HelioSet
Návod k použití

HelioSet 2.250 SC
S-FE 250/3 SC
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PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ
PROSTUDUJTE

1 Čtěte
Tento průvodce byl vytvořen tak, abyste
mohli využívat všech výhod tohoto
zařízení okamžitě po jeho instalaci.
Tento průvodce předpokládá, že zařízení
již bylo nainstalováno a do provozu
uvedeno autorizovaným servisním
technikem.

i
1.0.1

Nezapomeňte si přečíst
kapitoly „Bezpečnost”, kde jsou
obsaženy informace důležité
pro vaši bezpečnost.
Tlačítko

• Několikrát stiskněte tlačítko
pro
vstup do následujících nastavení:
-- Přídavný ohřev v automatickém režimu
a aktivní solární systém nebo úplné
vypnutí systému
-- Nastavení aktuálního dne v týdnu
-- Nastavení času
-- Nastavení minut
-- Volba režimu „programování“
-- Návrat do hlavní nabídky
1.0.2

Tlačítko

• Několikrát stiskněte tlačítko
pro
vstup do následujících nastavení:
-- Spuštění zvláštní funkce „Párty“

-- Návrat do hlavní nabídky
1.0.3

Tlačítko

-- Stisknutím tlačítka
, snižujete
nastavitelné hodnoty.
1.0.4

Tlačítko

-- Stisknutím tlačítka
, zvyšujete
nastavitelné hodnoty.

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

3 Základní dokumentace
3.1

Založení dokumentace

• Zajistěte, aby tato příručka a veškerá
dokumentace která je součástí výrobku
byla uložena v blízkosti zařízení a
aby bylo možné ji později použít pro
vyhledávání informací. I v případě, že
se budete stěhovat, zajistěte, aby byla
tato dokumentace uložena v blízkosti
zařízení a aby ji mohl později použít i
nový majitel.
• Pečlivě si přečtěte a následně i
dodržujte tyto pokyny, aby bylo možné
zajistit bezpečné a efektivní využívání
zařízení.
Společnost nenese žádnou odpovědnost
za škody, které případně vzniknou
v důsledku nedodržení pokynů zde
uvedených.

-- Spuštění zvláštní funkce „Příležitostný
přídavný ohřev“
-- Spuštění zvláštní funkce „Dovolená“
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3.2

Vysvětlivky symbolů

a

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí
úrazu.

e

NEBEZPEČÍ: Nebezpečí
úrazu elektrickým proudem.

b

POZOR: Nebezpečí
poškození zařízení či jeho
okolí.

i

DŮLEŽITÉ: Užitečné
informace.

4

Bezpečnost

Jste povinni dodržet následující
bezpečnostní pokyny a doporučení:
• Nikdy se nedotýkejte bezpečnostních
prvků.
• V žádném případě se nepokoušejte
provádět změny na zařízení či v jeho
bezprostředním okolí, jelikož by takový
zásah mohl mít negativní dopad na
bezpečnost provozu tohoto zařízení.

• Nepoužívejte a neskladujte výbušné
nebo hořlavé materiály (jako např.
benzín, aerosol, ředidla, čističe na
chlórové bázi, barvy, lepidla, atd.) v
místě, kde se zařízení nachází. Za
určitých okolností mohou být tyto látky
korosivního charakteru.
• Nedotýkejte se ohřívaných ploch
zařízení (jako jsou například přívody
a vývody hydraulického systému) v
průběhu a bezprostředně po ukončení
činnosti zařízení, jelikož tyto plochy
mohou po jistou dobu být významným
zdrojem tepla. Vystavujete se tak
nebezpečí popálenin či opaření.
• Dávejte pozor při používání kohoutu
pro teplou vodu: voda, která z něho
vytéká, může být velmi horká.
Zařízení obsahuje kovové prvky
(součástky). S těmito prvky musí být
nakládáno s nejvyšší opatrností. Zejména
v případě ostrých hran buďte velmi
opatrní.
• V případě úniku vody, okamžitě vypněte
přívod studené vody do zařízení a
k opravě přivolejte kvalifikovaného
odborníka.

• Neničte a neodstraňujte těsnění
jednotlivých prvků.

• Neskladujte a neodkládejte na zařízení
žádné předměty.

• Nepokoušejte se o údržbu či opravu
zařízení vlastními silami. Tato
pravomoc je svěřena výhradně
kvalifikovaným odborníkům.

• Před zásobník na vodu musí být
bezpodmínečně nainstalována
bezpečnostní skupina s vývodem do
odpadu.

• K obsluze zařízení nepouštějte děti.

• Pravidelně provádějte kontrolu činnosti
bezpečnostních prvků.

Některé změny v rámci vašeho bydlení
mohou ovlivnit správný chod zařízení.
Doporučujeme tedy takové změny
nejdříve konzultovat s technikem, který
prováděl instalaci zařízení.
• Nevystavujte zařízení působení příliš
vysoké vlhkosti.
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• Jestliže se dotknete trubic nebo
přípojek, kudy protéká solární kapalina
nebo teplá voda, vystavujete se
nebezpečí popálení. Těchto prvků je
možné se dotýkat až po kontrole jejich
teploty.
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5 Záruka / Odpovědnost
5.1

Záruka

Na solární zásobník HeliSet se poskytuje
záruka ve lhůtě a za podmínek které jsou
specifikovány v Záručním listě Protherm
a dalších podmínek uvedených v Návodě
pro obsluhu a, nebo instalaci.
5.2

Všeobecné pokyny Pojištění

Je doporučeno předkládat pojišťovně
solární systém HelioSet jako předmět
značné hodnoty a výslovně ho nechat
pojistit proti škodám způsobeným
zásahem blesku. Pojištění proti škodám
způsobeným krupobitím je opodstatněné v
případech, že žijete v oblasti,kde je možný
častější výskyt tohoto jevu.
5.3

Užívání zařízení / odpovědnost
výrobce

Výše uvedená záruka na součástky
se uplatní při dodržení následujících
podmínek:
-- Zařízení musí být nainstalováno
kvalifikovaným technikem v souladu s
instalačními pokyny,

nevhodnou údržbou nebo nesprávným
nastavením.
-- Jakékoliv vady na systému, ke kterému
je zařízení připojeno,
-- Jakékoliv vady, které vzniknou
nevhodnou ochranou proti mrazu,
-- Jakékoliv poškození a nežádoucí
nastavení, které vznikne změnou tlaku
vody, nebo změnou charakteristik
napětí elektrického napájení.
Ovládání tohoto zařízení není určeno
osobám (včetně dětí) s fyzickým,
smyslovým či mentálním omezením, jakož
i osobám s nedostatkem zkušeností či
znalostí pro ovládání tohoto zařízení. Aby
byla zajištěna bezpečnost těchto osob,
musí na jejich počínání ve vztahu k tomuto
zařízení dohlížet odpovědné osoby.
• Zabezpečte, aby si děti se zařízením
nehrály.
• Pro více informací viz naše Podmínky
používání.

a

Toto zařízení může být
nainstalováno jen v zemích,
které jsou uvedeny na štítku.

-- Zařízení je určeno k užívání za
normálních podmínek a v souladu s
pokyny výrobce pro užívání a údržbu,
-- V průběhu záruční lhůty je k údržbě,
opravám, demontáži či ke změně
zařízení oprávněn pouze kvalifikovaný
technik,
-- Oprava či nahrazení jednotlivých prvků
po dobu záruční lhůty nemá vliv na její
prodloužení.
Výrobce v žádném případě není
odpovědný za:
-- Vady a poškození, které vzniknou
nesprávnou či nedostatečnou instalací,
0020097934_00 - 07/10 - Protherm
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6 Recyklace
6.1

Zařízení

Zařízení je vyrobeno převážně z
recyklovatelných materiálů.
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.
• Odevzdejte toto zařízení do určeného
místa sběru, které zajišťuje zpracování,
zhodnocení či recyklaci odpadů. Toto
sběrné místo musí přijímat zařízení
za účelem jejich sběru a následné
recyklace v likvidačním středisku nebo
schváleným poskytovatelem.

i
6.2

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

7 Představení systému
automatického vypouštění
Tento popis systému je určen pro uživatele
systému HelioSet.
Obsahuje všeobecné informace o
systému automatického vypouštění a
tyto informace jsou doplňkem k instalační
příručce. Tento popis systému se nachází
v úvodu příručky proto, aby se s ním
uživatel seznámil v první řadě.
Funkční princip automatického vypouštění
se odlišuje od ostatní solárních systémů
tím, že tento systém není naplněn solární
kapalinou jako celek a že není pod tlakem.
Proto také klasické prvky solárních
systémů, jako jsou například expanzní
nádoby, manometry či odvzdušňovací
kohouty, zde nejsou přítomny.
Systém automatického vypouštění je tedy
mnohem jednodušší a poskytuje větší
bezpečnost pro případ stagnace (přehřátí
kolektorů v letním období) a pro případ
mrazu. Solární okruh je uzavřený, není
pod tlakem a využívá pumpu.

Obaly

Kvalifikovaný odborník, který zařízení
instaluje, musí:
-- Třídit odpad, který lze recyklovat
(kartony, plast...) od odpadu, který
recyklovat nelze (pásové stahováky...),
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Systém při odstávce

Funkční systém

3

3

4

4

2

2

5

5
1

1

Legenda
1
Solární pumpa
2
Výstupní solární trubka
3
Solární kolektor
4
Vstupní solární trubka
5
Solární výměník (zásobník)

Legenda
1
Solární pumpa
2
Výstupní solární trubka
3
Solární kolektor
4
Vstupní solární trubka
5
Solární výměník (zásobník)

Při odstávce se solární kapalina nachází
ve spodní části zásobníku (předsazený
zásobník, solární výměník...).

Jestliže je solární kolektor ohříván
slunečními paprsky, pumpa se spustí a
žene solární kapalinu do kolektoru, což
vytlačuje vzduch směrem k zásobníku.
Když již není solární kolektor ozařován
sluncem (oblačné počasí), pumpa se
vypne a kolektor se znovu vyprázdní.

0020097934_00 - 07/10 - Protherm
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8 Představení systému HelioSet
250 SC
Tento popis systému je určen pro uživatele
systému HelioSet.
Obsahuje informace, které se týkají
systému HelioSet, a tyto informace
jsou doplňkem informací uvedených v
instalační příručce. Tento popis systému
se nachází v úvodu příručky proto, aby se
s ním uživatel seznámil v první řadě.

9

8

10

13

11
12
7

14

6

15

5

16

4

17

3
2
1
-8-

0020097934_00 - 07/10 - Protherm

PŘED POUŽITÍM PEČLIVĚ PROSTUDUJTE
Legenda

8.1.1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Solární zásobní HelioSet je vybaven
hlavními prvky systému (hydraulické
prvky, teplotní sondy, řídící deska...).

Spodní teplotní sonda zásobníku
Bezpečnostní ventil
Vypouštěcí kohout zásobníku
Hlavní solární pumpa
Plnící kohout
Přídavná solární pumpa (volitelně)
Výstupní solární trubka
Solární kolektor
Tepelná sonda kolektorů
Vstupní solární trubka
Přívodní trubka studené vody
Řídící panel s elektronickou regulací
Samostatný kotel
Trubka pro teplou vodu
Horní teplotní sonda zásobníku
Výměník přídavného ohřevu
Solární výměník

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 kotlem,
který nahradí ohřev vody v případě
nedostatečné sluneční aktivity.
8.1

Struktura

Systém HelioSet 250 SC je složen z
bivalentního zásobníku 250 litrů, 1 nebo
2 solárních kolektorů HelioPLAN a jejich
vzájemného propojení, které se nazývá
„solární trubice 2 v 1“.

0020097934_00 - 07/10 - Protherm

Zásobník HelioSet 250 SC

Solární zásobní HelioSet v sobě zahrnuje,
ve své spodní části, solární výměník
typu šnek. Hlavní rolí tohoto výměníku je
předávání solární energie vodě, která je
obsažena v zásobníku. Aby byla zaručena
dlouhá životnost zásobníku i solárního
výměníku, je jejich povrch v systému vody
ošetřen nátěrem. Zásobník je rovněž
chráněn proti korozi pomocí hořčíkové
anody.
Model 250 SC má tu zvláštnost, že je
vybaven druhým výměníkem v horní části.
Tento výměník přídavného ohřevu typu
šnek, který je spojen s kotlem, slouží
k doplňkovému ohřevu vody při nízké
sluneční aktivitě. Výměník přídavného
ohřevu má stejné ochranné charakteristiky
proti korozi, jako solární výměník. Objem
ohřevu tímto výměníkem je cca 95 litrů.
V horní části zásobníku se nachází řídící
panel, který je integrovaný do předního
krytu. Tento panel je vybaven displejem
a tlačítky, která slouží k ovládání a
nastavení systému.
Zásobník je vybaven dvěmi teplotními
sondami, jednou ve spodní části a druhou
v horní části.
Pod předním krytem, ve spodní části,
je solární zásobník vybaven modulující
hlavní pumpou, která podporuje cirkulaci
solární kapaliny až do výšky 8,5 m. Tato
pumpa na stejnosměrný proud je řízena
elektronickou regulací, aby bylo dosaženo
lepšího výkonu. 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
pumou zvýšena na 12 m.
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Pod předním krytem, za řídícím panelem,
se nachází elektronická skříň, která
obsahuje regulační systém. Nevyžaduje
se žádné nastavení, regulace automaticky
optimalizuje systém podle sluneční
aktivity.
8.1.2

Solární kolektory HelioPLAN

Solární kolektory HelioPLAN jsou
dokonale přizpůsobeny solárnímu ohřevu
teplé vody..
Pouze solární kolektory HelioPLAN
pro systém s automatickým vypouštění
obsahují absorbéry typu šnek a jsou
koncipovány pro solární systémy HelioSet.
Více informací naleznete v instalační
příručce „solárních kolektorů HelioPLAN“.
8.1.3

Solární trubice 2 v 1

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
její snadnou instalaci. Dvoudrátový kabel
pro připojení teplotní sondy kolektorů se
nachází mezi dvěmi trubkami. Solární
trubice 2 v 1 je opatřena tepelnou izolací
po celé své délce, aby se zabránilo
tepelným ztrátám.
8.2
8.2.1

Činnost
Okruh teplé vody

Zásobník HelioSet funguje ve
standardních vodovodních sítích. Je
zapojen do uzavřeného okruhu, to
znamená, že voda obsažená v zásobníku
není v kontaktu se vzduchem. Zásobník
je kompatibilní s tlakem domácí sítě až
do výše 10 barů. U všech systémů je
vyžadována bezpečnostní skupina, která
je složena z pojišťovacího ventilu, zpětné
klapky a výpustného kohoutu. Jestliže
- 10 -

čerpáte teplou vodu, tato je vytlačována
ze zásobníku vodou studenou, která ji v
zásobníku nahradí.
Solární výměník zásobníku HelioSet se
nachází v jeho spodní části. Tato oblast
je nejchladnější, teplota vody podněcuje
předávání tepla ze solárního okruhu do
vody v zásobníku, a to vše i při nízké
sluneční aktivitě.
Model 250 SC má, v případě nutnosti,
možnost provádět přídavný ohřev vody
prostřednictvím druhého výměníku typu
šnek. Na rozdíl od solárního výměníku se
přídavný výměník nachází v horní části
zásobníku a je propojen s kotlem. Okruh
přídavného ohřevu funguje na principu
uzavřeného okruhu. Přídavný ohřev slouží
k dosažení požadované teploty v případě
nedostatečné sluneční aktivity.
8.2.2

Okruh solární kapaliny

Při odstávce hlavní pumpy se solární
kapalina díky své váze vrátí trubkami do
solárního výměníku. Solární kolektory
musí být nainstalovány ve vyšší úrovni než
samotný zásobník. Rovněž je nezbytné
dodržovat sklon odvodní a přívodní solární
trubice, aby se usnadnil odtok solární
kapaliny do zásobníku. Solární trubice a
kolektory jsou pak naplněny vzduchem.
Solární kapalina je složena ze speciální
směsi na vodní bázi spolu s glykolem a
inhibitory. Zásobník je při dodávce touto
směsí již naplněn.
Jakmile se spustí elektronická regulace
hlavní pumpy, pumpa vytlačí solární
kapalinu z výměníku, přes odvodní
trubici až ke kolektorům. Průchodem
přes solární kolektor se kapalina ohřeje
a poté sestupuje přívodní solární trubicí
k zásobníku, aby tam předala načerpané
teplo.
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Objem solární kapaliny, který je obsažen
v trubicích a v kolektorech, je ve srovnání
s objemem obsaženým ve výměníku
minimální. Tyto tři prvky mají takový
průměr, který zajišťuje správný chod
systému. Toto uspořádání umožňuje
prakticky uchovat stejnou hladinu kapaliny
během celé činnosti. Během činnosti
umožňuje tato charakteristika vytlačit
vzduch z okruhu a uložit ho v horní části
solárního výměníku.
Při ohřevu systému se solární kapalina
a vzduch rozpínají. Tlak v systému lehce
narůstá. Vzduchová kapsa v horní
části solárního výměníku plní funkci
expanzní nádoby. Tento tlak je nezbytný
a v žádném případě se nesmí z okruhu
uvolňovat. Proto není do solárního
systému HelioSet nainstalován žádný
odvzdušňovací ventil.
8.3

Funkce systému

Solární systém HelioSet je řízen
automaticky pomocí elektronické regulace
s integrovaným mikro-procesorem. Ve
spojení s řídícím panelem umožňuje
nastavit požadované parametry, upřesnit
nastavení nebo zapnout doplňkové
funkce. Elektronická regulace systému
HelioSet je nastavená v továrně v
závislosti na typu zásobníku. Solární
zásobník HelioSet 250 SC disponuje
regulací, která je schopna pojmout 2
solární kolektory.
8.3.1

Regulace diferenční teploty

Elektronická regulace spouští hlavní
pumpu, jakmile je teplotní rozdíl (hodnoty
naměřené sondou kolektoru mínus
hodnoty spodní sondy zásobníku) větší
než spouštěcí teplotní diference.
Elektronická regulace vypíná hlavní
pumpu, jakmile je teplotní rozdíl (hodnoty
naměřené sondou kolektoru mínus
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hodnoty spodní sondy zásobníku) menší
než teplotní diference pro provoz.
Elektronická regulace vypočítá spouštěcí
teplotní rozdíl systému a optimalizuje
nastavení v závislosti na uložených
křivkách.
8.3.2

Funkce přídavného ohřevu

Funkce přídavného ohřevu slouží k ohřevu
zásobníku při nedostatečné sluneční
aktivitě. Lze ji nastavit ve třech časových
úsecích.
8.3.3

Časování přídavného ohřevu

Aby se zabránilo opětovnému přídavnému
ohřevu, který byl naprogramován v době,
kdy byla sluneční aktivita dostatečná,
je elektronická regulace vybavena
časovačem a zpozdí ohřev až o 30 minut.
Jestliže není doporučená teplota
zásobníku dosažena po načasování,
spouští se funkce přídavného ohřevu,
který je zajišťován kotlem.
Časování přídavného ohřevu je
nastavitelné z nabídky, která je určena
pouze instalatérům.
8.3.4

Ochrana anti-legionela

Funkce anti-legionela slouží k likvidaci
bakterií, které by se mohli vyskytovat v
zásobníku a v trubkách s teplou vodou.
Aby byly u vody zajištěny dobré
hygienické podmínky, musí teplota vody
dosáhnout alespoň 60°C při výstupu
ze zásobníku. Systém musí obsahovat
pumpu, která umožní cirkulaci teplé
vody ve smyčce, a zajistí likvidaci všech
bakterií.
Jakmile je spuštěna funkce anti-legionela,
jsou zásobník HelioSet a trubky s teplou
vodou jednou týdně (středa v 14:00)
ohřáty na teplotu 70 °C.
- 11 -
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V první fázi se snaží funkce anti-legionela
dosáhnout v 90 minutách teploty 70°C
pouze pomocí solární energie. Jestliže se
tato operace jeví jako neuskutečnitelná,
ochrana anti-legionela bude provedena
pomocí přídavného ohřevu. Elektronická
regulace automaticky vypíná funkci
anti-legionela, jestliže teplota dosáhla
minimálně 68 °C za posledních 30 min.

i

Kvalifikovaný odborník spustí funkci
ochrany anti-legionela prostřednictvím
nabídky určené pro instalatéry.
8.3.5

Ochrana pro zablokování pump

Aby byl zajištěn správný chod celého
systému, spouští elektronická regulace
všechny pumpy v okruhu přibližně na tři
sekundy při absenci jejich činnosti delší
než 23 hodin.
8.3.6

DŮLEŽITÉ: Je nutné
poznamenat, že v případě
výpadku elektrického
proudu, disponuje regulátor
samostatností pouze po dobu
30 minut. Vnitřní hodiny se
zastaví na konci 30 minut
a kalendář se neobnoví po
obnově dodávek elektrického
proudu. V těchto případech
musíte přistoupit k novému
nastavení času a ke kontrole
aktuálního data.

Roční kalendář

Elektronická regulace je vybavena ročním
kalendářem, který umožňuje automatický
přechod mezi letním/zimním časem.
Pro spuštění této funkce, stačí jednou
vložit aktuální datum v nabídce určené
instalatérům.

8.3.7

Režim plnění a činnosti

Aby bylo zajištěno rychlé plnění systému,
je systém vybaven jednou zvláštní funkcí.
Při každém spuštění přejde pumpa do
režimu plnění. Nastavení diferenční
teploty není během této doby aktivní, což
zabrání vypnutí pumpy.
Během prvních 20 sekund hlavní
solární pumpa zrychluje až na 50 %
svého výkonu, poté se popřípadě spustí
přídavná pumpa (volitelně), která rovněž
zvyšuje svůj výkon až na 50 %. Během
následujících 20 sekund hlavní pumpa
zrychlí na 100 % svého výkonu, a je
následována přídavnou pumpu (volitelně).
Nárůst výkonu je postupný, aby se
zabránilo nebezpečí kavitace. Nakonec
pumpa nebo obě pumpy pracují na 100%
svého výkonu, aby zajistili rychlé a účinné
plnění během zbylé doby funkčního
režimu.
Režim činnosti následuje po režimu
plnění. Aby se zabránilo předčasnému
odstavení pumpy v případě nízké sluneční
aktivity, pumpa zpočátku pracuje při
minimálním výkonu, a to nezávisle na
nastavení diferenční teploty. Doba činnosti
pumpy v režimu činnosti je nastavena
instalatérem. Po uplynutí této lhůty,
definuje dobu činnosti a rychlost pumpy
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elektronická regulace. Pumpa zrychluje,
jestliže se teplotní rozdíl mezi sondou
kolektorů a spodní sondou zásobníku
zvyšuje po dobu činnosti, a obráceně,
jestliže se teplotní rozdíl snižuje.
8.3.8

Speciální funkce
Funkce „Párty“

Funkce Párty spouští ohřev zásobníku
pomocí přídavného ohřevu až na
požadovanou teplotu, až do následujícího
časového úseku pro ohřev.
Funkce „Příležitostný přídavný ohřev“
Spuštěním této funkce příležitostného
ohřevu se voda v zásobníku ohřívá
přídavným kotlem na požadovanou teplotu
pouze jednou.
Funkce „Dovolená“
Funkce dovolená umožňuje vypnout
solární systém jako celek (solární energii
a dohřev) na dobu v rozmezí 1 až 99 po
sobě jdoucích dní.

0020097934_00 - 07/10 - Protherm

- 13 -

JAK POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ
JAK POUŽÍVAT TOTO ZAŘÍZENÍ
9 Používání zařízení
9.1

Ovládací panel

3
2

4

1

5

Legenda
1
Tlačítko „Mode“
2
Tlačítko pro přístup ke zvláštním
funkcím

9.1.1

5

3
4
5

Displej
Tlačítko „ - “
Tlačítko „ + “

Popis displeje

6

7

8

9

10

4

11

3

12

2

13

1

14

Legenda
1
Vertikální kurzor nastavení
2
Horizontální kurzor nastavení
3
Multifunkční zobrazovací oblast
4
Aktuální den v týdnu
5
Teplota vody v zásobníku (požadovaná
nebo skutečná)
6
Režim činnosti
7
Zvláštní funkce
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8
9
10
11
12
13
14

Nabídka programování
Menu instalatér
Přídavný ohřev v činnosti
Nastavení časových úseků pro přídavný
ohřev
Informace
Aktivní sluneční výtěžnost (blikající)
Teplota solárních kolektorů
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9.2
9.2.1

9.3

Popis tlačítek

• Ujistěte se, zda:

Tlačítko

• Několikrát stiskněte tlačítko
pro
vstup do následujících nastavení:
-- Přídavný ohřev v automatickém režimu
a aktivní solární systém nebo úplné
vypnutí systému
-- Nastavení aktuálního dne v týdnu
-- Nastavení času
-- Nastavení minut
-- Volba režimu „programování“
-- Návrat do hlavní nabídky
9.2.2

Tlačítko

• Několikrát stiskněte tlačítko
pro
vstup do následujících nastavení:
-- Spuštění zvláštní funkce „Párty“
-- Spuštění zvláštní funkce „Příležitostný
přídavný ohřev“
-- Spuštění zvláštní funkce „Dovolená“
-- Návrat do hlavní nabídky
9.2.3

-- je zařízení zapojeno do elektrické sítě,
-- je ventil přívodu vody do obydlí otevřen.
-- Zásobník je plný vody, zkontrolujte to
otevřením kohoutu s teplou vodou.
Při první uvedení zařízení do provozu,
instalatér naprogramoval datum (den a
rok) a čas.
Solární zásobník HelioSet nemá k
dispozici tlačítko on/off. Jakmile bude
provedeno elektrické zapojení zařízení,
displej ovládacího panelu se rozsvítí. Pro
odstavení systému HelioSet zvolte na
.
displeji režim činnosti

i

DŮLEŽITÉ: Vnitřní hodiny
se zastaví na konci 30 minut
a kalendář se neobnoví po
obnově dodávek elektrického
proudu. V těchto případech
musíte přistoupit k novému
nastavení času a ke kontrole
aktuálního data.

• V případě úmyslné a dlouhodobé
odstávky systému, se obraťte na
kvalifikovaného technika.

Tlačítko

-- Stisknutím tlačítka
nastavitelné hodnoty.
9.2.4

Spuštění / vypnutí

, snižujete

Tlačítko

-- Stisknutím tlačítka
, zvyšujete
nastavitelné hodnoty.
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9.4

Popis displeje

4
3
2

5

1

6

Legenda
1
Aktuální čas nebo LEG pro funkci antilegionela, v případě, že je aktivní
2
Aktuální den v týdnu
3
Skutečná teplota vody v zásobníku
4
Aktuální režim činnosti
5
Aktivní sluneční výtěžnost (blikající)
6
Teplota solárních kolektorů

9.5

Programování

i

b

POZOR: Toto nastavení
neovlivní teplotu vody v
zásobníku. Je doporučeno
používat termostatické
prvky, aby se zabránilo
nebezpečí opaření.

9.5.2

Volba režimu činnosti

• V hlavní nabídce několikrát stiskněte
tlačítko
, až se zobrazí nabídka
„programování“ .
• Symbol

bliká.

a
vyberte
• Pomocí tlačítek
odpovídající režim činnosti:

DŮLEŽITÉ: Dodržujte
následující postup nastavení:

•

přídavný ohřev v automatickém
režimu - solární systém spuštěn

- Nastavení požadované
teploty.

--

přídavný ohřev v průběžném režimu
- solární systém spuštěn

- Volba režimu činnosti.

--

přídavný ohřev vypnut - solární
systém spuštěn

- Nastavení aktuálního dne v
týdnu.

--

přídavný ohřev vypnut - solární
systém vypnut

- Nastavení času.
9.5.1

i

DŮLEŽITÉ: Zde můžete
nastavit pouze požadovanou
teplotu přídavného ohřevu.

Nastavení požadované teploty

• Pro změnu požadované teploty teplé
vody v solárním zásobníku, stiskněte
nebo
: požadované hodnota se
zobrazí a bliká po dobu 3 sekund.

Symbol zvoleného funkčního režimu bliká.
9.5.3

Nastavení aktuálního dne v
týdnu

a pomocí
• Znovu stiskněte tlačítko
a
nastavte aktuální den
tlačítek
v týdnu. Zvolený den bliká.

• Nastavte požadovanou teplotu pomocí
tlačítek
nebo
. Po několika
sekundách se hlavní okno znovu
automaticky zobrazí.

- 16 -
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9.5.4

Nastavení času

• Časový úsek „H1“ bliká, můžete
naprogramovat funkci.

a
• Znovu stiskněte tlačítko
pomocí tlačítek
a
nastavte
aktuální čas.

i
9.6

DŮLEŽITÉ: Jestliže si přejete
nastavit parametry nabídky
, stiskněte
„Programování“
tlačítko
. V opačném
případě se po 5 minutách
displej přepne do hlavní
nabídky.

a
zvolte časový
• Pomocí tlačítek
úsek. Můžete nastavit až 3 různé
časové úseky (H1/H2/H3) pro každou
funkci.

b

POZOR: Harmonogram 3
časových úseků se nesmí
protínat.

Příklad kombinací:
-- H1 : celý den

Menu „Programování“

• Několikrát stiskněte tlačítko
pro
vstup do nabídky „programování“ .
Funkce „Programování“ umožňuje nastavit
parametry jednoho nebo více časových
.
úseků pro přídavný ohřev zásobníku

4

5

3

6

-- H1 : ráno a H2: večer
-- H1 : ráno, H2: poledne a H3: večer
a pomocí
• Nyní stiskněte tlačítko
a
, vyberte požadovaný
tlačítek
den v týdnu nebo požadovanou
skupinu dní pro tento časový úsek, jak
je uvedeno v následující tabulce:

celý
týden

víkend

od
pondělí
do pátku

SA/SU

MO/TU/
WE/TH/
FR

2
1

7

Legenda
1
Výchozí čas
2
Den nebo skupina dnů:
MO = Pondělí, TU = Úterý
WE = Středa, TH = Čtvrtek
FR = Pátek, SA = Sobota
SU = Neděle
3
Kurzor (uvádí hodnotu, která se má
změnit)
4
Časový úsek
5
Symbol nabídka Programování
6
Nastavení časových úseků pro přídavný
ohřev zásobníku
7
Konečný čas
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MO/TU/
WE/TH/
FR/SA/
SU

Pro
každý
den v
týdnu
MO
TU
WE
atd.

• Znovu stiskněte tlačítko
a pomocí
tlačítek
a
, nastavte nejprve
výchozí čas a poté koncový čas pro
daný časový úsek.
pro
• Znovu stiskněte tlačítko
nastavení dalšího nebo dalších
časových úseků. Při programování
postupujte stejně, jako v předchozích
případech.
• Stiskněte tlačítko
hlavní nabídky.

pro návrat do
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9.7

Menu „Zvláštní funkce“

3

symbol
• Stiskněte 2krát tlačítko
bliká a funkce „Příležitostný přídavný
ohřev“ je po 10 sekundách aktivována.
Znovu se objeví hlavní nabídka.

1
Legenda
„ON“ = funkce aktivována
1
„OFF“ = funkce deaktivována
Kurzor ukazuje zvolenou funkci
2
3
Symbol zvolené funkce

Funkce „Párty“

• Jednou stiskněte tlačítko
: symbol
bliká a funkce „Párty“ je po 10
sekundách aktivována.
Opět se zobrazí hlavní nabídka a na ní se
.
zobrazí symbol
Funkce párty se automaticky deaktivuje
s přechodem do následujícího časového
úseku pro přídavný ohřev.
• Pro ruční deaktivaci této funkce,
.
stiskněte tlačítko
Opět se zobrazí hlavní nabídka a na ní se
nezobrazí.
již symbol

i

Funkce „Příležitostný přídavný
ohřev“

Jednorázový ohřev na požadovanou
teplotu pomocí kotle.

2

9.7.1

9.7.2

DŮLEŽITÉ: Aktivace
funkce „Párty“
může
být provedena pouze v
režimu „Přídavný ohřev v
automatickém režimu“
.

se zobrazí, jestliže je
Symbol
požadovaná teplota vyšší než teplota vody
v zásobníku.
Jakmile je dosažena požadovaná teplota,
funkce „Příležitostný přídavný ohřev“
se automaticky deaktivuje.
• Pro ruční deaktivaci této funkce,
.
stiskněte 2krát tlačítko
Po 10 sekundách se znovu zobrazí hlavní
nabídka a z ní se již symbol nezobrazí
.
9.7.3

Funkce „Dovolená“

Funkce dovolená umožňuje vypnout
solární systém jako celek (solární energii
a dohřev) na dobu v rozmezí 1 až 99 po
sobě jdoucích dní.
: symbol
• Stiskněte 3krát tlačítko
bliká po dobu 10 sekund.
pro volbu počtu
• Stiskněte tlačítko
dní, na které chcete režim dovolené
uplatnit.
Funkce se automaticky aktivuje pro
naprogramované období. Odpocet zacíná
dnem zadání do pulnoci jako první den.
se automaticky
Funkce „Dovolená“
deaktivuje, jakmile vyprší nastavená lhůta.
Pro ruční deaktivaci této funkce, stiskněte
.
tlačítko
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Opět se zobrazí hlavní nabídka a na ní se
již symbol
nezobrazí.

i

DŮLEŽITÉ: Jestliže je funkce
„Ochrana anti-legionela“
aktivována, poslední den
dovolené se tato funkce
provede.
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POTŘEBUJETE POMOC?
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10 Odstraňováni poruch
V této kapitole naleznete přehled
chybových hlášení, které se vám mohou
zobrazit. Zároveň zde naleznete postup,
jak sjednat nápravu a jak opět uvést
zařízení do chodu. V případě dalších
kódů chyb musí být náprava sjednána
kvalifikovaným technikem.
Chyba nebo zpráva
o chybě

Možná příčina

Řešení

Displej nic nezobrazuje

Přerušení dodávky el.
proudu

Zkontrolujte, zda nedošlo k výpadku elektrického proudu. Jakmile je napájení obnoveno,
zařízení se automaticky vrátí k činnosti. Jestliže
závada přetrvává, obraťte se na kvalifikovaného odborníka.

Ze solárního okruhu
vytékají kapky solární
kapaliny.

Netěsnost solárního
okruhu

Odeberte všechnu solární kapalinu do vhodné
nádoby a kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Značné množství vody
vytéká z poj. ventilu,
na trubce s teplou
vodou

Vadná činnost regulace

Poznámka: je normální, že při ohřevu zásobníku z bezpečnostní skupiny vytéká pár kapek
vody. Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Sklo kolektoru je rozbité

-

Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Zásobník nedodává
dost teplé vody (i přes
slunné počasí v létě)

Špatné nastavení
požadované teploty
pro teplou vodu v
zásobníku nebo chybné termostatické
prvky. Vadná činnost
regulace.

Špatné nastavení požadované teploty pro
teplou vodu v zásobníku nebo chybné termostatické prvky. Jestliže je nastavení správné,
zásobník je nejspíš zanesen kotelním
kamenem. Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

Voda v zásobníku není
přídavně ohřívána, i
když je nastaven
časový úsek pro
přídavný ohřev.

Vadná činnost regulace.

Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

NTCA Err

Chyba sondy
solárního kolektoru

Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

TAC1 Err

Chyba horní tepelné
sondy zásobníku

Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.

TAC2 Err

Chyba spodní tepelné
sondy zásobníku

Kontaktujte kvalifikovaného odborníka.
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• Jestliže i přes veškerou tuto snahu
nebude zařízení fungovat, nechte je
vypnuté a kontaktujte autorizovaný
servis.

11 Ochrana systému proti mrazu
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

i

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

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
vypuštěn.
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12 Čištění a údržba zařízení
12.1 Čištění

a

Před každým čištěním
zařízení vypněte.

i

V žádném případě
nepoužívejte abrazivní
prostředky či prostředky na
bázi ředidel, jelikož by mohlo
dojít k poškození zařízení.

Pro čištění vnějšího krytu zařízení
používejte vlhký hadřík spolu s jemným
tekutým čističem. A nakonec zařízení
vyleštěte suchým hadříkem.

12.2 Pravidelná údržba
Je velmi důležité zajistit pravidelnou
údržbu zařízení, aby tak bylo možné
zaručit jeho dlouhověkost a bezpečný
provoz.

b

Nesprávná nebo nevhodná
údržba může zásadním
způsobem narušit
bezpečnost zařízení, a
zařízení tak může způsobit
tělesnou újmu.

Doporučujeme vám provádět běžnou
údržbu každý rok.
• Vždy se obracejte na autorizovaný
servis.
• Každý měsíc provádějte kontrolu
bezpečnostní skupiny pootočením
ventilu.
• Každý rok zkontrolujte hladinu solární
kapaliny a její bod tuhnutí.
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12.3 Náhradní díly
Používejte výhradně originální náhradní
díly schválené výrobcem, aby tak bylo
možné zaručit bezpečnost a dlouhou
životnost zařízení.

13 Tipy na úsporu energie
Umírněná spotřeba vody může přispět ke
značnému snížení ceny za spotřebu.
V průměru je spotřeba vody na koupel 150
litrů, zatím co sprcha vybavena moderní a
úspornou baterií nespotřebuje ani třetinu
tohoto množství.
Kohoutek, který kape, představuje plýtvání
v podobě 2 000 litrů vody, protékající
splachovací zařízení, 4 000 litrů. Naproti
tomu nové těsnění nestojí víc než pár
korun.
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