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1. Dla Twojego bezpieczeństwa 

 

 

 
 
Przed każdorazowym otwerciem obudowy odłącz regulację z pod napięcia! 

 
 

2. Regulacja solar Solino 
 
 

 
Regulacja solar Solino, reguluje system solar składający się z kolektora wakum-
rurowego CPC, zbiornika solar i stacji solar. 
 
Pompa solar zostaje za- i wyłączana zależnie o d temperatury w kolektorze i zbiorniku 
solar. Regulacja wydajności pompy solar dba o to, aby również przy słabym 
promieniowaniu słońca system solar pracował z dużym stopniem sprawności. 
Dodatkowo ograniczone zostaje zużycie prądu pompy solar. 
 
Wspólnie z wysokowydajnym kolektorem wakum-rurowym CPC i dobrze zaizolowanym 
zbiornikiem solar, regulacja Solino dba o wysokie uzyski energi solar i redukuje 
zastosowanie dodatkowego źródła energii (gaz, olej). Chroni to nie tylko środowisko ale 
również Twój portfel. 
 
Uzysk energii solar oraz aktualne temperatury kolektora i zbiornika solar można 
odczytać na regulacji Solino. 

 
 

3. Obsługa regulacji 
 
 

 

 
 
Obsługa regulacji solar Solino przebiega za pomocą tylko trzech przycisków: 
 
• Lewy przycisk ( </- ): Kartkowanie w tył  
 lub obniżenie wartości 
 
• Prawy przycisk ( >/+ ): Kartkowanie w przód 
 lub podwyższenie wartoćci 
 
• Środkowy przycisk ( Set ): Wejście do trybu nastaw 
 lub potwierdzenie nastawy 
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4. Wskazania wyświetlacza 
 

 

Po załączeniu regulacji wskazywane są dwie temperatury, temperatura kolektora TK 
oraz temperatura w dolnym obszarze zbiornika solar TS, obydwie w °C. 
 
 
Dioda świecąca poniżej wyświetlacza sygnalizuje 
stan regulacji solar: 
 
Zielona: Pompa solar jest załączona. 
• Na wyświetlaczu ukazuje się symbol . 
 
Czerwona: Pompa solar jest wyłączona. 
• Nastąpiło wyłączenie  -  ponieważ temperatura w zbiorniku (pomiar czujnika TS) 

przekroczyła maksymalną nastawioną wartość  -  to na wyświetlaczu regulacji 
ukazuje się symbol  oraz mrugający symbol . 

• Nastąpiło wyłączenie  -  ponieważ temperatura kolektora (pomiar czujnika TK) 
wzrosła powyżej 130 °C  -  to na wyświetlaczu regulacji ukazuje się symbol  oraz 
niemrugający symbol . 

 
Czerwona/Zielona przemiennie: 
• Na wyświetlaczu ukazuje się symbol , to nastąpiło zakłócenie  
 (patrz Rozpoznanie zakłócenia) 
• Na wyświetlaczu ukazuje się symbol , to tryb pracy ustawiony jest na ręczny. 

  
5. Odczyt temperatur i obrotów pompy 
  

Istnieje możliowść odczytania trzech temperatur: 
• TK:  temperatura kolektora słonecznego 
• TS:  temperatura dolnego obszaru zbiornika solar 
• TE:  temperatura wejścia do kolektora (czujnik w stacji solar) 
 
Wszystkie temperatury wskazywane są w °C. 

  
 
 
 
Na wyświetlaczu ukazują się zawsze dwie wartości jednocześnie. 
 
 

 

Po załączeniu regulacji ukazuje się temperatura kolektora TK oraz temperatura w 
dolnym obszarze zbiornika solar TS. 

  
 

 

Jeżeli użyjemy prawy przycisk ( >/+ ), to ukaże się temperatura w dolnym obszarze 
zbiornika solar TS oraz temperatura wejścia do kolektora TE. 

  
 

 

Jeżeli użyjemy ponownie prawy przycisk ( >/+ ), to ukaże się temperatura wejścia do 
kolektora TE oraz aktualne obroty pompy solar PD w %. 
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6. Odczyt uzysku solar 
 

 

Prawym przyciskiem ( >/+ ) przechodzimy dalej do wskazania ilości uzyskanego 
ciepła WM z kolektora (w kWh). 
 
Uzysk solar określany jest na podstawie mierzonych temperatur kolektora TK i wejścia 
do kolektora TE, chwilowych obrotów pompy solar oraz nastawionego strumienia 
przepływu. 
 
Ilość uzyskanego ciepła jest sumowana narastająco, aż zostanie ręcznie skasowana. 

  
 
 

7. Kasowanie uzysku solar 
  

 

• Dalej prawym przyciskiem ( >/+ ) przechodzimy do wskazania kodu dostępu ZC. 
• Po użyciu środkowego przycisku (Set), napis „Set” zaczyna mrugać. 
• Prawym przyciskiem ( >/+ ) nastawiamy wartość 55. 
• Ponownie używamy środkowy przycisk (Set), napis „Set” wyświetlany jest ciągle. 

Uzysk solar jest teraz skasowany. 
  

 
 

8. Rozpoznanie zakłócenia 
  

 

Jeżeli wystąpi zakłócenie to dioda świecąca poniżej wyświetlacza mruga przemiennie 
czerwono i zielono. Dodatkowo na wyświetlaczu ukazuje się symbol . 
 
 
Stan ten wskazuje na błąd czujnika temperatury. Przy zwarciu czujnika w miejscu 
wartości temperatury wskazywana jest wartość „-888.8”. Przy przerwie w kablu 
czujnika wskazywana jest wartość „888.8”.  
Proszę zlecić przeprowadzenie kontroli czujnika przeszkolonemu fachowcowi. 
 
Jeżeli wyłączona pozostaje dioda świecąca, to błąd leży po stronie zasilania napięcia. 
Należy sprawdzić czy regulacja jest podłączona do napięcia lub czy nie występuje 
przerwa w dostawie napięcia. 
 
Przy wystąpieniu obydwóch przypadków należy wymienić bezpiecznik w regulacji. 
Proszę o zwrócenie się do uprawnionego serwisanta. 
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