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1 Pokyny k dokumentácii 1
Popis systému 2
1

Pokyny k dokumentácii

Nasledujúce upozornenia sú sprievodcom celou dokumentáciou.
V spojení s týmto návodom na inštaláciu a údržbu sú
platné ďalšie dokumenty.
Za škody, ku ktorým dôjde nedodržaním týchto
návodov, neručíme.
1.1
Súvisiace platné podklady
Pri inštalácii auroSTEP plus bezpodmienečne dodržujte
všetky návody na inštaláciu montážnych dielov a komponentov zariadenia. Tieto návody na inštaláciu sú priložené k príslušným súčiastkam zariadenia ako doplňujúce
komponenty.
Dodržujte ďalej všetky návody na obsluhu, ktoré sú k
jednotlivým častiam zariadenia priložené.
1.2
Uschovanie podkladov
Odovzdajte tento návod na inštaláciu a údržbu ako aj
súvisiace platné dokumenty prevádzkovateľovi zariadenia. Tento sa postará o uloženie, aby návody boli k dispozícii v prípade potreby.
1.3
Použité symboly
Pri inštalácii prístroja dodržiavajte bezpečnostné pokyny
uvedené v tomto návode na inštaláciu!
Nebezpečenstvo!
d Bezprostredné
ohrozenie života a zdravia!
Nebezpečenstvo!
e Nebezpečenstvo
ohrozenia života zasiahnutím
elektrickým prúdom!

Nebezpečenstvo!
H Nebezpečenstvo
popálenia a oparenia!

a

Pozor!
Existuje možnosť nebezpečnej situácie pre
výrobok a životné prostredie!

h Upozornenie!
Užitočné informácie a pokyny.
• Symbol pre požadovanú aktivitu.
1.4
Platnosť návodu
Tento návod na inštaláciu a údržbu platí výlučne pre
zariadenia s nasledovnými číslami výrobkov:
Typ prístroja

Výrobné číslo

auroSTEP plus VIH SN 250/3 i

0010010454

2

Popis systému

2.1
Výrobný štítok
Na solárnom systéme auroSTEP plus sú typové štítky
osadené na kolektore a na akumulačnej jednotke.
2.2
Označenie CE
Označením CE sa dokumentuje, že solárny systém
auroSTEP plus spĺňa základné požiadavky príslušných
smerníc EÚ.
2.3
Použitie podľa určenia
Solárny systém auroSTEP plus spoločnosti Vaillant je
vyrobený podľa súčasného stavu techniky a platných
predpisov bezpečnostnej techniky.
Napriek tomu môže neodborným používaním alebo používaním v rozpore s určením vzniknúť nebezpečenstvo
poranenia alebo ohrozenie života používateľa alebo tretej osoby resp. poškodenie prístroja a iných vecných
hodnôt.
Komponenty solárneho systému auroSTEP plus nie sú
určené na to, aby ich používali osoby (vrátane detí) s
obmedzenými fyzickými, senzorickými alebo duševnými
schopnosťami alebo s nedostatočnými skúsenosťami a/
alebo znalosťami, okrem prípadov, keď sú takéto osoby
pod dozorom kompetentnej osoby, zodpovedajúcej za
ich bezpečnosť alebo musia od tejto osoby dostať pokyny, ako majú komponenty solárneho systému
auroSTEP plus používať.
Deti musia byť pod dozorom, aby sa zabezpečilo, že sa
nebudú hrať s komponentmi solárneho systému
auroSTEP plus.
Pozor!
a Komponenty
systému auroSTEP plus sa smú
používať len na ohrev pitnej vody.

Solárna akumulačná jednotka VIH SN 250/3 i sa môže
používať v kombinácii so všetkými vykurovacími kotlami
Vaillant od roku výroby 2000.
Iné alebo rámec určenia prekračujúce používanie je neprípustné. Za škody vzniknuté neodborným použitím výrobca ani dodávateľ nezodpovedajú. Riziko znáša sám
používateľ.
K používaniu v súlade s určením patrí aj rešpektovanie
návodu na obsluhu a inštaláciu ako aj dodržiavanie všetkých ostatných súvisiacich platných dokumentov a dodržiavanie podmienok inšpekčných a údržbárskych prác.
Pozor!
a Každé
nenáležité použitie je zakázané!

Tab. 1.1 Platnosť návodu

Výrobné číslo vášho zariadenia nájdete na typovom
štítku.
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3
3.1

Bezpečnostné pokyny a predpisy

Výrobnú záruku poskytujeme len pri inštalácii autorizovanou servisnou firmou.

Bezpečnostné pokyny

Všeobecné
Vo všeobecnosti sa musí celé solárne zariadenie namontovať a prevádzkovať podľa uznávaných predpisov techniky. Dbajte na dodržiavanie platných predpisov bezpečnosti práce, najmä pri prácach na streche. Noste pri nebezpečenstve pádu bezpodmienečne poistky protipádu.
(Odporúčame použiť bezpečnostný pás Vaillant výr.
č. 302 066.) Dbajte na bezpečnostné predpisy odborovej
profesijnej organizácie.
Nebezpečenstvo popálenia
Nebezpečenstvo!
H Na
konštrukčných dieloch, ktoré vedú solárnu

kvapalinu, napr. na kolektoroch, solárnych vedeniach a vedeniach teplej vody vzniká nebezpečenstvo popálenia!
V solárnej prevádzke dosiahnu tieto konštrukčné diely vysokú teplotu. Konštrukčných dielov
sa môžete dotknúť len vtedy, ak ste predtým
skontrolovali teplotu.

Aby ste zabránili poraneniam na horúcich častiach, mala
by sa montáž a výmena kolektorov alebo častí kolektorov uskutočniť pri silne zamračenom dni. Alternatívne sa
môžu tieto práce vykonať pri slnečnom počasí v ranných
alebo večerných hodinách alebo pri zakrytom kolektore.

Nebezpečenstvo!
e Nebezpečenstvo
ohrozenia života zasia-hnutím
elektrickým prúdom!
Pri neodbornej inštalácii hrozí riziko zásahu
elektrickým prúdom a poškodenia zariadenia.

Prevádzkový tlak, poistný ventil a vypúšťacie
potrubie
Maximálny prevádzkový pretlak zásobníka činí 10 barov.
Ak je tlak prípojky viac ako 10 barov, musí sa do prívodu
studenej vody zabudovať redukčný ventil.
Pri každom zohriatí teplej vody v zásobníku sa objem
vody zväčší, preto musí byť každý zásobník vybavený
bezpečnostným ventilom a vyfukovacím potrubím.

a VPozor!
blízkosti vypúšťacieho potrubia bezpečnostného ventilu pitnej vody musíte umiestniť štítok s nasledovným textom:
"Počas ohrevu zásobníka z bezpečnostných
dôvodov vyteká voda z prepadového potrubia
bezpečnostného ventilu!
Nezatvárať!"

Nebezpečenstvo!
H Teplota
na výstupe poistného ventilu, príp. vy-

púšťacieho potrubia môže dosiahnuť až 80 °C.
Prepadové potrubie sa musí vyviesť na vhodné
odtokové miesto, kde je vylúčené ohrozenie
osôb.
Pri kontakte s týmito konštrukčnými prvkami
alebo s vodou, ktorá z nich vyteká, hrozí nebezpečenstvo oparenia!

Nebezpečenstvo prepätia
Uzemnite solárny okruh ako vyrovnanie potenciálu a na
ochranu pred prepätím! Upevnite príchytky uzemňovacej rúry na trubky solárneho okruhu a spojte príchytky
cez 16 mm2 medený kábel s potenciálovou lištou.
3.1.1

Solárna akumulačná jednotka

Inštalácia
Elektrickú inštaláciu musí vykonať autorizovaný servisný pracovník, ktorý je zodpovedný za dodržanie jestvujúcich noriem a predpisov. Za škody, ktoré vzniknú nedodržaním tohto návodu, nepreberáme žiadnu záruku.
Nebezpečenstvo!
e Ohrozenie
života zásahom elektrického prúdu

na pripojeniach pod prúdom.
Pred vykonaním prác musí byť prístroj odpojený od prívodu prúdu a zaistený pred opätovným
zapnutím.

4

Inšpekcia/údržba a zmeny
Inšpekčné a údržbárske práce, ako aj zmeny na zásobníku alebo regulácii, na prívodných vedeniach vody a elektrického prúdu, na prepadovom potrubí a na poistnom
ventile pre zásobníkovú vodu, smú prevádzať len kvalifikovaní odborníci.
3.1.2

Bezpečnostný dátový list solárnej kvapaliny

1.
1.1

Označenie látky/úpravy a firmy
Údaje k výrobku:
Obchodné meno Vaillant Solárna kvapalina Hotová
zmes
1.2 Údaje o dodávateľoch:
Vaillant GmbH
Berghauser Str. 40
42859 Remscheid,
Telefon (02191) 18 - 0, Fax (02191) 182810,
Oznámenie núdzového prípadu: poradenstvo o
jedoch a otravách vo vašej blízkosti
(pozri informácie alebo telefónny zoznam).
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2. Zloženie/Údaje o zložkách
2.1 Chemická charakteristika
Vodný roztok 1,2-propylén glykolu s antikoróznymi
inhibítormi.
3. Možné nebezpečenstvá
3.1 Nie sú známe žiadne špeciálne nebezpečenstvá.
4. Opatrenia v rámci prvej pomoci
4.1 Všeobecné pokyny
Znečistený odev odstrániť.
4.2 Po vdýchnutí:
Pri ťažkostiach po vdýchnutí pary/aerosólu: čerstvý
vzduch, lekárska pomoc.
4.3 Po kontakte s kožou
Umyť vodou a mydlom.
4.4 Po kontakte s očami
Minimálne 15 minút pri roztiahnutých očných viečkach dôkladne vypláchnuť pod tečúcou vodou.
4.5 Po prehltnutí
Ústa vypláchnuť a zapiť s množstvom vody.
4.6 Pokyny pre lekára
Symptomatické ošetrenie (dekontaminácia, vitálne
funkcie), žiaden špecifický protijed nie je známy.
5. Opatrenia k likvidácii požiaru
5.1 Vhodné hasiace prostriedky:
Striekajúca voda, suchý hasiaci prostriedok, pena
odolná proti alkoholu, kysličník uhličitý (CO2)
5.2 Mimoriadne nebezpečenstvá:
Zdraviu škodlivé výpary. Vyvinutie dymu/hmly.
Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľňovať pri
požiari.
5.3 Mimoriadna ochranná výbava:
Noste ochranný dýchací prístroj, nezávislý od
ovzdušia.
5.4 Ďalšie údaje:
Ohrozenie závisí od spaľovaných látok a podmienok
horenia. Kontaminovaná hasiaca voda sa musí zlikvidovať zodpovedajúco miestnym predpisom.
6. Opatrenia pri neúmyselnom uvoľnení
6.1 Opatrenia týkajúce sa osôb:
Žiadne zvláštne opatrenia nie sú potrebné.
6.2 Opatrenia na ochranu životného prostredia:
Znečistená voda / voda na hasenie sa bez predbežnej úpravy (biologické čistiace zariadenie) nesmie
dostať do vôd.
6.3 Spôsob čistenia/absorpcie:
Uniknutý materiál ohraďte a zakryte veľkým množstvom piesku, zeminy alebo iného absorbčného materiálu, následne zmes dôkladne premiešajte na
podporu absorpcie. Zmes naložte do nádoby alebo
plastových vriec a zabezpečte jej likvidáciu.
Pre väčšie množstvá: Odčerpať výrobok. Malé
množstvá zachytiť vhodným materiálom, ktorý
viaže kvapaliny. Následne likvidujte podľa predpisov. Škvrny opláchnuť s množstvom vody, pri väč-
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ších množstvách, ktoré by mohli plynúť do drenáže
alebo vôd, informujte kompetentné vodárne.
7. Manipulácia a skladovanie
7.1 Manipulácia:
Dobré vetranie na pracovisku, inak nie sú potrebné
žiadne špeciálne opatrenia.
7.2 Protipožiarna ochrana a ochrana proti výbuchu:
Nie sú známe žiadne mimoriadne opatrenia.
Schlaďrúkte nádrže s vodou, poškodené veľkým
teplom.
7.3 Skladovanie:
Nádrže uchovávajte tesne uzavreté na suchom
mieste. Nepoužívajte k skladovaniu pozinkované nádrže.
8. Obmedzenie výbuchu a osobná ochranná výbava
8.1 Osobná ochranná výbava:
Ochrana dýchacích ciest:
Ochrana dýchacích ciest: pri uvoľnení pary/aerosólov
Ochrana rúk:
Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám
(EN 374). Vhodné materiály aj pri dlhšom priamom
kontakte (doporučené: Ochranný index 6, zodpovedajúco > 480 min. doba permeácie podľa EN 374):
Fluorelastomer (FKM) - 0,7 mm hrúbka vrstvy.
Vhodné materiály pri krátkodobom kontakte príp.
škvrnách (odpor.: min. ochranný index 2, zodpovedajúci > 30 min. doby permeácie podľa EN 374):
Nitrilovaný kaučuk (NBR) – 0,4 mm hrúbka vrstvy.
Kvôli veľkému rozptylu typov sa musia dodržať pokyny výrobcu pre používanie.
Ochrana zraku: Ochranné okuliare s bočnou ochranou (regálové okuliare) (EN 166)
8.2 Všeobecné ochranné a hygienické opatrenia:
Pri styku s chemikáliami je potrebné rešpektovať
bežné ochranné opatrenia.
9.

Fyzikálne a chemické vlastnosti
Forma: tekutá
Farba: červená/fialová
Zápach: špecifický pre produkt
Teplota tuhnutia (DIN 51583):
cca -28 °C
Teplota varu: > 100 °C (ASTM D 1120)
Bod vzplanutia: žiadny
Dolná hranica výbušnosti: 2.6 obj. %
Horná hranica výbušnosti: 12.6 obj.%
Teplota vzplanutia: odpadá
Tlak pary (20 °C): 20 mbar
Hustota (20 °C) (DIN 51757):
cca 1,030 g/cm3
Rozpustnosť vo vode: dokonale rozpustný
Rozpustnosť (kvalitatívna) rozpúšťadlá:
Polárne rozpúšťadlo: rozpustný.
Hodnota pH (20 °C): 9.0-10.5 (ASTM D 1287)
Viskozita, kinematická (20 °C) (DIN 51562):
cca 5,0 mm2/s
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10. Stálosť a reaktivita
10.1 Materiály, ktorým sa treba vyhýbať:
Silné oxidačné prostriedky
10.2 Nebezpečné reakcie:
Žiadne nebezpečné reakcie, keď sa rešpektujú predpisy/pokyny pre skladovanie a manipuláciu.
10.3 Nebezpečné produkty rozkladu:
Žiadne nebezpečné produkty rozkladu, keď sa rešpektujú predpisy/pokyny pre skladovanie a manipuláciu.
11. Údaje k toxikológii
11.1 LD50/orálne/potkan: > 2000 mg/kg
Primárne podráždenie kože/králik: nedráždivý
(OECD-smernica 404)
Primárne dráždenie sliznice/Zajace: nedráždivý
(OECD-smernica 405)
11.2 Doplňujúce pokyny:
Produkt nebol skontrolovaný. Výpoveď je odvodená
od jednotlivých komponentov.
12. Údaje k ekológii
12.1 Ekologická toxicita:
Toxicita pre ryby: LC50 Leuciscus idus (96 h):
> 100 mg/l
Vodné bezobratlovce: EC50 (48 h): > 100 mg/l
Vodné rastliny EC50 (72 h): > 100 mg/l
Mikroorganizmy/Účinok aktivovaného kalu:
DEV-L2 > 1000 mg/l. Pri odbornom zavedení malých
koncentrácií do adaptovaných biologických čistiacich zariadení nie je potrebné očakávať poruchy aktivity odbúrania aktivovaného kalu.
12.2 Hodnotenie vodnej toxicity:
Produkt nebol skontrolovaný. Výpoveď je odvodená
od jednotlivých komponentov.
12.3 Perzistencia a biologická odbúrateľnosť:
Údaje k eliminácii:
Metóda skúmania OECD 201 A (nová verzia)
Metóda analýzy: DOC-úbytok stupňa eliminácie:
> 70 % (28 d)
Hodnotenie: ľahko biologicky odbúrateľné.

14. Údaje k preprave
VbF: Nepodlieha nariadeniu o horľavých
kvapalinách.
Zasielanie poštou schválené. Žiaden nebezpečný
náklad v zmysle prepravných predpisov.
GGVE/RID: -, UN-č.: -, GGVS/ADR: -, IATA-DGR: -,
IMDG-kód: -, TA-vzduch: -.
15 Predpisy
15.1 Označenie podľa EÚ smerníc/národných predpisov:
Označovanie nie je povinné.
15.2 Ostatné predpisy:
Trieda ohrozenia vody: (príloha 4 VwVwS (Nemecko), z 17.05.1999): (1), slabo ohrozujúci vodu.
16. Ostatné údaje
Úplné znenie významu výstražných symbolov a R-pravidiel v prípade látok opísaných v Kapitole 3, časť‚ Nebezpečné účinné látky‘: Xi: dráždivý. R36: Dráždi oči.Bezpečnostný dátový list je určený k tomu, aby sprotredkoval pri styku s chemickými látkami a úprave podstatné
fyzikálne, bezpečnostno technické, toxikologické a ekologické údaje tak ako udávajú odporučenia pre bezpečný
styk príp. skladovanie, manipuláciu a prepravu. Ručenie
za škody v súvislosti s využitím tejto informácie alebo
použitím, aplikovaním, prispôsobením alebo spracovaním v tom popísaných produktov je vylúčené. Toto neplatí, pokiaľ my, naši zákonní zástupcovia alebo splnomocnení pomocníci pri úmysle alebo hrubej nedbanlivosti nútene ručia. Ručenie za bezprostredné škody je vylúčené.
Tieto údaje sú zostavené podľa najlepšieho vedomia a
svedomia a zodpovedajú našemu aktuálnemu stavu poznatkov. Neobsahujú žiadne zaručenie vlastností produktu.
17. Stav: Vypracocvané dňa 01.02.2008
Kým: Vaillant GmbH.

13. Pokyn k likvidácii
13.1 Likvidácia
Kvapalina sa musí privádzať pri rešpektovaní miestnych predpisov napr. na vhodná depónia alebo
vhodné spaľovacie zariadenie. Pri množstvách pod
100 l sa spojte s miestnou údržbou mesta príp. ekologickým mobil. vozom.
13.2 Nečistené obaly:
Nekontaminované obaly sa môžu opätovne využiť.
Obaly neschopné čistenia je potrebné likvidovať ako
látku.
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3.2

Predpisy, pravidlá a smernice

Inštaláciu zariadenia firmy Vaillant môže vykonať len
uznávaný odborník.
Táto preberá aj zodpovednosť za riadnu inštaláciu a
prvé uvedenie do prevádzky.
Odborný technik musí pri prvom uvedení do prevádzky
skontrolovať a overiť tesnosť plynových vedení a vodovodných potrubí.
Je potrebné dbať na zákony, nariadenia, technické predpisy, normy a ustanovenia v aktuálnom platnom znení.

h Upozornenie!
Nasledovný výpočet noriem nemusí byť
kompletný.

3.2.1

Prehľad noriem EÚ

Solárne zariadenie, všeobecne
PrEN ISO 9488
Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely
Terminológia (ISO/DIS 9488; 1995)
EN 12975-1
Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely;
Kolektory, časť 1: Všeobecné požiadavky
EN 12975-2
Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely;
Kolektory; Časť 2: Skúšobná metóda
EN 1991-2-3
Eurocode 1 – Základy projektovania nosnej konštrukcie a
vplyvy na nosné konštrukcie, časť 2–3: Vplyvy na nosné
konštrukcie, Zaťaženie snehom
EN 12976-1
Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely; Prefabrikované zariadenia, časť 1: Všeobecné požiadavky

Kolektory a ich montáž
EN 1991-2-4
Eurokód 1 – Zásady navrhovania a zaťaženia nosných
konštrukcií, časť 2–4: Vplyvy na nosné konštrukcie, Zaťaženie vetrom
Zásobníková nádrž a jej montáž
Smernica o tlakových zariadeniach 97/23/ES
Smernica európskeho parlamentu a rady z 29. mája
1997 k úprave právnych predpisov členských štátov o
tlakových prístrojoch
PrEN 12897
Ustanovenia pre zásobovanie vodou pre nepriamo vyhrievané, nevetrané (uzavreté) zariadenia zásobníkov
teplej vody
PrEN 806-1
Technické predpisy pre inštalácie pitnej vody v rámci
budov pre pitnú vodu pre používanie ľuďmi, časť 1: Všeobecné
PrEN 1717
Ochrana pitnej vody pred znečistením vo vnútornom vodovode a všeobecné požiadavky na zabezpečovacie zariadenia na zamedzenie znečistenia pri spätnom prúdení
EN 60335-2-21
Bezpečnosť elektrických zariadení pre domáce použitie
a podobné účely; Časť 2: Osobitné požiadavky na akumulačné ohrievače vody (zásobníky teplej vody a teplovodné bojlery) (IEC 335-2-21: 1989 a doplnky 1; 1990 a 2;
1990, modifikované)
Ochrana pred bleskom
ENV 61024-1
Ochrana pred bleskom stavebných zariadení – časť 1:
Všeobecné zásady (IEC 1024-1: 1990 modifikované)

EN 12976-2
Tepelné solárne zariadenia a ich konštrukčné diely; Prefabrikované zariadenia, časť 2: Skúšobná metóda
ISO 9459-1: 1993
Solar heating – Domestic water heating systems – Part 1:
Performance rating procedure using indoor test
methods
ISO/TR 10217
Solar energy – Water heating systems – Guide to
material selection with regard to internal corrosion
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4 Montáž

4
4.1

Montáž
Miesto inštalácie

Solárna akumulačná jednotka
• Aby ste predišli tepelným stratám, postavte solárnu
akumulačnú jednotku čo najbližšie ku kolektoru; minimálna vzdialenosť, ktorú treba dodržať, činí 3 m.
• Pri výbere miesta inštalácie zohľadnite hmotnosť naplneného zásobníka (pozri kapitolu 12).
• Solárna akumulačná jednotka musí byť podľa normy
DIN 4753 postavená v priestore chránenom pred mrazom.
• Miesto osadenia akumulačnej jednotky zvoľte tak, aby
sa dala zabezpečiť vhodná trasa vedenia (solárne vedenie a vedenie pitnej vody).
• Solárna akumulačná jednotka sa musí inštalovať v
priestore, ktorý je chránený proti mrazu.
• Miesto osadenia akumulačnej jednotky zvoľte tak, aby
ste mali približne 35 cm voľného miesta nad zásobníkom, aby ste v prípade potreby mohli uskutočniť
výmenu spotrebovanej anódy za reťazovú anódu
(tov. č. 106 482).

h Upozornenie!
Ako u všetkých zariadení určených na výrobu a
prípravu teplej vody, vzniká aj v prípade tohto
solárneho systému hluk, ktorého hladina vo
všeobecnosti leží pod hladinou hluku bežne dostupných spaľovacích vykurovacích zariadení;
Napriek tomu sa výslovne neodporúča inštalácia solárnej akumulačnej jednotky v obytných
miestnostiach a miestnostiach určených na
spanie!

4.2
Osadenie prístroja
Solárna akumulačná jednotka sa dodáva kompletne
zmontovaná.

1

h Upozornenie!
Aby sa zabránilo energetickým stratám, treba

prívody vyhrievania a teplej pitnej vody vybaviť
tepelnou izoláciou.

Pozor!
a Akumulačná
jednotka sa musí osadiť v menšej

výške ako sú kolektory a vedenia umiestnené
na streche, aby sa umožnilo vyprázdnenie kolektorov. Výškový rozdiel medzi najvyšším
bodom (prívodne vedenie kolektora) a najnižším
bodom zariadenia (spodná hrana zásobníka) nesmie prekročiť 8,5 m, pretože v opačnom prípade nebude dopravný výkon čerpadla postačovať
a do solárneho okruhu sa bude musieť zabudovať druhé solárne čerpadlo (prestavba na verziu P), ktoré je k dispozícii ako príslušenstvo.
Pozor!
Spád spojovacích vedení medzi kolektorovým
poľom a solárnou akumulačnou jednotkou nesmie byť v žiadnom prípade menší ako 4 %
(4 cm/m), aby bol zaručený dostatočný prietok
solárnej kvapaliny.
Pozor!
V horizontálnej polohe nesmie byť položených
viac ako 10 m "solárnej medenej trubky 2 v 1"
10 m dlhej(tov. č. 302 359) alebo "solárnej
medenej trubky 2 v 1" 20 m dlhej (tov.
č. 302 360) (pri dodržaní predpisov o
ukladaní so 4 % spádom).
Horizontálne v tomto prípade znamená uloženie
trubiek v uhle menej ako 45°!
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3

2
Obr. 4.1 Osadenie solárnej akumulačnej jednotky

• Solárnu akumulačnú jednotku (1) vyberte z balenia až
na mieste osadenia.
• Nakloňte solárnu akumulačnú jednotku trochu smerom dopredu, aby ste mohli zlomiť spodný ochranný
polystyrén na určenom mieste (3) a následne odstráňte obe polovice zlomeného polystyrénu.
• Vyrovnajte akumulačnú jednotku pomocou troch
nastaviteľných nôh (2).
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Rozmery zariadení a prípojok
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Obr. 4.2 Rozmery zariadení a prípojok solárnej akumulačnej
jednotky
Legenda
1 Pripojenie teplej vody R 3/4
2 Prívod zásobníka R 1
3 Odtok zásobníka R 1
4 Pripojenie studenej vody R 3/4
5 Nálepka so schémou zapojenia
6 Bez funkcie
7 Magnéziová ochranná anóda
8 Ponorná trubica snímača zásobníka Sp1
9 Vypúšťací ventil
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R = Vonkajší závit

4.4
Montáž kolektorov
Namontujte kolektory. Pritom dodržiavajte
návod na montáž plochých kolektorov
auroTHERM classic VFK 135 D.
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Inštalácia

5.1
Montáž prívodných vedení pitnej vody
Pre pripojenie vedení pitnej vody na solárnu akumulačnú
jednotku ponúka spoločnosť Vaillant rôzne sady potrubí
ako príslušenstvo pre inštaláciu na alebo pod omietku.
Tak je možné zaobstarať si také pripojovacie príslušenstvo, vďaka ktorému pri pripojení na obehový ohrievač
dosiahnete vyrovnanie tolerancie v horizontálnom aj vo
vertikálnom smere pre dostatočnú flexibilitu pri inštalácii. Informácie o príslušenstve získate v platných cenníkoch.

5.2

Montáž solárnych pripojení

min. 4 %
max. 8,5 m

5

h Upozornenie!
Pri montáži pripojovacích vedení dodržiavajte
príslušné návody týkajúce sa príslušenstva.

Potrubie, ktoré musí zabezpečiť prevádzkovateľ, si vyžaduje nasledujúce konštrukčné prvky:
– termostatický zmiešavač teplej pitnej vody
– príp. expanzná nádrž pitnej vody
– príp. redukčný ventil
– príp. gf. spätný ventil vo vykurovacom okruhu
– Kohútiky pre údržbu
– príp. čerpadlo na ochranu proti legionelám.
Pre montáž zo strany stavby je k dispozícii sada príslušenstva (tovarové číslo 305 967) pozostávajúca zo štyroch uholníkov.
Tieto umožňujú pripojenie medených trubiek (Ø 15 mm)
cez zalisovaný závitový spoj.
Miešač pitnej teplej vody s termostatom
Miešač teplej pitnej vody s termostatom sa stará o to,
aby sa horúca voda zo zásobníka miešala so studenou
vodou na požadovanú maximálnu teplotu medzi 30 a
70 °C.
Ak sa pri uvedení solárneho zariadenia do prevádzky nastaví miešač pitnej teplej vody s termostatom na požadovanú maximálnu teplotu, tak sa dodrží táto maximálna teplota na odberných miestach teplej vody.
Nebezpečenstvo!
H Aby
sa zabezpečila účinná ochrana pred obarením, termostatický zmiešavač nastavte na
< 60 °C a skontrolujte teplotu na odbernom
mieste teplej vody.
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Obr. 5.1 Inštalačná výška a spády vedení bez druhého solárneho čerpadla (príslušenstvo)

Pozor!
a Celková
dĺžka spojovacích vedení medzi kolek-

torom a jednotkou solárneho zásobníka nesmie
prekročiť 40 m, smie sa teda použiť max. 20 m
"solárna medená trubka 2 v 1" (zodpovedá celkovej dĺžke 40 m).
Ak celková dĺžka spojovacích vedení prekročí
40 m alebo keď je vnútorný priemer spojovacieho vedenia väčší alebo menší ako 8,4 mm,
potom spol. Vaillant nepreberá žiadnu záruku
za funkciu solárneho systému.
Pozor!
Spol. Vaillant prevezme záruku za funkciu solárneho systému, len ak sa ako spojovacie vedenie použije "solárna medená trubka 2 v 1"
dĺžky 10 m (tovarové číslo 302 359) alebo
dĺžky 20 m (tovarové číslo 302 360) a keď je
solárny systém naplnený solárnou kvapalinou
Vaillant.
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min. 4
%

Obr. 5.2 Usporiadanie solárneho zásobníka na povale

Pozor!
a Ak
je akumulačná jednotka umiestnená na po-

vale, musí sa horné solárne pripojenie nachádzať na akumulačnej jednotke vždy pod naj nižším bodom kolektora.
Spád spojovacích vedení medzi kolektorom a
akumulačnou jednotkou nesmie byť na žiadnom
mieste menší ako 4 % (4 cm/m), aby bol zaručený dostatočný prietok solárnej kvapaliny.
Pozor!
"Solárna medená trubka 2 v 1" sa v obalenej
oblasti môže ohýbať len rukou.
Pre zabránenie neprípustných zmenšení prierezu, vytváraniu záhybov, príp. zalomení v žiadnom prípade nerobte menší polomer ohybu ako
100 mm.

• Uložte "solárnu medenú trubku 2 v 1" od strechy až po
miesto osadenia akumulačnej jednotky. Dodržte pritom údaje ohľadne max. dĺžky spojovacieho vedenia a
potrebného spádu.
Obr. 5.3 Odobratie opláštenia

• Odoberte horné a spodné opláštenie na prednej strane
akumulačnej jednotky, keď opláštenia odtiahnete hore
a dole z upevňovacích svoriek.
Pozor!
a Pri
použití doporučenej a zaistenej "solárnej

medenej trubky 2 v 1" pri skracovaní trubiek a
izolácie dbajte, aby ste nepoškodili v izolácii
prebiehajúce elektrické vedenie pre spojenie so
solárnym snímačom.

Návod na inštaláciu a údržbu auroSTEP plus 0020106222_00
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• Spojte vedenie z horného solárneho pripojenia na kolektore (solárny prívod) hore na solárnej akumulačnej
jednotke s ľavou medenou rúrkou solárneho zásobníka.
• Spojte vedenie zo spodného solárneho pripojenia na
kolektore (solárne vratné vedenie) hore na solárnej
akumulačnej jednotke s pravou medenou rúrkou solárneho zásobníka.
Ohľadne situácie pripojenia rešpektujte aj nálepku
hore na akumulačnej jednotke.

3
5

2

1

5.3

Elektroinštalácia

5.3.1 Predpisy
Pre zapojenie je potrebné používať bežné vodiče.
Požadovaný prierez vodičov:
– Pripojovacie vedenie 230 V
(kábel sieťovej prípojky):
1,5 mm2 alebo 2,5 mm2
– Vedenie nízkeho napätia
(vedenia snímača):
min. 0,75 mm2
Vedenia snímačov nesmú prekročiť max. dĺžku 50 m.
Pripojovacie vedenia s 230 V a vedenia snímača od
dĺžky 10 m musia byť vedené osobitne. Ako alternatívu
použite tienené vedenia pre snímač.
Pripojovacie vedenia 230 V sa musia previesť s 1,5 mm
alebo 2,5 mm a pomocou priložených odľahčení v ťahu
upevniť na základný podstavec.

4

Voľné svorky prístrojov nesmú byť použité ako oporné
svorky pre ďalšie elektrické vedenia.
Inštalácia solárnej akumulačnej jednotky sa musí uskutočniť v suchých priestoroch.
Akumulačná jednotka musí byť pripojená cez pevnú prípojku a oddeľovacie zariadenie vo všetkých póloch s
minimálne 3 mm medzerou pri otvorení kontaktu (napr.
poistky, výkonové vypínače).

Obr. 5.4 Solárne pripojenia na akumulačnej jednotke

Na spojenie použite nalisované závitové spoje nasledovne:
Pozor!
a Ak
montujete nalisované závitové spoje bez

oporných puzdier, môže sa medená trubka deformovať. Následkom by bolo netesné a poškodené solárne pripojenie!
Dbajte na tesné dotiahnutie nalisovaných závitových spojov!
Pri doťahovaní chráňte solárne pripojenie pred
poškodením tak, že ho na protiľahlej strane pridržíte.

• Zasuňte oporné puzdro (2) až na doraz do medenej
trubky (1).
• Nasuňte prírubovú maticu (3) a lisovací krúžok (4) na
medenú trubku.
• Nastrčte medenú trubku až na doraz na teleso spojky
(5) a v tejto polohe pevne dotiahnite prírubovú maticu.
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5.3.2 Elektrické zapojenie
Elektrické pripojenie môže vykonať len uznávaná špecializovaná dielňa.
Nebezpečenstvo!
e Ohrozenie
života úderom elektrického prúdu na
pripojeniach pod prúdom.
Pred vykonaním prác musí byť prístroj odpojený od prívodu prúdu a zaistený proti opätovnému zapnutiu.

Pozor!
a Nebezpečenstvo
poškodenia dosky plošných

spojov skratom na pripojovacích vedeniach.
Konce žíl, ktoré vedú 230 V, sa z bezpečnostných dôvodoch smú pre pripojenie na konektor
ProE odizolovať na dĺžku max. 30 mm. V prípade, ak sa odizoluje dlhšia časť, vznikne nebezpečenstvo skratov na doske plošných spojov.
Pozor!
Nebezpečenstvo poškodenia dosky plošných
spojov preťažením.
Kontakt C1/C2 je 24 V-ový nízkonapäťový kontakt a nesmie sa v žiadnom prípade použiť ako
230 V-ový spínací kontakt.
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Obr. 5.5 Uloženie sieťovej prípojky

Obr. 5.6 Uloženie vedenia kolektorového snímača

• Pod horným čelným opláštením sa nachádza spínacia
skrinka (1). Jej skrutku (2) môžete otvoriť do boku
skrutkovačom. Veko sa musí najprv zľahka otvoriť,
aby sa dalo nadvihnúť.
• Uložte vedenie sieťovej prípojky (3) cez káblové šachty plechu rámu (4) od hornej strany zásobníka ku spínacej skrinke (1). V prípade potreby uložte aj kábel
C1/C2 cez rovnaké káblové šachty.
V prípade potreby sa vedenie sieťovej prípojky môže z
optických dôvodov viesť aj pod akumulačnou jednotkou pozdĺžne, nakoľko je táto uložená na nohách z
plastu. V takom prípade uložte vedenie sieťovej prípojky odspodu cez káblové šachty ku spínacej skrinke.

• Uložte v izolácii "solárnej medenej trubky 2 v 1" prebiehajúce elektrické vedenie kolektorového snímača
(1) cez káblové šachty v plechu rámu (2) od hornej
strany zásobníka ku spínacej skrinke.
Pozor!
a Nebezpečenstvo
poškodenia elektrických

vedení!
Elektrické vedenia kvôli vysokým teplotám
nesmú priliehať na medené trubky, cez ktoré
prúdi solárna kvapalina.

• Inštalujte vedenia do spínacej skrinky podľa plánu hydrauliky (pozri Obr. 5.7, 5.8 a 5.9).

h Upozornenie!
Prestrčte káble cez gumové káblové priechodky

(1), skôr než naskrutkujete zástrčky na káble. K
tomu ich musíte na hrote preraziť.
Týmto spôsobom sú pripojenia a vnútro spínacej skrinky neskôr chránené pred striekajúcou
vodou.

Návod na inštaláciu a údržbu auroSTEP plus 0020106222_00
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Uloženie káblov podľa plánu hydrauliky
Na zjednodušenie inštalácie sú v regulátore uložené dva
plány hydrauliky, z ktorých sa musí vybrať ten príslušný.
Pri auroSTEP plus VIH SN 250/3 i sa musí zvoliť plán
hydrauliky 2, čo zodpovedá nastaveniu z výroby (pozri
tab. 6.1).
Plány hydrauliky predstavujú možné konfigurácie zariadenia, pričom niektoré komponenty zariadenia sú voliteľné.

4

3

Pozor!
a Tieto
plány hydrauliky sú len schematické zobrazenia a nemôžu sa používať k vyhotoveniu
hydraulického potrubia.

2

1

PWM

Obr. 5.7 Uloženie káblov do spínacej skrinky

• Prisvorkujte vedenie sieťovej prípojky na k tomu určených svorkách PE, N a L systému ProE a zaistite ich s
odľahčením v ťahu, ktoré sa nachádza mimo spínacej
skrinky.
• Prisvorkujte vedenie snímača (1) na k tomu určené
svorky KOL1 systému ProE.
• V prípade potreby prisvorkujte aj kábel C1/C2 na k
tomu určené svorky C1/C2 systému ProE.
• Pre vovedenie všetkých montovaných káblov vylámte potrebný počet črepinových stien (3) zo spínacej
skrinky.
• Natlačte gumové káblové priechodky (4) s predtým
vtiahnutými káblami do otvorov.
• Zaistite všetky vedenia s priloženými odľahčeniami
ťahu (2).
• Pripojte vedenie sieťovej prípojky cez všepólové odpojovacie zariadenie s min. 3 mm otvorením kontaktu
(napr. poistky alebo výkonové spínače) na vedenia PE,
N a L domovej inštalácie.
• Opäť zaveste veko v zľahka otvorenom stave, lebo až
potom sa musí úplne zatvoriť.
• Pevne dotiahnite poistnú skrutku veka.
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2

C1/C2

1

III

C1/C2

C1/C2

230 V

HZ-K

HZ-K

Sp2

LegP

HZ-K

Sp1

Kol1-P

DM

KW

Obr. 5.8 Hydraulická schéma 2

Označenie
plánu hydrauSúčiastka
liky/montážnej
schémy
I, II, III
C1/C2

Možnosť pripojenia rôznych zdrojov tepla za
účelom dobitia zásobníka
Spojenia na spojenia zdrojov tepla na dobitie
zásobníka

kW

Studená voda

VO

Výhrevný(é) obvod(y)

LegP

Legionelové čerpadlo (voliteľne)

Kol1-P

Kolektorové čerpadlo 1

PWM

PWM-signál pre kolektorové čerpadlo 1

DM

Redukčný ventil

Kol 1

Kolektorový snímač 1

Sp1

Snímač zásobníka 1

Sp2

Snímač zásobníka 2

230 V

Prípojka na 230 V sieť

Tab. 5.1 Legenda k obr. 5.8 a obr. 5.9
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VC / VK

PE

PE

PE

230V
Kol 2-P
Kol 1-P
LEG/BYP*

230 V~

PE

EP

5 V / 24 V

VRS 550
C1 /C2
Kol 1
Sp 1
Sp 2
PWM

* Na pripojení LEG/BYP sa môže pripojiť legionelové čerpadlo (príslušenstvo).

Obr. 5.9 Schéma montáže pre plán hydrauliky 2

h Upozornenie!
Pri naviazaní regulátora pamätajte, že sa musí

zásadne použiť termický zmiešavací ventil pre
obmedzenie maximálnej teploty, ktorý sa musí
v závislosti od ohrievača nastaviť napr. na
60 °C.
Upozornenie!
Cez kontakt C1/C2 regulátora sa musí ohrievaču vyslať povel, že teplota v solárnom zásobníku nie je dostatočná a je potrebný doohrev cez
ohrievač. To sa udeje cez spojenie regulátora
solárnej akumulačnej jednotky s ohrievačom
prostredníctvom dodaného kábla C1/C2.

6

Uvedenie do prevádzky

Z výroby sa už v rúrovom hadovi akumulačnej jednotky
nachádza množstvo solárnej kvapaliny, ktoré je potrebné pre prevádzku solárneho zariadenia.
Pri uvedení do prevádzky je potrebné dodržať nasledujúci postup:
• Naplňte zásobník pitnou vodou a odvzdušnite vedenia
teplej vody.
• Prispôsobte z výroby prednastavené parametre regulátora za účelom optimalizácie systému.
• Preveďte vyrovnanie tlaku na solárnom systéme.
• Skontrolujte utesnenie solárneho systému.
• Nastavte miešač s termostatom.
6.1
Naplnenie systému pitnej vody
• Naplňte ho zo strany pitnej vody cez vtok studenej
vody a odvzdušnite ho cez najvyššie položené odberné miesto teplej vody.
• Skontrolujte tesnosť zásobníka a zariadenia.
• Skontrolujte funkciu a správne nastavenie všetkých
regulačných a kontrolných zariadení.
6.2

Naplnenie a odvzdušnenie systému
dodatočného ohrevu
• Naplňte a odvzdušnite ho zo strany ohrevu cez pripojenie prívodu zásobníka a jeho pripojenie vratného
vedenia.
• Skontrolujte utesnenie systému.
• Skontrolujte funkciu a správne nastavenie všetkých
regulačných a kontrolných zariadení.

16
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6.3

Nastavenie parametrov zariadení

Pozor!
a Nebezpečenstvo
poškodenia kolektorového

čerpadla.
Pri prvom uvedení do prevádzky ihneď po
prvom zapnutí prívodu el. prúdu vypnite kolektorové čerpadlá, keď zvolíte na regulátore druh
.
prevádzky
Po nastavení parametrov zariadenia sa musí
solárny systém bezpodmienečne najprv prevetrať.

Pre optimálne zosúladenie zariadenia s danými pomermi
môže byť potrebné nastaviť niektoré parametre zariadenia. Parametre zariadenia sú zhrnuté v obslužnej úrovni
a smie ich nastaviť len servisný technik.
Stlačením programovacieho tlačidla P na 3 sek. sa dostanete do obslužnej úrovne.
Kliknutím na nastavovač môžete po sebe vyvolať všetky
parametre zariadenia.
Otočením nastavovača môžete nastaviť požadované
hodnoty. Kliknutím sa uloží nastavená hodnota.
Stlačením programovacieho tlačidla P sa zobrazenie
vráti späť do základného zobrazenia bez toho, aby sa
hodnota uložila.
Tab. 6.1 zobrazuje prehľad všetkých parametrov zariadenia a ich nastavenie z výroby.
Displej

Nastavenie otočením nastavovača

Oblasť nastavenia

Nastavenie z výrobného
závodu

Voľba plánu hydrauliky

1, 2

2

Nastavenie maximálnej teploty zásobníka 1

20 až 75 °C

75 °C

Aktivácia programu ochrany proti legionelám 0 [Vyp], 1 [Deň], 2 [Noc]

0 [Vyp]

Nastavenie doby trvania režimu plnenia

9 min

3 - 9 min

Tab. 6.1 Parametre zariadenia (pokračovanie na nasledujúcej
strane)

Návod na inštaláciu a údržbu auroSTEP plus 0020106222_00
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Displej

Nastavenie otočením nastavovača

Oblasť nastavenia

Nastavenie z výrobného
závodu

Aktivácia alebo deaktivácia 2. čerpadla

0 [Vyp], 1 [Zap]

0 [Vyp]

Voľba počtu kolektorov

1, 2, 3

2

Nastavenie času blokovania kolektorových
čerpadiel

5 - 60 min

10 min

Aktivácia oneskorenia dobitia

0 = deaktivované;
1 = aktivované

0

Nastavenie aktuálneho dňa

1-31

0

Nastavenie aktuálneho mesiaca

1-12

0

Nastavenie aktuálneho roka

2000-2215

2000

Tab. 6.1 Parametre zariadenia (pokračovanie)

h Upozornenie!
Stlačením programovacieho tlačidla P cca na

10 sek. môžete parametre zariadenia a časové
programy vrátiť späť do továrenského nastavenia. Zobrazenie bliká potom trikrát a všetky parametre sa vátia späť do nastavenia z výroby.
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6.4

Vykonanie vyrovnania tlaku v solárnom
systéme
Vzduch, ktorý sa nachádza v kolektore, sa počas inštalácie celého solárneho zariadenia zohreje. To znamená, že
hustota vzduchu v kolektore poklesne.

1

7
2

3

5

popisu, hrozí nebezpečenstvo popálenín, spôsobených horúcou parou alebo solárnou kvapalinou.

• Zapnite solárny systém, keď zapnete prívod el. prúdu
na sieťovej prípojke a na regulátore zvolíte druh prevádzky . Ak svieti slnko dostatočne, beží teraz kolektorové čerpadlo (5) počas viacerých minút s maximálnym počtom otáčok.
• Ak slnko nesvieti dostatočne musíte na solárnom regulátore na 3 sekundy stlačiť súčasne tlačidlo I a tlačidlo F. Kolektorové čerpadlo potom beží v plniacom
režime nezávisle od rozdielov zapnutia pre na regulátore nastavenú dobu plnenia solárneho zariadenia. Po
uplynutí tejto doby závisí od podmienok pre solárne
nabitie, či bude kolektorové čerpadlo naďalej bežať
alebo či sa vypne.

8

6

Nebezpečenstvo!
H Ak
sa vetranie systému neurobí podľa tohoto

4

Obr. 6.1 Vykonanie vyrovnania tlaku v solárnom systéme

Pri prvom spustení solárneho systému horúci vzduch
opustí kolektor (8) a prúdi do podstatne chladnejšieho
rúrového hada (6) solárneho zásobníka, kde sa ochladí.
To spôsobí v systéme podtlak.
Nakoľko môže podtlak viesť k hluku čerpadla a ovplyvniť
výkon kolektorových čerpadiel a obzvlášť ich životnosť,
je pri prvom uvedení do prevádzky dôležité jednorazovo
vykonať vyrovnanie tlaku. Pitná voda v spodnej oblasti
zásobníka musí byť pritom studená, t. j. teplota na spodnom snímači zásobníka Sp2 by mala byť pod 30 °C.

h Upozornenie!
Po jednom vykonaní vyrovnania tlaku nie je potrebné nové vyrovnanie, pokiaľ sa solárne zariadenie neotvorí!

h Upozornenie!
Pri prvom uvedení zariadenia do prevádzky sa

môže stať, že v/pred kolektorovým čerpadlom
nachádza vzduch. Preto je príp. potrebné, viackrát znovu spustiť čerpadlo, aby sa vytlačil
vzduch. Pri bežiacom čerpadle môže pri tom dochádzať k hlučnosti a vibráciam, ktoré sú ale
nezávadné.
Ak pri bežiacom kolektorovom čerpadle v priezorníku solárneho vedenia prúdi už len solárna
kvapalina bez vzduchových bublín v smere ku
kolektoru, nenachádza sa v kolektorovom čerpadle už viac žiadny vzduch.

• Počas režimu plnenia (nabiehajúce kolektorové čerpadlo) počkajte 7 minút a pri naďalej bežiacom kolektorovom čerpadle otvorte potom opatrne kohút (2) na
hornom plniacom pripojení. Je možné, že z hadice vytečie pod tlakom trochu solárnej kvapaliny. Následne
sa bude počuteľne do systému (7) nasávať vzduch.
• Po niekoľkých sekundách sa už viac nebude nasávať
žiadny vzduch. Teraz opäť zatvorte kohút (2) na hornom plniacom pripojení.

• Pripojte hadicu (3) (dĺžky cca 1,5 m) na horné pripojenie plnenia.
• Voveďte koniec hadice do zachytávacej nádoby, vhodnej pre solárnu kvapalinu (4). Držte hadicu v zachytávacej nádobe tak, aby mohol do nej prúdiť vzduch.
• Neponorte koniec hadice do solárnej kvapaliny, aby
ste boli chránený pred príp. unikajúcou horúcou parou
a solárnou kvapalinou.

Návod na inštaláciu a údržbu auroSTEP plus 0020106222_00
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Pozor!
a Solárny
systém sa pri prvom uvedení do pre-

vádzky (a po každej výmene solárnej kvapaliny)
musí bezpodmienečne v čase plnenia vetrať.
Vetrať sa musí presne počas režimu plnenia.
Doporučujeme, otvoriť po 7 minútach horný plniaci ventil.
Ak sa bude vetranie konať v inom čase, môže
to viesť k poškodeniam solárneho systému. V
takom prípade neprevezmeme žiadnu záruku za
funkciu solárneho systému.

• Odoberte hadicu z horného plniaceho pripojenia.
6.5
Kontrola tesnosti solárneho systému
• Pri nabiehajúcom kolektorovom čerpadle skontrolujte,
či zo závitových spojov solárnej medenej trubky na
streche alebo na akumulačnej jednotke neuniká solárna kvapalina.
Pozor!
a Pri
doťahovaní chráňte solárne pripojenia na

Nebezpečenstvo!
d Aby
sa zabezpečila účinná ochrana pred obarením, termostatický zmiešavač nastavte na
< 60 °C a skontrolujte teplotu na odbernom
mieste teplej vody.

6.8
Odovzdanie prevádzkovateľovi
Prevádzkovateľ solárneho systému auroSTEP plus musí
byť poučený o manipulácii a funkcii systému, obzvlášť
jeho regulátora.
• Príslušné návody a doklady od zariadenia odovzdajte
prevádzkovateľovi za účelom uschovania.
• Prejdite s prevádzkovateľom návod na obsluhu a v prípade potreby zodpovedajte jeho otázky.
• Upozornite užívateľa obzvlášť na bezpečnostné pokyny, ktoré musí rešpektovať.
• Upozornite prevádzkovateľa na nevyhnutnosť pravidelných prehliadok a údržby zariadenia (zmluva o inšpekcii a údržbe).
• Upozornite prevádzkovateľa na to, že rozvody potrubí
majú zostať v blízkosti zariadenia.

kolektore a na akumulačnej jednotke pred poškodením tak, že si ich pridržíte.

• Dotiahnite príp. závitové spoje.
• Po skúške tesnosti vhodným izolačným materiálom
obaľte aj na streche všetky voľne uložené solárne vedenia a nalisované závitové spoje. Spol. Vaillant k
tomu doporučuje izoláciu jednotlivých rúr, odolnú voči
vtáčím zobákom s PA-ochranným opletaním, dĺžky
2 x 75 cm (tovarové číslo 302 361), objednávanú ako
príslušenstvo.
6.6

Nastavenie parametrov zariadenia na
regulátore
• Naprogramujte spínacie hodiny alebo časový program
na solárnom regulátore (stanovenie začiatku doby
uvoľnenia pre nabitie zásobníka).
• Uveďte do prevádzky vykurovací kotol.
6.7

Nastavenie miešača studenej vody s
termostatom
Horúca voda zo zásobníka sa môže zmiešaním horúcej a
studenej vody prostredníctvom miešača pitnej vody s
termostatom, osadeného zo strany stavby (príslušenstvo, tovarové číslo: 302 040) nastaviť na želanú max.
teplotu medzi 30 °C a 70 °C.
• Regulujte miešač pitnej vody s termostatom tak, aby
sa na kohútoch s teplou vodou dodržala vami želaná
teplota.
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6.9

Protokol o uvedení do prevádzky

Solárne zariadenie:
bolo uvedené do prevádzky pri zohľadnení nasledujúcich
bodov:
1. MONTÁŽ

O.K.

Poznámka

Kotva upevnená podľa predpisov
Solárne potrubie prepojení s káblami s vyrovnaním potenciálu
Zastrešenie po nasadení kotvy znova pripevnené podľa predpisov
Strešný plášť nepoškodený
Fóliový kryt kolektorov odstránený
Odfukovacie potrubie na poistnom ventile solárneho okruhu inštalované
Zachytávacia nádoba (prázdna kanistra) pod odfukovacím potrubím nastavená
Vypúšťacie potrubie na strane teplej vody poistného ventilu inštalované a
pripojené na odpadovú vodu
Termostatický zmiešavač nainštalovaný
Teplota na termostatickom miešacom stroji nastavená a skontrolovaná
2. UVEDENIE DO PREVÁDZKY
Solárny okruh je prevetraný
Solárny systém je skontrolovaný na netesnosti, vrátane kontroly úniku na
závitových spojoch (príp. dotiahnite prírubovú maticu)
Uzáver KFE-ventilu zaskrutkovaný
Zásobník teplej vody odvzdušnený
Ohrievací okruh odvzdušnený
Zvolený je správny počet kolektorov
Skontrolovaný nastavený plán hydrauliky a zvolený počet čerpadiel
Tab. 6.2 Protokol o uvedení do prevádzky (pokračovanie na nasledujúcej strane)
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3. REGULAČNÉ SYSTÉMY

O.K.

Poznámka

Snímač teploty ukazuje realistické hodnoty
Solárne čerpadlo beží a cirkuluje
Solárny okruh a zásobník budú teplé
4. ZÁCVIK
Prevádzkovateľ zariadenia bol oboznámený s nasledujúcim:
– Základné funkcie a obsluha regulátora solárneho systému
– Funkcie a obsluha dodatočného ohrevu
– Funkcia horčíkovej ochrannej anódy
– Odolnosť zariadenia voči mrazu
– Intervaly údržby
– Doručenie podkladov
Tab. 6.2 Protokol o uvedení do prevádzky (pokračovanie)
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Údržba 8
7

Vyradenie z prevádzky

Pozor!
a Nebezpečenstvo
poškodenia kolektorov!

Kolektory, ktoré nie sú v prevádzke, sa môžu
poškodiť.
Dbajte na to, aby odstavenie solárneho zariadenia vykonal autorizovaný servisný technik.
Kolektory nehajte mimo prevádzky maximálne
po dobu štyroch týždňov.
Kolektory, ktoré nie sú v prevádzke, prikryte.
Dbajte na to, aby prikrytie bolo riadne upevnené.
V prípade dlhšej odstávky solárneho zariadenia
odmontujte kolektory.

Solárne zariadenie by sa nemalo odstaviť z prevádzky.
Za účelom vykonania opráv alebo údržbových prác sa
môže solárne zariadenie na krátky čas odstaviť z prevádzky. Pri dlhšej odstávke musia byť kolektrory odmontované a solárna kvapalina musí byť odborne ošetrená.
Recyklácia a likvidácia do odpadu
Prístroje, ako aj prepravný obal sa skladajú v prevažnej
miere z recyklovateľných surovín.
Dodržujte platné národné zákonné predpisy.
Prístroje
Prístroje nepatria do domového odpadu.
Všetky materiály sú neobmedzene recyklovateľné, môžete ich roztriediť podľa druhov a môžu sa odovzdať do
miestnej zberni na recykláciu.

Solárna kvapalina
Likvidácia
Solárna kvapalina sa musí odovzdať pri rešpektovaní
miestnych predpisov napr. na vhodnú depóniu alebo
vhodné spaľovacie zariadenie. Pri množstvách pod 100 l
sa spojte s miestnou údržbou mesta príp. mobilným ekologickým vozidlom.
Nečistené obaly
Nekontaminované obaly môžu byť opätovne použité.
Obaly neschopné čistenia je potrebné likvidovať ako
látku.

8

Údržba

Predpokladom pre trvalú schopnosť prevádzky, spoľahlivosť a dlhú životnosť je pravidelná prehliadka/údržba
systému auroSTEP plus odborníkom.
Nepokúšajte sa nikdy vykonávať sami údržbárske práce
na vašom systéme. Poverte tým autorizovanú servisnú
firmu s odborným osvedčením. Za týmto účelom doporučujeme uzavretie zmluvy o údržbe s vaším autorizovaným servisným podnikom.
Neprevedená inšpekcia/údržba môže poškodiť prevádzkovú bezpečnosť solárneho zariadenia a viesť k vecným
škodám a škodám na zdraví osôb.
V tab. 8.1 sú uvedené podstatné údržbárske práce na solárnom systéme a ich intervaly údržby.
Nebezpečenstvo!
e Ohrozenie
života úderom elektrického prúdu na
pripojeniach pod prúdom.
Pred začatím údržbárskych prác na zariadení
vypnite prívod el. prúdu na všepólovom odpojovacom zariadení (napr. poistka alebo výkonový
spínač) a zaistite ho proti opätovnému zapnutiu.

Dbajte na to, aby bol starý prístroj zlikvidovaný podľa
predpisov.
Obaly
Likvidáciu prepravných obalov preberá servisný technik,
ktorý prístroj nainštaloval.
8.1
Kolektory
Všetky solárne kolektory spoločnosti Vaillant GmbH spĺňajú požiadavky nemeckej ekologickej značky "Modrý
anjel".
V tejto súvislosti sme sa ako výrobca zaviazali k tomu,
že výrobné diely odoberieme späť a privedieme k opätovnému využitiu, keď sa musia likvidovať po rokoch
spoľahlivej prevádzky.
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Kontrola ochrannej anódy a čistenie vnútornej
nádoby
Zásobníky sú vybavené magnéziovou ochrannou anódou, ktorej stav sa musí kontrolovať prvý krát po dvoch
rokoch a potom každý rok. Pre VIH SN 250/3 sa dá ako
náhradný diel objednať aj reťazová anóda.
Keďže sa čistiace práce vnútri nádrže zásobníka vykonávajú v oblasti pitnej vody, dbajte na zodpovedajúcu
hygienu čistiacich prístrojov a prostriedkov.
Pri čistení vnútornej nádoby postupujte nasledovne:
• Vypnite prívod el. prúdu a vyprázdnite zásobník.
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Vizuálna kontrola

h Upozornenie!
Staré alebo poškodené tesnenia musíte
vymeniť.

Upozornenie!
Po každom čistení skontrolujte aj magnéziovu
ochrannú anódu, skôr než opäť naplníte zásobník.

1

• Po kontrole ochrannú anódu opäť pevne naskrutkujte.
• Zásobník naplňte a skontrolujte jeho vodotesnosť.
8.2

Kontrola poistného ventilu

Nebezpečenstvo!
H Nebezpečenstvo
oparenia vplyvom horúcej

vody!
Vypúšťacie potrubie poistného ventilu, ktoré
sa musí osadiť zo strany stavby, musí zostať
vždy otvorené.

Obr. 8.1 Demontáž ochrannej anódy

• Vyberte horčíkovú ochrannú anódu (1) a skontrolujte
jej opotrebenie.
• V prípade potreby vymeňte magnéziovu ochrannú
anódu za príslušný originálny náhradný diel.

• Skontrolujte funkciu poistného ventilu poodvzdušnením.
• Ak pri poodvzdušnení nebude vytekať žiadna voda
alebo poistný ventil sa nezatvára tesne, vymeňte poistný ventil.

h Upozornenie!
Staré alebo poškodené tesnenia musíte

8.3
Výmena solárnej kvapaliny
Solárna kvapalina sa musí skontrolovať raz ročne.

vymeniť.

• Po kontrole ochrannú anódu opäť pevne naskrutkujte.
• Zásobník naplňte a skontrolujte jeho vodotesnosť.

h Upozornenie!
Ako alternatíva k pravidelnej údržbe doporuču-

Pozor!
a Spol.
Vaillant prevezme záruku za funkciu so-

lárneho systému len vtedy, ak bude naplnený
solárnou kvapalinou Vaillant. Množstvo naplnenia je cca 8,5 l.

jeme zabudovanie univerzálnej anódy na
cudzí prúd bez nároku na údržbu (tovarové
číslo 302 042, nedodáva sa do všetkých krajin).

Čistenie nádoby
Pozor!
a Nebezpečenstvo
korózie pri poškodenej vnútornej nádobe.
Pri čistiacich prácach dbajte na to, aby sa
nepoškodil smalt výmenníka tepla a vnútornej
nádoby.

• Vyčistite nádobu zvnútra s prúdom vody. V prípade
potreby uvoľnite usadeniny s vhodným pomocným
prostriedkom – napr. drevená alebo plastová škrabka –
a vypláchnite usadeniny s pomocou vodnej hadice,
ktorú budete príp. musieť voviesť cez anódový otvor,
von k vypúšťaciemu ventilu.
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Údržba 8

Vypustenie solárnej kvapaliny

Naplnenie solárnou kvapalinou

h Upozornenie!
Počas plnenia novou solárnou kvapalinou vyhotovte vypúšťacie potrubie od solárneho poistného ventilu k zachytávacej nádobe, ak toto už
nie je vyhotovené tak, ako je to nami predpísané.

1

2

1
6

4

3

0,4 ± 0,1 m

2

5
3
4
Obr. 8.2 Vypustenie solárnej kvapaliny

• Vypnite solárny systém, keď prerušíte prívod el.
prúdu.
• Rozpojte obidva závitové spoje (1) a (2) medzi "solárnou medenou trubkou 2 v 1" a medenou rúrkou na
solárnej akumulačnej jednotke (pritom môže dôjsť k
výtoku príp. horúcej solárnej kvapaliny).
• Pripojte hadicu (3) (dĺžky cca 1,5 m) na spodné pripojenie plnenia (4).
• Voveďte koniec hadice do vhodnej zachytávacej nádoby o objeme min. 10 l.
• Otvorte kohút na spodnom pripojení plnenia (4).
• Úplne vypustite solárnu kvapalinu.
• Zatvorte kohút na spodnom pripojení plnenia.
• Odoberte hadicu zo spodného plniaceho pripojenia.

Obr. 8.3 Naplnenie solárnej kvapaliny

• Otvorte kohút na hornom pripojení plnenia (4).
• Spojte horné pripojenie plnenia so záhradnou hadicou
(5) a zastrčte nálievku (6) do hadice.
• Držte nálievku 0,4 m ± 0,1 m vyššie ako samotné pripojenie plnenia.

h Upozornenie!
Hadica musí byť absolútne bez zalomení a
labutích krkov.

• Opatrne nalejte do nálievky cca 8,5 l solárnej kvapaliny Vaillant, až kým nebude kvapalinu vidieť v priezorníku (3).
• Zatvorte kohút na hornom pripojení plnenia (4).
• Odoberte záhradnú hadicu s nálievkou z horného
plniaceho pripojenia.
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8 Údržba

• Potom opäť spojte obidva závitové spoje (1) a (2)
medzi solárnou akumulačnou jednotkou a "solárnou
medenou trubkou 2 v 1".
Prevedenie vyrovnania tlaku

h

Upozornenie!
Po výmene solárnej kvapaliny sa môže stať, že
v/pred kolektorovým čerpadlom nachádza
vzduch. Preto je príp. potrebné, viackrát znovu
spustiť čerpadlo, aby sa vytlačil vzduch. Pri bežiacom čerpadle môže pri tom dochádzať k
hlučnosti a vibráciam, ktoré sú ale nezávadné.
Ak pri bežiacom kolektorovom čerpadle v priezorníku solárneho vedenia prúdi už len solárna
kvapalina bez vzduchových bublín v smere ku
kolektoru, nenachádza sa v kolektorovom čerpadle už viac žiadny vzduch.

• Po naplnení novou solárnou kvapalinou ihneď
preveďte vyrovnanie tlaku tak, ako je to popísané v
odseku 6.4.
8.4
Kolektory
V pravidelných časových intervaloch skontrolujte bezpečné montážne uloženie kolektorov (pozri tab. 8.1).
8.5
Náhradné diely
Prehľad dostupných originálnych náhradných dielcov
Vaillant dostanete
- u vášho veľkopredajcu (katalóg náhradných dielcov,
vytlačený alebo na CD)
- alebo na servisnom portáli http://www.vaillant.sk

8.6

Doporučený kontrolný zoznam údržby

Údržbárske práce na

Interval údržby

Solárny okruh
Kontrola solárnej kvapaliny

ročne

Kontrola funkcie kolektorových čerpadiel
Kontrola stavu naplnenia v solárnom
okruhu, príp. doplnenie
Kolektory
Vizuálna kontrola kolektorov, upevnení kolektorov a prípojných spojov
Držiaky a súčiastky kolektorov skontrolovať na znečistenie a pevné uloženie
Izolácie trubky skontrolovať na škody
Solárny regulátor
Kontrola funkcie čerpadiel (zap/vyp,
automatika)
Ukazovateľ teploty snímača skontrolovať

ročne
ročne

ročne
ročne
ročne
ročne
ročne

Doohrev
Kontrola nastavenia časového spínania/časových programov skontroloročne
vať
Kontrola funkcie miešača s termostaročne
tom
Dodáva vám doohrev želanú teplotu
pre vypnutie?

ročne

Zásobník
Kontrola magnéziovej anódy a príp.
jej výmena ako aj vyčistenie zásobní- ročne
ka pri silnom znečistení
Kontrola tesnosti prípojok

ročne

Tab. 8.1 Doporučený kontrolný zoznam údržby
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9

Servis/Diagnóza

Do servisnej/diagnostickej úrovne sa dostanete súčasným stlačením nastavovača a programovacieho tlačidla
P na cca 3 sekundy.
Displej

Výkonné prvky/hodnoty snímača

Priebeh testu

Test kolektorového čerpadla 1

Kolektorové čerpadlo 1 je zap, všetky ostatné
výkonné prvky sú vyp

Test kolektorového čerpadla 2

Kolektorové čerpadlo 2 je zap, všetky ostatné
výkonné prvky sú vyp (využiteľné len pri verzii P)

Skúška legionelového čerpadla/bypasového prepínacieho
ventilu

Čerpadlo ochrany proti legionelám je zapnuté,
všetky ostatné výkonné prvky sú vypnuté

Test elektrickej ohrevnej tyče (EP)

Test elektrickej ohrevnej tyče je zap, všetky ostatné výkonné prvky sú vyp

Test Kontakt C1/C2

Kontakt C1/C2 uzavretý, všetky ostatné výkonné
prvky sú vyp

Zobrazenie teploty zásobníka snímač zásobníka 1

Zobrazenie teploty zásobníka snímač zásobníka 2

Zobrazenie teploty kolektorový snímač 1

Tab 9.1 Skúška výkonných prvkov/snímačov
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9 Servis/Diagnóza
10 Recyklovanie a odstránenie do odpadu
Ak znovu nakliknete na nastavovač, môžete skontrolovať zobrazenia na displeji.

Obr. 9.1 Kontrola zobrazení displeja

Po ďalšom kliknutí sa vám zobrazí aktuálna verzia softvéru regulátora.

10 Recyklovanie a odstránenie
do odpadu
10.1
Prístroj
U všetkých výrobkov Vaillant sú recyklácia a likvidácia
do odpadu zohľadnené už pri vývoji výrobku. Výrobné
normy spoločnosti Vaillant určujú prísne požiadavky.
Pri výbere materiálov sa zohľadňuje znovupoužiteľnosť
ako aj demontovateľnosť a oddeliteľnosť od materiálov
a konštrukčných skupín, tak ako aj ohrozenie prostredia
a zdravia pri recyklovaní a likvidácii (ktorej sa nedá vždy
zabrániť) a zvyškových materiálov, ktoré sa nedajú
zhodnotiť.
Akumulačná jednotka pozostáva z väčšej časti z kovových materiálov, ktoré môžu byť znovu roztavené v oceliarňach a hutníckych závodoch a tým sú skoro neobmedzene znovu zužitkovateľné.
Použité plasty sú označené tak, že triedenie a oddeľovanie materiálov je pripravené na neskoršiu recykláciu.

Obr. 9.2 Verzia softvéru regulátora

Stlačením programovacieho tlačidla môžete opustiť servisnú/diagnostickú úroveň.

10.2
Solárne kolektory
Všetky solárne kolektory spoločnosti Vaillant GmbH spĺňajú požiadavky nemeckej ekologickej značky "Modrý
anjel".
V tejto súvislosti sme sa ako výrobca zaviazali k tomu,
že výrobné diely odoberieme späť a privedieme k opätovnému využitiu, keď sa musia likvidovať po rokoch
spoľahlivej prevádzky.
10.3
Solárna kvapalina
Dodržujte pokyny z listu bezpečnostných údajov ohľadne likvidácie solárnej kvapaliny, pozri odsek 3.1.2.
10.4
Obal
Spoločnosť Vaillant zredukovala prepravné obaly zariadenia len na to najnutnejšie. Pri voľbe obalových materiálov sa dôsledne kladie dôraz na ich možné opätovné
recyklovanie.
Vysoko kvalitné kartonáže sú už dlhšie hľadanou sekundárnou surovinou kartonážneho a papierenského priemyslu.
Použitý EPS (Styropor)® je potrebný na ochranu pri
preprave výrobkov. EPS je 100 % recyklovateľný a bez
freónov. Takisto sa používajú recyklovateľné fólie a
pásky.
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11
11.1

Záruka a zákaznícky servis
Záručné podmienky

Záručné podmienky pre záruku výrobcu spol. Vaillant
na auroSTEP plus solárne zásobníky VIH a VEH.
Spol. Vaillant trvá na tom, že tento vami zakúpený výrobok nemá žiadne výrobné chyby.
Nato vám dávame záruku
• 5 rokov na nádrž zásobníka,
• 2 roky na ostatné prvky (elektronika, čerpadlá,
hydraulika, opláštenie atď.).
Táto záruka – ktorá nenahrádza ani neobmedzuje vaše
zákonné práva – platí naviac. Môžete si ju uplatniť aj namiesto vašich zákonných nárokov z dôvodu materiálových nedostatkov voči predajcovi (za normálnych okolností voči inštalatérovi).
Záruka platí len na horeuvedené auroSTEP plus solárne
zásobníky VIH a VEH (ďalej v skratke len "solárny zásobník"), ktoré boli na Slovensku zakúpené ako aj kvalifikovaným odborným podnikom inštalované a uvedené do
prevádzky. Ďalej platí len ak zdokladujete správnu údržbu tak solárneho zásobníka ako aj celého ohrievacieho
zariadenia podľa normatívov pre údržbu, vykonávanú
raz za rok kvalifikovaným odborným podnikom. Záruka
neplatí pre diely príslušenstva.

Záruka platí len na materiálové alebo výrobné chyby.
Predovšetkým sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli spôsobené:
- osadením solárneho zásobníka na nevhodných miestach;
- zabudovaním dielov alebo spojením s dielmi, ktoré
neboli schválené spol. Vaillant;
- nesprávnym vysvetlením systému, nesprávnou konfiguráciou systému a nesprávnym spôsobom montáže;
- chybným elektrickým zapojením/inštalačnými prácami
alebo nesprávnou manipuláciou počas týchto prác;
- chybným vyprázdnením/naplnením solárneho okruhu;
- nedodržaním návodu na montáž a obsluhu;
- nedodržaním normatívov spol. Vaillant pre údržbu
solárnych zásobníkov a solárnych systémov, najmä
magnéziovej ochrannej anódy;
- prevádzkou v nevhodných podmienkach prostredia
alebo nevhodnými metódami, ktoré sú v rozpore so
špecifikáciami výrobku, návodmi na prevádzku alebo
typovými štítkami;
- prírodnými živlami (napr. zemetrasenie, orkány, víchrice, výbuchy sopky, záplavy, úder blesku, nepriamy
úder blesku, snehová kalamita, lavíny, účinok mrazu,
zosuv pôdy, napadnutie hmyzom) alebo inými nepredvídateľnými okolnosťami.
Ak nebudú práce na solárnom zásobníku prevedené
našou zákazníckou službou alebo kvalifikovaným odborným podnikom, stratí záruka platnosť. To platí aj keď je
solárny zásobník spojený s dielmi, ktoré neboli schválené spol. Vaillant.

V ostatných veciach platia nasledujúce podmienky.
Záručná doba začína plynúť dňom inštalácie zariadenia;
trvá však max. 5 rokov, príp. 2 roky (pozri vyššie) od
kúpy solárneho zásobníka.
Ak by sa napriek očakávaniu počas záručnej doby vyskytli materiálové alebo výrobné chyby, bezplatne ich
odstráni podniková zákaznícka služba. Pritom naša podniková zákaznícka služba rozhodne, či sa chybný solárny
zásobník opraví alebo vymení. Ak by sa v čase hlásenia
chyby už solárny zásobník viac nevyrábal, sme pri výmene oprávnení použiť podobný výrobok. Zo záruky poskytnuté výkony v žiadnom prípade nevedú k predĺženiu
záručnej doby.

Záruka sa nevzťahuje na nároky, idúce nad rámec bezplatného odstránenia chyby, napr. nároky na náhradu
škody.
Dôležité!
Ako doklad vášho nároku voči našej zákazníckej službe
platí doklad o kúpe alebo faktúra odborného podniku.
Tieto si preto starostlivo odložte!
11.2
Zákaznícky servis
Služby zákazníkom sú poskytované po celom Slovenku.
Zoznam servisných partnerov je uvedený na internetovej stránke www.vaillant.sk.
Zákaznícka linka: 0850 211 711

Predpoklady pre nasadenie zákazníckej služby bez prekážok v dohodnutom termíne musíte vytvoriť vy. Najmä
sa musíte postarať, aby bol solárny zásobník ľahko prístupný. Príp. týmto vzniknuté náklady budete znášať
sami.
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12 Technické údaje
12.1

Akumulačná jednotka VIH SN 250/3 i

Men.obsah zásobníka

Jednotka
l

VIH SN 250/3 i
250

Výstupný výkon teplej vody

l/10 min

150

Prípustný prevádzkový pretlak

bar

10

Prevádzkové napätie
Príkon
Zaťaženie kontaktu výstupného relé (max)
Najkratší interval zapnutia
Rezerva v chode
Max. prípustná teplota okolia
Prevádzkové napätie snímača
Minimálny prierez plniacich vedení

V AC / Hz
W
A
min
min
°C
V
mm2

230/50
max. 100
2
10
30
50
5
0,75

Požadovaný prierez prívodných vedení 230 V

mm2

1,5 alebo 2,5

Krytie
Ochranná trieda pre regulačný prístroj
Solárny výmenník tepla

IP 20
I

Vykurovacia plocha

m2

1,3

Potreba solárnej kvapaliny

l

8,5

Obsah solárnej kvapaliny v ohrievacej špirále
Max. teplota solárneho prívodu

l
°C

8,4
110

Max. teplota teplej vody

°C

80

Trvalý výkon teplej vody (pri teplote vody na kúrenie 85/65 °C a
pri teplote teplej vody 45 °C (ΔT=35 K))

l/h

642

Vykurovacia plocha

m2

0,8

Menovité prietok vykurovacieho média
Obsah ohrievacej špirály

m3/h
l

1,1
5,4

Trvalý výkon (pri 85-65 °C)

kW

26

Strata tlaku pri menovitom prietoku vykurovacieho média

mbar

25

Max. teplota vykurovacieho média

°C

90

Max. teplota teplej vody

°C

80

Pohotovostná spotreba energie

kWh/24h

2,1

Vonkajší priemer zásobníkového valca

mm

600

Vonkajší priemer zásobníkového val bez izolácie

mm

500

Šírka

mm

608

Hĺbka

mm

774

Výška
Prípojka studenej a teplej vody

mm

1692
R 3/4

Výmenník tepla kúrenia

Rozmery

Prívodné a vratné vedenie vykurovacieho okruhu

R1

Prívodné a vratné vedenie solárneho okruhu (lisovacie tvarovky)

mm

10

Hmotnosť
Zásobník s izoláciou a obalom

kg

145

Zásobník naplnený a pripravený na prevádzku

kg

395

Tab. 12.1 Technické údaje akumulačnej jednotky
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12.2

Charakteristické znaky snímača

Snímače zásobníka Sp1 a Sp2, výrobný typ NTC 2,7 K
Parametre snímača

Súčiniteľ odporu

0 °C

9191 Ohm

5 °C

7064 Ohm

10 °C

5214 Ohm

20 °C

3384 Ohm

25 °C

2692 Ohm

30 °C

2158 Ohm

40 °C

1416 Ohm

50 °C

954 Ohm

60 °C

658 Ohm

70 °C

463 Ohm

80 °C

333 Ohm

120 °C

105 Ohm

Tab. 12.2 Charakteristika snímačov Sp1 a Sp2

Kolektorový snímač VR 11, typ konštrukcie NTC 10 K
Parametre snímača

Súčiniteľ odporu

-20 °C

97070 Ohm

-10 °C

55330 Ohm

-5 °C

42320 Ohm

0 °C

32650 Ohm

5 °C

25390 Ohm

10 °C

19900 Ohm

15 °C

15710 Ohm

20 °C

12490 Ohm

25 °C

10000 Ohm

30 °C

8057 Ohm

35 °C

6532 Ohm

40 °C

5327 Ohm

50 °C

3603 Ohm

60 °C

2488 Ohm

70 °C

1752 Ohm

80 °C

1258 Ohm

90 °C

918 Ohm

100 °C

680 Ohm

110 °C

511 Ohm

120 °C

389 Ohm

130 °C

301 Ohm

Tab. 12.3 Charakteristika kolektorového snímača VR 11
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