé vody

4
3
2

3
1

2

Legenda
1
Sběrná nádoba
2
Elastická trubice
3
Výpustný ventil (solární okruh)
4
Solární přípojky

• Odpojte zařízení od elektrického napájení a počkejte několik
minut, aby většina solární kapaliny sestoupila do výměníku
zásobníku.

a

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení!
Teplota solární kapaliny a teplota prvků, které
jsou s ní v kontaktu, může být velmi vysoká.
Proveďte nezbytná opatření pro vaši ochranu.

• Připojte elastickou trubici (2) k výpustnému kohoutu (3)
zásobníku.
• Umístěte jeden konec elastické trubice (2) do sběrné nádoby
(1), oba tyto předměty musí být vhodné pro solární kapalinu
a musí snášet vysoké teploty. Sběrná nádoba musí být
schopna pojmout alespoň 10 litrů.
• Odpojte solární přípojky (4), které se nacházejí nad
zásobníkem. Je možné, že unikne trochu solární kapaliny.
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1
Legenda
1
Odpadní nádoba (příklad)
2
Elastická trubice
3
Výpustný ventil (okruh teplé vody)

• Odpojte zařízení od elektrického napájení.
• Uzavřete přívodní kohout pro studenou vodu do systému.
• Připojte elastickou trubici (2) k výpustnému kohoutu (3)
okruhu teplé vody zásobníku. Umístěte jeden konec elastické
trubice (2) na místo, které by bylo vhodné pro vypuštění
veškeré vody ze zásobníku.

a

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení!
Teplota vody v zásobníku a teplota prvků, které
jsou s ní v kontaktu, může být velmi vysoká.
Proveďte nezbytná opatření pro vaši ochranu.
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• Otevřete kohout pro teplou vodu, aby se vytvořil přívod
vzduchu do okruhu teplé vody.

• Vypusťte teplou vodu ze zásobníku (viz. příslušná kapitola).

• Vypusťte celý zásobník.
• Uzavřete vypouštěcí kohout (3).
• Odstraňte elastickou trubici (2) z vypouštěcího kohoutu (3).
• Uzavřete kohout pro teplou vodu, který jste předtím otevřeli.

14.3

Okruh přídavného ohřevu

• Odpojte zařízení od elektrického napájení.
• Odpojte kotel od elektrického napájení.
• Otevřete okruh v nejvyšším bodě, aby vznikl přísun vzduchu.
• Umístěte sběrnou nádobu pod výpustný kohout, který se
nachází v nejnižší místě okruhu a otevřete jej, aby se okruh
zcela vyprázdnil.
• Poté uzavřete celý okruh pro přídavný ohřev.

15 Údržba
• Odkazujeme na kapitolu „Bezpečnostní pokyny“, kde
naleznete seznam nutných činností, které musí být
provedeny ještě před zahájením samotné údržby zařízení.

1

• Po ukončení údržby zařízení a pro jeho opětovné spuštění
postupujte dle instrukcí uvedených v kapitole „Uvedení do
provozu“.

15.1

Roční údržba

• Zkontrolujte jednotlivé prvky zařízení v režimu forsáže podle
instrukcí, které jsou uvedeny v kapitole „Zvláštní nastavení“.
• Zkontrolujte správný chod bezpečnostních prvků zařízení a
celého systému.
• Zkontrolujte těsnost solárního okruhu.
• Zkontrolujte hladinu solární kapaliny pomocí ukazatele
hladiny, který je k tomu určen a její vlastnosti.
• Zkontrolujte uzemnění zařízení.

15.1.1

Kontrola ochranné anody a čištění
zásobníku.

Zásobník je vybaven ochrannou anodou z hořčíku. Je
doporučeno zkontrolovat její stav nejprve po dvou letech,
následně pak každý rok. V případě její výměny, v závislosti
na volném prostoru kolem zařízení, je možné přistoupit k
nahrazení anody za ohebnou pásovou anodu.
Vzhledem k tomu, že čištění nádoby zásobníku se provádí ze
systému teplé vody, dbejte na to, aby byly čistící prostředky v
souladu s hygienickými normami.
• Uveďte zařízení mimo provoz (viz. příslušná kapitola).
• Odpojte zařízení od elektrického napájení.
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Legenda
1
Ochranná anoda z hořčíku

• Odstraňte ochrannou anodu ze zásobníku a zkontrolujte
míru její koroze.
• Jestliže je anoda spotřebována z více než 50%, vyměňte ji
za originální náhradní díl.

i

DŮLEŽITÉ: Opotřebovaná či poškozená těsnění
musí být nahrazena.

• Vyčistěte vnitřek zásobníku pomocí proudu vody, který
je vstřikován otvorem pro umístění anody. Důkladně ho
vypláchněte a tuto vodu vypusťte výpustným kohoutem pro
teplou vodu.
• Zkontrolujte stav vnitřku nádoby zásobníku, dohlédněte, aby
email na výměníku a uvnitř nádoby nebyl poškozen.
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i

DŮLEŽITÉ: Spolu s kontrolou anody provádějte
systematicky i čištění a kontrolu nádoby zásobníku.

7

• Po ukončení kontroly namontujte zpět anodu a uzavřete
výpustný kohout pro teplou vodu.
• Naplňte zásobník vodou (viz. kapitola „Uvedení do provozu“)
a zkontrolujte těsnost.

15.1.2

Kontrola solární kapaliny

Hladina solární kapaliny musí být kontrolována minimálně
jednou ročně. Solární kapalina musí být rovněž jednou ročně
podrobena zkoušce na koncentraci nemrznoucích látek a
kontrole korozivnosti. Měřící nástroj, který je nazýván „tester
solární kapaliny“, lze zakoupit jako doplněk.

6
5
4

±
0,4

0,1

m

• Jednou ročně zkontrolujte stav solární kapaliny a v případě
možnosti ji obnovte.
• Pokyny, jak provádět kontrolu solární kapaliny, naleznete v
příručce, která je dodávána spolu s měřícím zařízením.

15.2

a

Výměna solární kapaliny
NEBEZPEČÍ: Nebezpečí popálení!

2

Teplota solární kapaliny a teplota prvků, které
jsou s ní v kontaktu, může být velmi vysoká.
Proveďte nezbytná opatření pro vaši ochranu.

1

• Než přistoupíte k výměně solární kapaliny, nejprve
zkontrolujte její kvalitu. Odkazujeme vás na kapitolu
„Kontrola solární kapaliny“).
• Vypusťte solární kapalinu podle pokynů uvedených v kapitole
„Vypouštění“.

b

3

POZOR: Naše společnost zaručuje správný
chod systému pouze v případě používání solární
kapaliny Protherm.

8

Legenda
1
Sběrná nádoba
2
Ukazatel hladiny
3
Elastická trubice
4
Plnící kohout
5
Elastická trubice
6
Trychtýř
7
Solární přípojky
8
Bezpečnostní ventil (solární okruh)

• Otevřete plnící kohout (4) solárního okruhu.
• Připojte elastickou trubici (5) k tomuto plnícímu kohoutu (4).

i

DŮLEŽITÉ: Během plnění může tlak kapaliny
vyvolat drobné úniky prostřednictvím ventilů. Připojte
elastickou trubici k ventilu solárního okruhu a její
druhý konec umístěte do sběrné nádoby, kde musí
zůstat po celou dobu plnění. Elastická trubice a
sběrná nádoba musí být vhodná pro solární kapalinu
a musí odolávat vysokým teplotám.

• Umístěte trychtýř (6) k druhému konci elastické trubice (5) a
držte ho ve výšce 0,4 m ±0,1 m nad plnícím kohoutem.

i

DŮLEŽITÉ: Elastická trubice, která je spojena s
plnícím kohoutem, a ani trychtýř nesmí být zalomené
či ohnuté. Elastická trubice a trychtýř musí být
vhodné pro solární kapalinu.

• Poté opatrně vlijte přibližně 8,5 l solární kapaliny Protherm
do trychtýře (6), dokud není hladina této kapaliny patrná
skrze ukazatel hladiny (2).
• Uzavřete plnící kohout (4).
• Odstraňte elastickou trubici (5) a trychtýř (6) z plnícího
kohoutu (4).
• Znovu připojte solární přípojky (7) k okruhu.
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b

POZOR: Než přistoupíte k utažení solárních
přípojek, nezapomeňte vložit do trubic vložky.
Jestliže provedete spojení spojů, aniž byste
použili vložky, existuje zde nebezpečí deformace
solární trubice. To by se projevilo nedostatečnou
těsností a poškozením solárního spoje.

• Nyní můžete přistoupit k vyrovnání tlaku, kdy budete
postupovat podle pokynů uvedených v příslušné kapitole.

16 Náhradní díly
Aby bylo možné zaručit bezpečnost provozu kotle, stejně jako
dlouhou životnost, používejte výhradně originální náhradní díly
schválené výrobcem.

i

Toto zařízení nese označení shody CE. Používejte
pouze originální náhradní díly, které jsou nové a
schválené výrobcem.

• Ujistěte se, zda jsou náhradní díly správně zapojeny a ve
správné poloze. Po jakémkoliv zásahu do zařízení, proveďte
kontrolu zařízení a jeho činnosti.

17 Přehled údržby
Zásah

Frekvence

Solární okruh
Kontrola hladiny solární kapaliny v okruhu.

roční

Kontrola stavu solární kapaliny

roční

Test bezpečnostního ventilu

roční

Solární kolektory
Vizuální kontrola solárních kolektorů, uchycení a zapojení

roční

Kontrola stavu izolace trubek

roční

Solární regulace
Kontrola činnosti pumpy

roční

Kontrola zobrazování teploty sondami

roční

Ohřevný okruh
Kontrola a úprava jednotlivých nastavení

roční

Kontrola teploty teplé vody pod termostatickou mísící baterií

roční

Kontrola přídavného ohřevu

roční

Zásobník vody
Kontrola hořčíkové anody a vyčištění zásobníku

roční

Kontrola těsnosti hydraulických spojů

roční

Okruh teplé vody
Test činnosti bezpečnostní skupiny
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TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE

i

DŮLEŽITÉ: Tyto technické údaje jsou platné
pro nové zařízení s jedním nebo více vlastními
tepelnými výměníky.

18 Zásobník HelioSet 250 SC
Popis
Objem zásobníku
Maximální tlak zařízení

Jednotka

250SC

l

252

bar

10

V AC/Hz
W
A

230/50
max. 100
2

Uchování dat v regulaci bez el. napájení
Maximální teplota prostředí
Napětí teplotních sond

min.
°C
V

30
50
5

Minimální průřez kabelů teplotních sond

mm2

0,75

Doporučený průřez napájecího kabelu 230 V
Elektrická ochrana
Ochranná třída pro regulační zařízení

mm2

1,5
IP 20
N

m2

1,3

El. napájení

Solární výměník
Teplosměnná plocha
Objem výměníku pro solární kapalinu

l

8,5

Maximální teplota solární kapaliny

°C

110

Maximální teplota teplé vody

°C

75

Stálá dodávka teplé vody (pro teplotu otopné vody 85/65 °C a pro teplotu teplé vody 45 °C (∆T=35 K))

l/h

642

Teplosměnná plocha

m2

0,8

m3/h

1,1

l

5,4

Okruh přídavného ohřevu

Nominální průtok otopné vody
Objem výměníku přídavného ohřevu
Kontinuální výkon (pro 85-65 °C)

kW

26

Tlaková ztráta přídavného výměníku

mbar

25

°C

90

Maximální teplota otopné vody
Maximální teplota teplé vody

°C

75

kWh/24h

2,1

l

105

Vnější průměr válce zásobníku

mm

600

Vnější průměr válce zásobníku bez izolace

mm

500

Šířka

mm

608

Hloubka

mm

768

Výška

mm

1696

Teplotní ztráta
Objem dohřívané TV
Rozměry

Okruh přídavného ohřevu: přípojky otopné vody

R 1"

Okruh teplé vody: přípojky teplé a studené vody

R 3/4"

Solární okruh: přípojky solárního okruhu

mm

Ø10

Zásobník s izolací a obalem

kg

145

Naplněný zásobník připravený k činnosti

kg

395

Váha
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