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1. Ogólnie 
Moduł SOLAR, dla systemów solar ze zbiornikami ciepłej wody 
z wewnętrznym wymiennikem 
ciepła, steruje wyłączaniem i 
załączaniem pompy solar oraz 
wydajnością pompy solar, tak 
aby system solar osiągał 
możliwie najwyższy stopień 
sprawności nawet przy słabym 
promieniowaniu słońca. 
Niezależnie od tego, przy 
zbiornikach z możliwością 
ładowania warstwowego 
(zbiorniki OPTIMA), wydajność 
pompy solar regulowana jest 
tak, aby zbiornik ogrzewany był 
możliwie temperaturami 
powinnymi od góry do dołu. 
 
 
Kontrola funkcjonowania 
Kontrolowane jest, czy któryś z 
czujników nie jest uszkodzony 
lub źle podłączony oraz czy 
pompa solar pracuje. 
Rozpoznane zakłócenie wskazywane jest na wyświetlaczu.

2. Obsługa 
Obsługa na podstawie menu, za pomocą 6 przycisków: 

Jeden poziom menu głębiej 

Jeden poziom menu wyżej 

Kartkowanie na poziomie menu 

Zmiana wartości 

Wskazanie standardowe 
We wskazaniu standardowym widzimy typ 
modułu (SOLAR), temperaturę na wyjściu z 
kolektora (TSA) i nastawiony tryb pracy. 
Jeżeli rozpoznane zostanie zakłócenie, to w 
dolnej części menu wyświetlacza ukaże się 
‘Alarm’. W pod-menu ‘Kod zakloc. ‘ można 
odczytać kod zakłócenia. 
Jeżeli zakłócenie zostanie usunięte, to ‘Kod 
zakloc.‘ musi zostać skasowane zanim 
system solar zacznie ponownie pracować. 

Wybór menu 

Przyciskiem  przechodzimy do pierwszego 
poziomu menu, do 

W wyborze menu możesz wybrać, które pod-
menu chcesz przywołać: 
W pierwszym pod-menu możesz odczytać 
mierzone temperatury (patrz 3.). 

Przyciskiem  przywołujesz następne pod-
menu. 
W tym pod-menu możesz odczytać moc solar, 
dzienny  i całkowity uzysk energii solar oraz 
możesz skasować całkowity uzysk. Dodatkowo, 
w tym pod-menu wskazywany jest czas pracy 
pompy solar (patrz 4.) 
 

Przyciskiem  przechodzimy do trzeciego 
pod-menu. 
Tutaj w pod-menu ‘Dane systemu’, przy 
uruchomieniu poprzez fachowca, nastawiane 
są specyficzne dla systemu parametry (patrz 
5.). 

Przyciskiem  przechodzimy do czwartego 
pod-menu. 
Tutaj w pod-menu ‘Program kontrol.’, możemy 
sprawdzić podłączone do modułu solar 
agregaty oraz możemy nastawić tryb pracy ( 
Auto(matyka), ręczny, test i wyłączony) (patrz 
7.). 

Przyciskiem  osiągamy ostatnie pod-menu. 
Jeżeli wystąpiło zakłócenie, to w pod-menu 
‘Kod zakloc.‘ możemy odczytać kod 
zakłócenia. W rozdziale 8. znajduje się tabela z 
kodami zakłóceń i możliwymi przyczynami 
zakłóceń. 
Jeżeli przyczyna zakłócenia została usunięta, 
to zakłócenie musi być skasowane w pod-menu 
‘Kod zakloc.‘. 

Tak, jak długo wskazywany jest kod zakłócenia, tak 
długo nie pracuje pompa solar. 

Aby przejść do pożądanego pod-menu, kartkuj 
w wyborze menu przyciskami  i , aż 
wybrane zostanie odpowiednie pod-menu, w 
którym w pierwszej linii po prawej i po lewj 
stronie ukażą się czarne trójkąty (Np. pod-
menu ‘Odczyt uzyskow’). 
 
 
Przyciskiem  możemy wejść do tego pod-
menu. 
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Przykład: Wybór pod-menu ‘Odczyt uzyskow’: 
 
Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przejdź do wyboru menu, 
kartkuj przyciskiem , aż wybrane zostanie 
pod-menu ‘Odczyt uzyskow’ a następnie 
przyciskiem  wejdź do pod-menu ‘Odczyt 
uzyskow’. 

Powrót do wyboru menu 
Przyciskiem  wychodzimy z pod-menu do 
wyboru menu i do wskazania standardowego. 
Odbywa się to również automatycznie, jeżeli w 
przeciągu 15 minut nie użyty zostanie żaden 
przycisk. 

3. Odczyt mierzonych temperatur 
Odczyt mierzonych temperatur odbywa się w 
pod-menu ‘Odczyt Temp.’. 
 
 
Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 
 
Pod-menu ‘Odczyt Temp.’ jest już wybrane. 
 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do pod-menu 
‘Odczyt Temp.’. 
Jako pierwsza temperatura, ukazuje się  
‘Wyjscie kol. TSA’ (mierzona temperatura 
wyjścia z kolektora – na zamontowanym na 
kolektorze czujniku TSA). 
Przy braku czunika wskazywane jest (‘––‘). 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, ‘Wejscie kol. TSE' (mierzona 
temperatura wejściowa do kolektora – czunik 
TSE zamontowany w stacji solar). 
 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, ‘Zbiornik Temp. TWU' (mierzona 
temperatura w dolnym obszarze zbiornika solar 
– czujnik TWU zbiornika solar). 

 

Przyciskiem  kartkujemy do ostatniego 
punktu menu, ‘Maximum' (maksymalna 
dzienna temperatura kolektora). W momencie 
załączenia napięcia i o północy, wartość ta 
ustawiana jest na aktualną w tym momencie 
temperaturę kolektora.  

Przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu. 

4. Odczyt uzysków solar 
 i czasu pracy pompy solar 

Odczyt uzysków solar i czasu pracy pomy solar 
odbywa się w pod-menu ‘Odczyt uzyskow’. 
 
Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu. 

Przyciskiem  kartkujemy, aż wybrane 
zostanie pod-menu ‘Odczyt uzyskow’. 
 
 

Przyciskiem  wchodzimy do pod-menu 
‘Odczyt uzyskow’. 
Jako pierwszy punkt menu ukazuje się ‘Moc 
solar’ (moc solar w kW). Moc solar wyliczana 
jest na podstawie ustawionego strumienia 
przepływu, chwilowej mocy pompy oraz temp. 
wyjściowej i wejściowej kolektora. 

Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, ‘Uzysk dzienny' (dzienny uzysk 
energii systemu solar w kWh). Dzienny uzysk 
kasowany jest o północy. Również przy 
wyłączeniu napięcia, wartość ta ustawiana jest 
na zero. 

 

 
Przyciskiem  kartkujemy do trzeciego punktu 
menu, ‘Uzysk sumar.' (całkowity uzysk energii 
systemu solar w kWh). Całkowity uzysk energii 
sumowany jest narastająco, do chwili 
skasowania tej wartości przez użytkownika. 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, ‘Skasowac' (kasowanie). Tutaj 
możesz skasować uzysk energii systemu solar 
poprzez ustawienie ‘Tak’ przyciskiem . 
 
 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, ‘Praca pompy' (czas pracy 
pompy). Tutaj możemy odczytać jak długo 
pracowała pompa solar. 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do następnego 
punktu menu, ‘Skasowac' (kasowanie). Tutaj 
możesz skasować czas pracy pompy solar 
poprzez ustawienie ‘Tak’ przyciskiem . 
Wartość czasu pracy ustawiona zostaje na 
zero. 
 
 
Przyciskiem  osiągamy punktu menu, ‘Czas 
TSA > MAX'.  
Jeżeli zbiornik osiągnie swoją maksymalną 
temperaturę, to pompa solar zostaje 
wyłączona. Temperatura kolektora wzrasta 
dalej i przy dużym napromieniowaniu w 
kolektorze może tworzyć się para. 
Czas, w którym w kolektorze znajduje się para, 
zostaje zsumowany i tutaj pokazany. 
 
Przyciskiem  osiągamy ostatni punktu menu, 
‘Skasowac' (kasowanie). Jeżeli przyciskiem  
nastawimy ‘Tak’, to wartość czasu ustawiona 
zostaje na zero. 
 
 
 

Przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu. 
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5. Funkcje i nastawy 
Załączanie i wyłączanie pompy solar  
Pompa solar załącza się wtedy, gdy temperatura (TSA) na 
wyjściu z kolektora przekracza temperaturę (TWU) w zbiorniku 
solar o więcej niż wynosi różnica przełączeń. Różnica 
przełączeń nastawiana jest w pod-menu ‘Anlagedaten’. 
Po załączeniu, przynajmniej jedną minutę, pompa solar pracuje 
z 50% obrotami. Jeżeli w pod-menu ‘Dane systemu’, minimalne 
obroty pompy ustawione są na więcej niż 50%, to pompa solar 
pracuje z tymi nastawionymi minimalnymi obrotami. 
Pompa solar wyłącza się, jeżeli temperatura na wyjściu z 
kolektora (TSA) przekracza mniejszą z dwóch temperatur, 
wejście do kolektora (TSE) i temperatura ciepłej wody (TWU), o 
mniej niż nastawiona różnca przełączeń. 
 
Popychanie 
W kolektorze wakum-rurowym CPC, w okresie przestoju 
(pompa solar PSO jest wyłączona), temperatury w rurach nie 
mogą być dokładnie mierzone. Przez to może się zdarzyć, że 
pompa solar PSO załączana jest za późno. Aby tego uniknąć, 
to; jeżeli temperatura kolektora w okresie przestoju wzrasta, 
pompa solar zostaje na krótko załączona. 
„Popychanie” pompy solar przeprowadzane jest tylko przy 
kolektorach wakum-rurowych CPC (czujnik TSA = PT1000) 
pomiędzy godziną 6:00 a 18:00. 
 
Regulacja obrotów pompy solar 
bez zbiornika OPTIMA 
Obroty pompy solar regulowane są tak, aby różnica temperatur 
pomiędzy temperaturą wyjściową z kolektora (TSA) a 
temperaturą wejściową do kolektora (TSE) leżała 3 K powyżej 
nastawionej różnicy przełączeń. 
Powinna różnica temp. TSA –TSE = Różnica przełączeń + 3 K. 
 
ze zbiornikiem OPTIMA 
Jeżeli w pod-menu ‘Dane systemu’, nastawa ‘Zbiornik OPTIMA’ 
odpowiada ‘Tak’, to ładowanie zbiornika przebiegać będzie 
warstwowo, możliwie temperaturami powinnymi. Wtedy, 
powinna różnica temperatur kolektora oblicza się następująco: 
Powinna różnica temp. TSA –TSE = (Temp. powinna ciepłej 
wody – Temp. zbiornika u dołu (TWU)) * 1,2. 
Powinna różnica temperatur nie może być mniejsza niż 
nastawiona różnica przełączeń + 3 K. 
Powinna różnica temp. >= (Różnica przełączeń + 3 K). 
Wartość powinna ciepłej wody przekazywana jest z modułu 
obiegu grzewczego UML i może być ona odczytana w pod-
menu ‘Dane systemu’. 
Jeżeli moduł solar pracuje jako stand-alone, tzn. bez modułu 
obiegu grzewczego UML, to wartość powinna ciepłej wody 
może być nastawiona w pod-menu ‘Dane systemu’. 
 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem  
i funkcje bezpieczeństwa 
Jeżeli system solar ogrzeje zbiornik solar w dolnym obszarze 
(czujnik TWU) do nastawionej maksymalnej temperatury, to 
pompa solar zostaje wyłączona. 
Kolektor, zależnie od promieniowania słonecznego, nagrzewa 
się dalej, aż do tworzenia się pary z czynnika obiegu kolektora. 
Aby uniknąć załączenia się pompy solar przy schłodzeniu 
zbiornika, pomimo pary w kolektorze, to pompa solar nie 
załączy się jeżeli temperatura wyjściowa z kolektora TSA leży 
powyżej  130° C. 

Tak jak długo temperatura kolektora przekracza 130° C, tak 
długo załączenie pompy solar zostaje zablokowane. Dotyczy to 
również trybu pracy RECZNIE i TEST. 
 
Przy dachowych centralach grzewczych, proszę przestrzegać 
wskazówek technicznych dotyczących ochrony pompy solar, 
stacji solar i naczynia wzbiorczego przeponowego przed 
gorącym czynnikiem obiegu kolektora i parą, oraz wskazówek 
do planowania kolektorów, rozdział solarne dachowe centrale 
grzewcze. 
Wymagany dla dachowych central grzewczych zawór 
magnetyczny, otwiera przepływ czynnika obiegu kolektora tylko 
w okresie czasu pracy pompy solar. 
Zbyt wysokie temperatury w zbiorniku oraz na powrocie 
kolektora rozpoznawane są jako zakłócenie – patrz rozdział 8. 
zakłócenia. 
 
Zabezpieczenie przed przegrzaniem zbiornika OPTIMA 
Jeżeli temperatura w górnym obszarze zbiornika OPTIMA 
przekracza 90° C, to pompa solar zostaje wyłączona. 
Temperatura w górnym obszarze zbiornika OPTIMA mierzona 
jest za pomocą czujnika TWO modułu UML. 
Jeżeli system regulacji nie zawiera modułu UML, to funkcja 
ta nie jest możliwa. Aby chronić zbiornik OPTIMA przed 
temperaturami powyżej 90° C w jego górnym obszarze, to 
wtedy, kiedy nie ma modułu UML, maksymalna temperatura 
zbiornika musi być zredukowana do 70° C. 
Pompa solar wyłącza się wtedy, gdy w dolnym obszarze 
zbiornika  (czujnik TWU) temperatura przekracza 70° C. Wtedy 
temperatura w górnym obszarze zbiornika OPTIMA wynosi ok. 
90° C. 

Nastawy 
Nastawy znajdują się w pod-menu ‘Dane 
systemu’. 
 
Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu, i 
poprzez dwukrotne użycie przycisku  
wybieramy pod-menu ‘Dane systemu’. 

 

Przyciskiem  wchodzimy do pod-menu 
‘Dane systemu’. 

 

Tutaj przyciskami  i  możemy nastawić -
‘Zbiornik Max. Temp’ - maksymalną 
temperaturę zbiornika. Jeżeli temperatura 
zbiornika solar na czujniku TWU przekracza 
nastawioną tutaj wartość, to pompa solar 
zostaje wyłączona. 

 
Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Zbiornik OPTIMA’. Przy systemach ze 
zbiornikiem OPTIMA, musi być tutaj nastawione 
‘Tak’, aby pompa solar mogła regulować na 
wartrość powinną. 
 
 
Przyciskiem  kartkujemy do punktu menu 
‘Roznica przel.’ (Różnica przełączeń). Pompa 
solar załącza się wtedy, gdy temperatura 
kolektora (czujnik TSA) wynosi o więcej niż ta 
różnica przełączeń ponad temperaturą w 
dolnym obszarze zbiornika (czujnik TWU). 
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Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Ciepla woda - Powinno’ (Ciepła woda – 
wartość powinna). Wartość powinna ciepłej 
wody, przejmowana jest automatycznie z 
modułu obiegu grzewczego UML. Przy 
zbiornikach „świeżej wody” (OPTIMA), ta 
wartość powinna jest o 10 K wyższa od 
nastawionej wymaganej temperatury ciepłej 
wody.Ta podwyższona wartość powinna jest 
tutaj również pokazywana. 
Jeżeli moduł solar pracuje jako stand-alone, 
tzn. bez modułu obiegu grzewczego UML, to 
wartość powinna ciepłej wody może być 
nastawiona. 
Wartość powinna ciepłej wody wymagana jest 
przy zbiornikach OPTIMA do regulacji obrotów 
pompy solar. 
 
Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Min. obr. PSO’ (Minimalne obroty pompy solar 
PSO). Obroty pompy solar mogą być, poprzez 
nastawę, ograniczone w dół. 
 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Strumien przeplyw’ (Strumień przepływu). 
Tutaj określamy strumień przepływu systemu 
solar przy pełnych obrotach pompy solar PSO. 
Wartość ta, wyrównana jest regulatorem 
przepływu przy uruchomieniu systemu i tutaj 
nastawiona. Ten strumień przepływu służy do 
obliczenia mocy systemu solar i przez to do 
określenia dziennego oraz całkowitego uzysku 
energii solar. 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do ostatniego 
punktu menu ‘Czujnik TSA typ’ (Typ czujnika 
solar TSA). Przy kolektorach płaskich 
stosowane są czujniki solar typ NTC a przy 
kolektorach wakum-rurowych CPC, odporne na 
wysokie temperatury, czujniki solar typ PT1000.
 
 
Przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu. 

6. Przełączniki DIP 
Przełączniki DIP znajdują się na dolnej stronie modułu. 
Aby je nastawić, moduł musi zostać wybudowany (patrz 9.). 
 
Przełączniki te mają następujące znaczenie: 
(ON:  przełącznik do dołu w kierunku liczb 
OFF: przełącznik do góry) 

DIP Znaczenie ON OFF 

1 
Zbiornik solar i oddzielny zbiornik 
buforowy ogrzewania z wewnętrznym 
wymiennikiem ciepła solar (solarne 
przyłączenie ogrzewania) 

tak nie 

2 Kolektory z różnym ustawieniem do 
słońca (Kaskada kolektorów) tak  nie 

3 Dwa zbiorniki z wewnętrznym wymienni-
kiem ciepła solar (kaskada zbiorników) tak nie 

4 System solar z zewnętrznym, płytowym 
wymiennikiem ciepła solar (Low-flow) tak nie 

 Przy zbiornikach z wewnętrznym wymiennikiem ciepła, 
przełącznik DIP 4 musi być ustawiony na OFF!. 
(Wskazówki techniczne dla systemów solar Low-flow, zawarte 
są w THp1422).  

Przy zbiornikach „świeżej wody” (OPTIMA) 
przełącznik DIP 1 musi być ustawiony na OFF.  

Przeczytaj dokładnie następujące wskazówki dotyczące
uruchomienia, zanim przystąpisz do uruchomienia 
regulacji. Przy wszystkich pracach przy podłączeniu 
regulacji, należy wcześniej wyłączyć napięcie! 
Prace na instalacji zasilania napięcia mogą wykonywać 
jedynie fachowcy z odpowiednimi dopuszczeniami. Należy 
stosować się do ogólnie obowiązujących przepisów! 
Kable czujników oraz bus należy ułożyć w kanałach 
oddzielnie od kabli napięciowych! 

7. Uruchomienie, nastawa ręczna 

Wskazówki bezpieczeństwa 

- Po podłączeniu wszystkich modułów należy, podać napięcie i 
sprawdzić wszystkie wejścia i wyjścia: 

 
- Kontrola czujników 

- Niepodłączone lub uszkodzone czujniki rozpoznawane 
będą jako zakłócenie (porównaj z rozdziałem 8.). 

- Przy czujniku kolektora TSA należy zwrócić uwagę na 
nastawienie prawidłowego typu czujnika w pod-menu dane 
systemu: 
- PT1000: przy kolektorze wakum-rurowym CPC 
- NTC: przy kolektorze płaskim 

 
- Kontrola pozycji czujników 
 

- Czujnik zbiornika TWU 
- Czujnik TWU musi być zamontowany w dolnej części 

zbiornika, na wysokości wymiennika ciepła solar. 
- Przy zbiornikach z tulejką zanurzeniową należy 

sprawdzić, czy czujnik nie znajduje się obok tulejki w 
izolacji i czy  włożony jest do końca tulejki. 

- Jeżeli czujnik TWU nie jest prawidłowo zamontowany, to 
przy gorącym zbiorniku, wieczorem, system solar 
wyłącza się zbyt późno lub nie wyłącza się wogóle. 

 
- Czujnik wejścia do kolektora TSE 

- Czujnik TSE zamontowany jest w stacji solar, na 
powrocie kolektora, powyżej pompy solar. 

 
- Czujnik wyjścia z kolektora TSA 

- Należy sprawdzić czy czujnik TSA włożony jest do końca 
tulejki kolektora. 

 
- Kontrola wyjść i nastawa strumienia przepływu: 
 

Kontrola wyjść i nastawa srtumienia przepływu 
przebiega w pod-menu ‘Program kontrol.’ 
(Program kontrolny). 
 
 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu, i 
poprzez trzykrotne użycie przycisku  
wybieramy pod-menu ‘Program kontrol.’. 
 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do punktu menu 
‘Tryb pracy’. 
 
 
Przyciskiem  ustawiamy tryb pracy na ‘Test’, 
przez co funkcje regulacyjne modułu solar 
zostają wyłączone. 

Ciepla 
woda 
Powinno 
  50.0°C ►  ◄ 

Min.obr. 
PSO 
 
     50% ►         ◄ 

Strumien 
przeplyw 
Powinno 
  2.0l/m ►  ◄ 

Czujnik 
TSA typ 
 
PT1000 ►         ◄ 

Solar

Auto
TSA 64°C

Tryb
pracy
    
Test► ◄

Dane
systemu
Program
kontrol.

► ◄



Przyciskiem  przywołujemy program 
kontrolny. 
Jeżeli temp. kolektora przekracza 130° C, to 
pompa solar zostaje wyłączona. Wówczas nie 
da się ona uruchomić również w trybie pracy 
RECZNIE i TEST. Jako dowód wyłączenia 
ukazuje na wyświetlaczu wskazanie jak obok. 
 
 
 
W pierwszym punkcie menu ‘Pompa PSO’, 
ustawiamy obroty pompy solar PSO za pomocą 
przycisku  na 100% i kontrolujemy czy 
pompa solar zaczyna pracować. 
 
Przyciskiem  przechodzimy do następnego 
punktu menu ‘Strumien przeplyw’ (Strumień 
przepływu) i nastawiamy strumień przepływu 
- Strumień przepływu określamy na podstawie 

typu i powierzchni kolektora (patrz 10.). 
- Regulator przepływu systemu solar 

ustawiamy na największy przepływ. 
- Przełącznik stopniowy pompy solar ustawić 

tak, by osiągnąć strumień przepływu lub go 
minimalnie przekroczyć. 

- Dokładnie ustawić przepływ na regulatorze 
przepływu. 

- Ten strumień przepływu nastawić teraz w tym 
punkcie menu przyciskami  lub . 

 
 
Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Zawor magnet’ (Zawór magnetyczny). Przy 
dachowych centralach grzewczych, możemy 
tutaj przyciskiem  załączyć zawór 
magnetyczny. 
 
 
Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Godzina’. Przyciskami  lub  możemy 
przeprowadzić nastawę godziny. 
Jeżeli moduł solar współpracuje razem z 
modułem obiegu grzewczego UML, to moduł 
solar przejmuje automatycznie nastawę 
godziny z modułu UML. 
 
Jako ostatni punkt menu, wskazywany jest 
numer wersji i data Sowtware modułu solar. 
 
 
Przyciskiem  następuje powrót do punktu 
menu ‘Tryb pracy’. 
 
Tutaj przyciskiem  ustawiamy ‘Auto’, aby 
moduł solar mógł podjąć ponownie swoje 
funkcje regulacyjne. 
 
Po 30  minutach następuje automatyczny 
powrót z TEST do AUTO. 

Tryby pracy, nastawa ręczna: 
W ręcznym trybie pracy (‘Tryb pracy’) ‘Recznie’, pompa solar 
zostaje załączona. W trybie pracy ‘OFF’, pompa solar zostaje 
wyłączona. 
Z tych dwóch trybów pracy nie następuje żaden automatyczny 
powrót do pracy w automatyce. 
W trybie pracy ‘Auto’ (automatyka), w pod-menu ‘Program 
kontrol.’ (Program kontrolny) można sprawdzić aktualny stan 
wyjść (np. obroty pompy solar). 
Zmiana tego stanu, np. podwyższenie obrotów pompy solar 
przyciskiem , jest co prawda możliwa, jadnakże zmiana ta 
będzie unieważniona poprzez funkcję regulacji ( tutaj – 
regulacja obrotów pompy solar).  

Na zakończenie, w pod-menu ‘Dane systemu’ skontrolować i w 
razie potrzeby zmienić parametry systemu (patrz 5.). 
Przy systemach solar z kolektorem płaskim ustawić typ 
czujnika na NTC. 

Przyciskiem  następuje powrót do wyboru 
menu. 

8. Zakłócenia 
Kontrola czujnika TSA:
- Jeżeli czujnik kolektora TSA pokazuje nierealne wartości, to 

należy zwrócić uwagę na nastawienie prawidłowego typu 
czujnika w pod-menu dane systemu: 

- PT1000: przy kolektorze wakum-rurowym CPC 
- NTC: przy kolektorze płaskim 

 
Pompa solar nie załącza się: 
- Należy sprawdzić, temperatury na wyjściu z kolektora (TSA) i 

w dolnej części zbiornika (TWU) oraz nastawioną różnicę 
załączeń. 

- Sprawdzamy czy pompa solar nie jest zablokowana. 
 
Pompa solar nie wyłącza się lub wyłącza się zbyt późno: 
- Należy sprawdzić, temperatury na wyjściu z kolektora (TSA) i 

na wejściu do kolektora (TSE) oraz w dolnej części zbiornika 
(TWU). 

- Sprawdzamy czy czujnik TWU włożony jest w tulejce 
zanurzeniowej do oporu. 

- Sprawdzamy czy pompa solar, przy minimalnych obrotach i 
nastawionym stopniu pompy, wogóle pompuje. W razie 
potrzeby podwyższyć minimalne obroty pompy. 

 
Żółta dioda świecąca, poniżej przycisku LON świeci ciągle: 
Moduł nie jest zameldowany. 
Należy przytrzymać przycisk LON przez ok. 3 sek., dioda 
świecąca mruga przez ok. 5 sek i gaśnie. 
 
 
 
 

Kontrola funkcjonowania, wskazywanie zakłóceń 

Rozpoznawane są następujące zakłócenia: 

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Pomoc 
20 Brak strumienia przepływu w 

obiegu solar 
• Pompa solar nie podłączona lub 

uszkodzona 
• Powietrze w systemie solar 
• Zamknięty zawór 
• Zawór zwrotny odwrotnie zabudowany 
• Zawór magnetyczny nie podłączony lub 

uszkodzony 

• Podłączyć lub wymienić pompę 
 
• Odpowietrzyć system 
• Otworzyć zawór 
• Obrócić zawór zwrotny 
• Podłączyć lub wymienić zawór 

magnetyczny 

Ciąg dalszy na stronie 6 

PSO 
TSA>MAX 
 
      0% ►         ◄ 

Pompa 
PSO 
 
    100% ►  ◄ 

Strumien 
przeplyw 
Powinno 
  2.0l/m ►  ◄ 

Zawor 
magnet 
 
OFF ►  ◄ 

Tryb 
pracy 
      
Auto ►  ◄ 

Godzina 
 
 
   10:36 ►  ◄ 

Wersja 
 
V2.1 
01.09.01 



Ciąg dalszy ze strony 5 

Kod Zakłócenie Możliwa przyczyna Pomoc 
21 Brak strumienia przepływu w 

obiegu zbiornika 
(tylko przy DIP 4 = ON) 

• Pompa obiegu zbiornika nie podłączona 
lub uszkodzona 

• Zamknięty zawór 
• Zawór zwrotny odwrotnie zabudowany 
• Zakamieniony wymiennik ciepła 

• Podłączyć lub wymienić pompę 
 
• Otworzyć zawór 
• Obrócić zawór zwrotny 
• Odkamienić wymiennik ciepła 

22 Czujnik TSA nie funkcjonuje • Czujnik nie podłączony 
• Czujnik uszkodzony 

• Podłączyć czujnik 
• Wymienić czujnik 

23 Czujnik TSE nie funkcjonuje • Czujnik nie podłączony 
• Czujnik uszkodzony 

• Podłączyć czujnik 
• Wymienić czujnik 

24 Czujnik TWU nie funkcjonuje • Czujnik nie podłączony 
• Czujnik uszkodzony 

• Podłączyć czujnik 
• Wymienić czujnik 

25 Czujnik TSV nie funkcjonuje 
(tylko przy DIP 4 = ON) 

• Czujnik nie podłączony 
• Czujnik uszkodzony 

• Podłączyć czujnik 
• Wymienić czujnik 

26 Czujnik TWU 2 nie funkcjonuje 
(tylko przy DIP 3 = ON) 

• Czujnik nie podłączony 
• Czujnik uszkodzony 

• Podłączyć czujnik 
• Wymienić czujnik 

27 Czujnik TSA 2 nie funkcjonuje 
(tylko przy DIP 2 = ON 
i typie czujnika = NTC) 

• Czujnik nie podłączony 
• Czujnik uszkodzony 

• Podłączyć czujnik 
• Wymienić czujnik 

34 TWU > 95 °C • ULV PSO, przy solarnym przyłączeniu 
ogrzewania lub solarnym ogrzewaniu 
basenu, nie podłączony lub uszkodzony 

• Zamienione przyłącza A i B zaworu 
przełączającego 

• Podłączyć lub wymienić zawór 
przełączający 

 
• Obrócić zawór przełączający 

35 TWU 2 > 95 °C 
(tylko przy DIP 3 = ON) 

• ULV SPE nie podłączony lub zepsuty 
• Zamienione przyłącza A i B zaworu 

przełączającego 

• Podłączyć / wymienić zawór przełącz. 
• Obrócić zawór przełączający 

36 TPU > 100 °C 
(tylko przy DIP 1 = ON) 

• ULV PSO nie podłączony lub zepsuty 
• Zamienione przyłącza A i B zaworu 

przełączającego 

• Podłączyć / wymienić zawór przełącz. 
• Obrócić zawór przełączający 

37 Czujnik TPU nie funkcjonuje 
(tylko przy DIP 1 = ON) 

• Czujnik nie podłączony 
• Czujnik uszkodzony 

• Podłączyć czujnik 
• Wymienić czujnik 

Odczytanie i skasowanie kodu zakłócenia 

• Jeżeli wystąpi zakłócenie, to pompa(y) zostaje(ą) wyłączona(e), na wyświetlaczu standardowym w miejscu trybu pracy i temperatury 
kolektora ukazuje się napis ‘Alarm’. 

• W nowym pod-menu ‘Störcodes’ (Kod zakłócenia), kod zakłócenia może być odczytany i skasowany. 

System solar powraca do pracy dopiero wtedy, gdy kod zakłócenia zostanie skasowany i nie zostanie ponownie 
rozpoznane zakłócenie. 

Jeżeli wystąpiło zakłócenie, to odczyt kodu 
zakłócenia następuje w pod-menu ‘Kod 
zakloc.’ (Kod zakłócenia). 
 

Wychodząc ze wskazania standardowego, 
przyciskiem  przywołujemy wybór menu, i 
poprzez czterokrotne użycie przycisku  
kartkujemy do pod-menu ‘Kod zakloc.’ (Kod 
zakłócenia). 
 
 
 
Przyciskiem  wchodzimy do punktu menu 
‘Kod zakloc.’ (Kod zakłócenia). 
 
 
 
Usuwamy zakłócenie zgodnie ze wskazówkami 
zawartymi w powyższej tabeli. 
 
(’Zaklocen solar’ = zakłócenie solar) 

Przyciskiem  przechodzimy do punktu menu 
‘Kod zakloc.’ ‘Skasowac’ (kasować). 
 

 

Przyciskiem  ustawiamy ‘Tak’ i czekamy aż 
wskazanie przeskoczy ponownie na ‘Nie’. 
 
 
Przyciskiem  wracamy do punktu menu 
‘Zaklocen solar (zakłócenie solar). 
Jeżeli zakłócenie dalej nie występuje, to w 
miejscu kodu zakłócenia ukazuje się ‘---‘. 

Jeżeli ponownie wystąpi kod zakłócenia, to zakłócenie nie zostało 
usunięte lub występuje jeszcze inne zakłócenie. 
Usuń zakłócenie w oparciu o wskazówki zawarte w powyższej 
tabeli i jako ostatnie skasuj kod zakłócenia. 

Solar 
 
Alarm 
 

Program 
control. 
Kod 
zakloc. 

►  ◄ 

Zaklocen 
solar 
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Kod
zakloc.
Skasowac
Tak► ◄

Zaklocen
solar

   ---



9. Wybudowa i zabudowa modułu 

Zamocowanie 

Dioda 
świecąca 

Przycisk LON 

Wybudowa: 
a. Wymeldowanie modułu (tylko wtedy gdy moduł powinien 

być wymieniony): Przytrzymać przycisk LON (np. 
śrubokrętrm) przez ok. 3 sek., żółta dioda poniżej przycisku 
LON zaczyna mrugać i po ok. 5 sek. świeci ciągle. 

b. Wyłączyć regulację z pod napięcia! 
c. Zamocowania, z pomocą śrubokrętu, lekko wcisnąć i obrócić 

o ¼ obrotu przeciwnie do wskazówek zegara. 
d. Wyjąć moduł (stosując kabłąk do wyciągania). 
 
Zabudowa: 
a. Włożyć moduł do wycięcia w polu kotła, obudowy naściennej 

lub stacji solar, przy czym zwróć uwagę aby styki 
umieszczone w tylnej obudowie modułu zaskoczyły w 
gnieździe płytki. 

b. Podać napięcie dla regulacji. 
c. Zameldowanie modułu (tylko wtedy gdy zabudowany jest 

nowy moduł): Przytrzymać przycisk LON (np. śrubokrętrm) 
przez ok. 3 sek., żółta dioda poniżej przycisku LON zaczyna 
mrugać i po ok. 5 sek. gaśnie. 

d. Zamocowanie modułu: Zamocowania, z pomocą śrubokrętu, 
lekko wcisnąć i obrócić o ¼ obrotu zgodnie ze  wskazówkami 
zegara. 

10. Wartości standardowe 
Nastawa Zbiornik 

OPTIMA 
Pozostałe 
zbiorniki 

Nastawa Zmiana 

Max. temp. zbiornika 70 °C 85 °C   
Zbiornik OPTIMA Tak (Ja) Nie (Nein)   
Różnica przełączeń 10 K 8 K   
Minimal. obroty 
PSO: 
- kolektor płaski 
- kolektor CPC 

 
50 % 
50 % 

 
25 % 
50 % 

  

Wartść powinna 
strumienia 
przepływu 

Zależnie od rodzaju i 
powierzchni kolektora 
(patrz poniższa tabela) 

  

Typ czujnika: 
- kolektor płaski 
- kolektor CPC 

 
NTC 

PT1000 
  

 Data:   
 Podpis:   

Typ kolektora Powierzchnia 
kolektora 

Strumień 
przepływu 

1 x CPC 21 Star   3,5 m² 2,5 l/min 
2 x CPC 14 Star   4,7 m² 3,0 l7min 
1 x CPC 14 Star + 1 x CPC 21 Star   5,8 m² 2,5*/3,5 l/min 
2 x CPC 21 Star   7,0 m² 2,5*/4,0 l/min 
2 x CPC 14 Star + 1 x CPC 21 Star   8,2 m² 3,0* l/min 
3 x CPC 21 Star 10,5 m² 3,5* l/min 
1 x CPC 30 Star   3,0 m² 2,5 l/min 
1 x CPC 45 Star   4,5 m² 3,0 l/min 
2 x CPC 30 Star   6,0 m² 2,5*/4,0 l/min 
1 x CPC 30 Star + 1 x CPC 45 Star   7,5 m² 2,5*/5,0 l/min 
 

Typ kolektora Powierzchnia 
kolektora 

Strumień 
przepływu 

2 x CPC 45 Star   9,0 m² 2,5* l/min 
2 x CPC 30 Star + 1 x CPC 45 Star 10,5 m² 3,0* l7min 
1 x SOLAR 350   3,7 m² 3,0 l/min 
1 x SOLAR 500   5,0 m² 3,5 l/min 
1 x SOLAR 600   6,2 m² 2,5*/4,0 l/min 
1 x SOLAR 750   7,4 m² 2,5*/5,0 l/min 
2 x SOLAR 500   9,9 m² 3,0*/6,5 l/min 
2 x SOLAR 600 12,4 m² 3,5* l/min 
2 x SOLAR 750 14,9 m² 4,5*/6,0 l/min 
3 x SOLAR 750 22,3 m² 4,5* l/min 
* Zbiornik OPTIMA   

Dla większych powierzchni koilektora lub innego typu kolektora, wilekości 
strumieni przepływu zawarte są we wskazówkach technicznych kolektora. 

11. Dane techniczne 
Moduł zasilający  
Napięcie robocze 230 V +/- 10 % 50 Hz 
Pobór mocy 20 VA 
Rodzaj zabezpieczenia IP40 DIN 40050 
Temperatuta otoczenia 0 °C … 50 °C 
Kontrola  Moduł jest CE-konform 
Klasa zabezpieczenia II VDE 0631 
  
Moduł regulacyjny  
Rodzaj zabezpieczenia IP40 wg. DIN 40050 
Temperatuta otoczenia 0 °C … 50 °C 
Kontrola  Moduł jest CE-konform 
Moc załączania przekaźnika 230 V, 6 A obc. omowego 
(ULV PSO, przegrzanie) 2 A obc. indukcyjnego 50 Hz 
Moc załączania przekaźnika 
elektronicznego (PSO) 

 
230 V, 1 A 50 Hz 

Długość przewodu LON-Bus 
pomiędzy modułami 
regulacyjnymi 

Max. 1200 m, kabel linka, 
3 x 0,35 mm² 

 
Wartości oporów czujnika NTC 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

-20 48,5 20 6,25 60 1,24 
-15 36,5 25 5,00 65 1,04 
-10 27,6 30 4,03 70 0,867 
-5 21,2 35 3,27 75 0,739 
0 16,3 40 2,66 80 0,627 
5 12,7 45 2,19 85 0,535 
10 10,0 50 1,80 90 0,458 
15 7,85 55 1,49 95 0,393 

Wartości oporów czujnika PT1000 
Temp. 

°C 
Opór 
kΩ 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

Temp. 
°C 

Opór 
kΩ 

-20 922 20 1078 60 1232 
-15 941 25 1097 65 1252 
-10 961 30 1117 70 1271 
-5 980 35 1136 75 1290 
0 1000 40 1155 80 1309 
5 1019 45 1175 85 1328 
10 1039 50 1194 90 1347 
15 1058 55 1213 95 1366 

12. Wyjaśnienia skrótów 
Czujniki
TSA Temperatura wyjścia z kolektora 
TSE Temperatura wejścia do kolektora 
TWU Temperatura ciepłej wody w dole zbiornika 
 
Wyjścia 
PSO Pompa solar 
Magnetventil Wyjście zaworu magnetycznego 
  (przy dachowych centralach grzewczych) 



 

13. Przegląd obsługi 
Wskazanie 
standardowe 

Wybór
menu 

Pod-
menu 

Pod-menu
zakłócenia 

Pod-menu 
odczyt 
temperatur 

Pod-menu
odczyt 
uzysków 

Pod-menu
dane systemu 

Pod-menu
program kontrolny 

PARADIGMA Energie- und Umwelttechnik GmbH & Co. KG 
Ettlinger Straße 30  •  D – 76307 Karlsbad 
www.paradigma.de 

Anlagedaten Dane systemu 
Austritt Koll. TSA Wyjście z kolektora TSA 
Betriebsart Tryb pracy 
Drehzahl Min. PSO Minimalne obroty pompy PSO 
Eintritt Koll. TSE Wejście do kolektora TSE 
Fühlertyp Typ czujnika 
Gewinne abfragen Odczyt uzysków 
Istwert Wartość istniejąca 
Ja  Tak 
Kontrollprogram Program kontrolny 

Laufzeit Pumpe Czas pracy pompy 
Löschen Kasować 
Magnetventil Zawór magnetyczny 
Nein Nie 
Pumpe Pompa 
Schalt. – Diff. Różnica przełączeń 
Solare Leistung Moc solar 
Solargewinn Uzysk całkowity 
Sollwert Wartość powinna 
Speicher Max. Temp. Max. temperatura zbiornika 
Speicher OPTIMA Zbiornik OPTIMA 
Speichertemp. TWU Temperatura zbiornika TWU 
Störcode Kod zakłócenia 
Störung solar Zakłócenie solar 
Tagesgewinn Uzysk dzienny 
Temp. abfragen Odczyt  temperatur 
Uhrzeit Godzina 
Version Wersja 
Volumenstrom Strumień przepływu 
Warmwasser Ciepła woda 
Zeit Czas 
 

Odczyt 
Temp. 
Odczyt 
uzyskow 

►  ◄ Odczyt
uzyskow
Dane
systemu

► ◄

Dane
systemu
Program
kontrol.

► ◄

Solar 
 
Auto 
TSA 64°C 

Wyjscie 
kol. TSA 
Jest 
  64.5°C 

Wejscie 
kol. TSE 
Jest 
  59.4°C 

Zbiornik 
Temp.TWU 
Jest 
  61.5°C 

Wyjscie 
kol. TSA 
Maximum 
  92.8°C 

Moc 
solar 
 
   2.5kW 

Uzysk 
dzienny
 
   15kWh 

Uzysk 
sumar. 
Skasowac 
Nie ►  ◄ 

Praca 
pompy 
 
   210 h 

Praca 
pompy 
Skasowac 
Nie ►  ◄ 

Uzysk 
sumar. 
 
 1525kWh 

Czas 
TSA>MAX
 
      0h 

Czas 
TSA>MAX
Skasowac 
Nie ►  ◄ 

Zbiornik
Max.Temp

 85.0°C► ◄

Ciepla
woda
Powinno
  50.0°C► ◄

Roznica
przel.
 
     5 K► ◄

Strumien
przeplyw
Powinno
 2.0l/m► ◄

Czujnik
TSA typ

PT1000 ►       ◄

Min.obr.
PSO
 
     50%►       ◄

Tryb
pracy
    
Auto► ◄

Pompa
PSO

   100%► ◄

Strumien
przeplyw
Powinno
 2.0l/m► ◄

Zawor
magnet

OFF► ◄

Godzina

  10:36► ◄

Wersja

V2.1
01.09.01

Program 
kontrol.
Kod 
zakloc. 

►  ◄

Zaklocen
solar 
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Kod 
zakloc. 
Skasowac
Tak ►  ◄

Odczyt 
Temp. 
Odczyt 
uzyskow

►  ◄ 

Zbiornik
OPTIMA
 
Nie► ◄

Tłumaczenie tekstów modułu w wersji niemieckiej 

Kontakt w Polsce 
Telefon 032 /2610-100  •  Fax 032 / 2610-101 
www.paradigma.pl •  info@paradigma.pl 


