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1. Dla Twojego bezpieczeństwa 
 

 

Przed przystąpieniem do uruchomienia urządzenia, należy się dokładnie 
zapoznać z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji. 
Prace montażowe i instalacyjne należy przeprowadzić zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i uznanymi zasadami techniki. 
Należy stosować się do  przepisów bezpieczeństwa pracy. 
Stosowanie regulacji nie zgodnie z przeznaczeniem lub dokonanie zmian 
wewnątrz urządzenia prowadzą do utraty  gwarancji. 

 
 

 

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. 
Obsługa regulacji solar Solino przebiega za pomocą tylko trzech przycisków. Na 
dwuliniowym wyświetlaczu wskazywane są die wartości (temperatury, obroty pompy 
solar, uzysk energii solar), które mogą być odczytane lub mogą zostać nastawione 
parametry. Symbole na wyświetlaczu i dioda świecąca poniżej wyświetlacza 
sygnalizują tryb pracy regulacji. 

  
 
 
 
 
 

3. Montaż 
  

 
 

3.1. Wymagane narzędzia 
Poziomica, wiertarka, wiertło do betonu Ø 5 mm, śrubokręt krzyżowy i płaski. 
 
3.2. Miejsce montażu 
Montaż może być przeprowadzony tylko w suchym pomieszczeniu wewnętrznym. 
Minimalna odległość obudowy regulacji Solino od stacji solar musi wynosić 
przynajmniej 50 mm. Musi być zagwarantowane to, aby na obudowę nie padła żadna 
kropla płynu. 
 
3.3. Montaż regulacji 
• Wykręcić śrubę krzyżową z pokrywy i oddzielić pokrywę od obudowy poprzez 

zdejęcie jej w dół. 
• Zaznaczyć na ścianie górny punkt zamocowania regulacji, wywiercić otwór o 
średnicy 5 mm, włożyć dostarczony dybel i wkręcić wstępnie przynależną śrubę. 
Odstęp pomiędzy ścianą a główką śruby powinien wynosić przynajmniej 5 mm. 

• Zawiesić regulację na śrubie górnego punktu zamocowania i zaznaczyć na ścianie 
dolny punkt zamocowania (odstęp między otworami 130 mm). 

• Zdjąć regulację, wywiercić otwór o średnicy 5 mm i włożyć dybel. 
• Zawiesić ponownie regulację na górnej śrubie i ustawić ją za pomocą śruby dolnego 

punktu zamocowania. 

Opis urządzenia 
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4. Podłączenie elektryczne 
 
    Uwaga! 

  Przed każdorazowym otwerciem obudowy  
  odłącz regulację z pod napięcia!  

  
 

 

 
 
 
 
 
Podłączenie czujników, pompy i napięcia zasilania 
odbywa się zaciskami śrubowymi. 
• Kable podłączeniowe należy przymocować bez 

naprężeń do obudowy zamocowaniami 
kablowymi. 

• Kable czujników muszą być ułożone 
oddzielnie od kabli napięciowych 230 V! 

• Należy przestrzegać maksymalnych mocy 
załączeniowych wyjść regulacji. 

  
 

 4.1. Podłączenie czujników 
Czujniki podłączane są (biegunowo obojętnie) do odpowiednich zacisków: 
• Zacisk 1/2: czujnik kolektora TK, montowany w kolektorze 
• Zacisk 3/4: czujnik zbiornika TS, montowany w dolnym obszarze zbiornika solar 
• Zacisk 5/6: czujnik wejścia do kolektora TE, montowany w stacji solar 
• Stosować tylko dostarczane czujniki typ PT1000 i czujnik kolektora PT1000! 
 
4.2. Podłączenie odbiorników 
4.2.1. Podłączenie pompy solar PSO: 
• Zacisk 18: napięcie PSO 
• Zacisk 17: zerowy N 
• Zacisk 13: uziemienie  
• Moc załączania wyjście PSO: max. 1 A, 230V 
4.2.2. Podłączenie zaworu magnetycznego MAG: 
• Zacisk 16: napięcie MAG 
• Zacisk 15: zerowy N 
• Zacisk 14: uziemienie  
• Moc załączania wyjście MAG: max. 4 A, 230V 
• Podłączenie zaworu magnetycznego wymagane jest dla centrali dachowej. Zawór 

magnetyczny (bez napięcia zamknięty) zapobiega przedostawaniu się przegrzanego 
płynu lub pary do stacji solar w okresach przestoju systemu solar. Wyjście zaworu 
magnetycznego załączane jest wtedy (otwarte), gdy pracuje pompa solar PSO. 

 
4.3. Podłączenie napięcia sieciowego 
Napięcie podłączane jest do następujących zacisków: 
• Zacisk 20: napięcie L 
• Zacisk 19: zerowy N 
• Zacisk 12: uziemienie  
• Moc załączania regulatora: max. 4 A, 230V 

Elektryka 
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5. Opis funkcji regulatora 
 
 5.1. Załączenie i wyłączenie pompy solar 

Pompa solar zostaje załączona jeżeli temperatura kolektora TK przekracza 
temperaturę zbiornika TS o więcej niż nastawiona różnica przełączeń SD  
TK > (TS +SD). 
Po załączeniu pompa pracuje przynajmniej 1 minutę z 50 % obrotami. 
Pompa solar zostaje wyłączona jeżeli temperatura kolektora TK minus różnica 
przełączeń SD jest mniejsza niż minimalna temperatura zbiornika TS i wejścia do 
kolektora TE 
(TK – SD) < MIN (TS, TE) 
 
 
 
5.2. Popychanie 
Przy kolektorach wakum-rurowych CPC, w okresach przestoju systemu solar (pompa 
solar jest wyłączona) temperatura w rurach nie może być dokładnie mierzona. Przez to 
może się zdarzyć że pompa solar zostaje załączona zbyt późno. 
Aby temu zapobiec, pompa solar zostaje na krótko załączana jeżeli temperatura 
kolektora w okresie przestoju wzrasta. 
 
 
 
5.3. Regulacja obrotów pompy solar 
Poprzez regulację obrotów pompy solar następuje dopasowanie strumienia przepływu 
kolektora do promieniowania słońca. Przez to następuje wzrost stopnia sprawności 
systemu solar oraz obniżenie zużycia energii elektrycznej pompy solar. 
Obroty pompy solar regulowane są pomiędzy nastawionymi minimalnymi obrotami 
pompy PM a 100 %. 
Obroty pompy regulowane są tak, aby różnica temperatur kolektora TK i wejścia do 
kolektora TE wynosiła nastawioną różnicę przełączeń SD + 3K 
(TK-TE) = (SD + 3 K) 
 
 
 
5.4. Ochrona przed przegrzaniem 
Jeżeli temperatura zbiornika TS przekracza nastawioną maksymalną temperaturę 
zbiornika SX, to pompa solar zostaje wyłączona. Dioda LED poniżej wyświetlacza 
świeci czerwono. Na wyświetlaczu ukazuje się symbol  oraz mrugający symbol . 
 
Jeżeli temperatura kolektora TK przekracza 130 °C, to pompa solar zostaje wyłączona. 
Dioda LED poniżej wyświetlacza świeci czerwono. Na wyświetlaczu ukazuje się symbol 

 oraz niemrugający symbol . Jeżeli temperatura kolektora TK spadnie poniżej 
wartości 80 °C, to zezwolona zostaje praca pompy solar. 
 
  
 
5.5. Określenie uzysku solar 
Chwilowa moc kolektora określana jest na podstawie różnicy temperatury kolektora TK 
i wejścia do kolektora TE, chwilowych obr. pompy solar oraz nastawionego strumienia 
przepływu przy 100 % obrotach pompy – nastawa strumień przepływu max. VX. 
Zsumowane w czasie daje nam ilości uzyskanego ciepła WM z kolektora. 
Ilość uzyskanego ciepła jest sumowana narastająco, aż zostanie ręcznie skasowana. 
 

Funkcje regulatora 
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6. Uruchomienie regulacji solar 
 
 Po podaniu napięcia sieciowego regulacja przeprowadza fazę inicjalizacji, dioda LED 

poniżej wyświetlacza błyska przy tym czerwono i zielono. Po zakończeniu inicjalizacji 
regulacja pozostaje w trybie pracy ‘Automatyka’. 

  
 
 
 
 

 

6.1. Obsługa regulatora 
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 wartości 
 
• Środkowy przycisk ( Set ): Wejście do trybu nastaw 
  lub potwierdzenie nastawy 

  
 

 

6.2. Wskazania 
Wyświetlane są skróty opisów wartości, aktualne wartości i dodatkowe symbole 
określające stan pracy regulacji. 

  
 

 6.3. Kontrola czujników 
Poprzez użycie prawego przycisku ( >/+ ) możemy wyświetlić pojedyncze wartości: 
• TK: temperatura kolektora (czujnik w kolektorze) 
• TS:   temperatura zbiornika (czujnik w dolnym obszarze zbiornika solar) 
• TE:   temperatura wejścia do kolektora (czujnik w stacji solar) 
• PD: obroty pompy (aktualne obroty pompy solar) 
• WM: ilość ciepła (uzysk energii systemu solar) 

  

 

Należy przeprowadzić kontrolę podłączonych czujników. 
Przy zwarciu czujnika na wyświetlaczu w miejscu wartości temperatury wskazywana 
jest wartość „-888.8”. Przy przerwie w kablu czujnika wskazywana jest wartość „888.8”. 
Dodatkowo na wyświetlaczu ukazuje się symbol  a dioda LED poniżej wyświetlacza 
mrzga przemiennie czerwono / zielono. 
Stosować tylko dostarczane czujniki typ PT1000 i czujnik kolektora PT1000!  

  
 

 

6.4. Nastawa parametrów systemu solar 
Aby zmienić parametr, należy użyć środkowy przycisk „Set”, napis „Set” na 
wyświetlaczu zaczyna mrugać. 

  

   
Teraz lewym przyciskiem ( </- ) lub prawym przyciskiem ( >/+ ) nastawiamy pożądaną 
wartość parametru. 

  

 

Ponowne użycie środkowego przycisku „Set” powoduje przyjęcie nastawionej wartości, 
napis „Set” wyświetlany jest ponownie ciągle. 

  

  
Prawym przyciskiem ( >/+ ) możemy kartkować w przód do następnego parametru. 

  

  
Lewym przyciskiem ( </- ) kartkujemy w tył. 
Zalecane wyrtości nastaw znajdują się w rozdziale ‘Wartości standardowe’. 
Przeprowadzone nastawy parametrów należy nanieść do tabeli zawartej w 
rozdziale ‘Wartości standardowe’. 

Uruchomienie 
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 6.5. Dostęp do obszaru nastaw parametrów 

 

• Po wskazaniu ilości ciepła WM, przechodzimy prawym przyciskiem ( >/+ ) dalej do 
wskazania kodu dostępu (CZ). 

• Używamy środkowy przycisk „Set”, napis „Set” na wyświetlaczu zaczyna mrugać. 
• Prawym przyciskiem ( >/+ ) ustawiamy wartość 12. 
• Ponownie używamy środkowy przycisk „Set”, napis „Set” wyświetlany jest ciągle. 
• Teraz mamy dostęp do zakresu nastaw parametrów, jako pierwszy ukazuje się 

parametr różnica przełączeń SD. 
• Jeżeli w miejsce wertości 12 nastawimy wartość 55, to poprzez potwierdzenie 

przyciskiem „Set” skasowany zostanie licznik ilości ciepła WM. 
 

 6.6. Parametry regulacji solar 

 

6.6.1. Różnica przełączeń SD (w K) 
Pompa solar zostaje załączona, jeżeli temperatura kolektora TK przekracza 
temperaturę zbiornika TS o więcej niż tutaj nastawioną wartość. 
Dalej kartkujemy prawym przyciskiem ( >/+ ). 

  

 

6.6.2. Maksymalna temperatura zbiornika SX ( w °C) 
Jeżeli temperatura zbiornika TS przekracza nastawioną tutaj wartość, to pompa solar 
zostaje wyłączona. Na wyświetlaczu ukazuje się symbol  oraz mrugający symbol . 
Dalej kartkujemy prawym przyciskiem ( >/+ ). 

  

 

6.6.3. Maksymalne obroty pompy PM (w %) 
Nastawą tej wartości ograniczamy  obroty pompy w dół. Przy podaniu wartości 100 % 
popma solar pracuje bez regulacji obrotów. 
Dalej kartkujemy prawym przyciskiem ( >/+ ). 

  

 

6.6.4. Maksymalny strumień przepływu VX (w l/min) 
Zależnie od powierzchni kolektora, należy nastawić określony strumień przepływu (przy 
100 % obrotach pompy solar). Ten strumień przepływu nastawiamy tutaj. Służy on do 
określenia uzysku ilości ciepła WM przez system solar. 
Dalej kartkujemy prawym przyciskiem ( >/+ ). 

  
 6.7. Nastawa trybu pracy BA 

 

Przy pracach kontrolnych i serwisowych tryb pracy regulacji może być ustawiony 
ręczny: Możliwe są następujące tryby pracy: 

BA Wyjście 
PSO 

Wyjście 
MAG 

LED poniżej 
wyświetlacza 

Symbol na 
wyświetlaczu 

0 wyłączony wyłączony czerw./zielony  przemiennie  
1 załączony załączony czerw./zielony  przemiennie     

2 praca w 
automatyce 

praca w 
automatyce 

czerwony lub zielony 
zależnie od  stanu przełącz. 

wg. stanu 
przełącz. wyjścia  

  
 6.8. Nastawa strumienia przepływu 

• Strumień przepływu systemu solar możemy odczytać z tabeli w rozdziale Wartości 
standardowe lub ze Wskazówek technicznych kolektora słonecznego. 

• Ustawiamy na regulacji tryb pracy BA = 1 
• Nastawiamy strumień przepływu odpowiednio do Wskazówek techn. w stacji solar. 
• Nastawiony strumień przepływu podajemy w regulacji jako parametr Maksymalny 

strumień przepływu VX. 
• Ustawiamy na regulacji tryb pracy BA = 2 (Automatyka) 

  

 

6.9. Informacje wewnętrzne regulacji 
Po parametrze tryb prycy BA, osiągamy prawym przyciskiem ( >/+ ) wskazanie Numer 
programu PG oraz Numer wersji VN. 
Dane te służą do identyfikacji software regulacji. 

Uruchomienie 
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7. Pouczenie użytkownika 
 
 Proszę o pouczenie użytkownika w zakresie podstawowych funkcji systemu solar i 

regulacji oraz o objaśnienie użytkownikowi obsługi regulacji na podstawie instrukcji 
obsługi dla użytkownika. 
 

 
8. Usunięcie zakłóceń 
 
 8.1. Zwarcie czujnika lub przerwa 

Przy wystąpieniu przerwy lub zwarcia czujnika, dioda LED poniżej wyświetlacza mruga 
przemiennie czerwono/zielono. Na wyświetlaczu ukazuje się symbol . 

  

 

• Przy przerwie w kablu czujnika wskazywana jest wartość „888.8” a przy zwarciu 
czujnika wskazywana jest wartość „-888.8” na wyświetlaczu w miejscu wartości 
temperatury odpowiedniego czujnika. 

• Sprawdź podłączenie oraz okablowanie czujnika. 
• Jest to w porządku, to odłącz czujnik od regulacji i sprawdź wartości oporów 

czujnika. Tabela wartości oporów znajduje się w rozdziale ‘Dane techniczne’. 
• Stosować tylko czujniki typ PT 1000! 

  
 

 8.2. Pompa solar nie załącza 
• Sprawdź mierzone temperatury i nastawioną różnicę przełączeń. 
• Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się symbol , to wyłączona została pompa solar, 

ponieważ czujnik zbiornika TS przekroczył nastawioną maksymalną temp. 
zbiornika SX (na wyświetlaczu mruga symbol ) lub temperatura kolektora TK 
wzrosła powyżej 130 °C i po tym nie obniżyła się jeszcze poniżej 80 °C (na 
wyświetlaczu symbol  świeci ciągle). 

• Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się symbol , to załączone jest wyjście PSO 
regulatora. Sprawdź okablowanie pompy solar. 

  
 

 8.3. Pompa solar nie wyłącza lub wyłącza zbyt późno 
• Sprawdź mierzone temperatury i nastawioną różnicę przełączeń. 
• Sżrawdź czy czujnik TS włożony jest całkowicie do tulejki zanurzeniowej zbiornika. 

  
 

 8.4. Dioda świecąca jest wyłączona 
• Sprawdź zasilanie napięcia regulacji. 
• Sprawdź wewnętrzny bezpiecznik regulacji (bezpiecznik 4 AT). 

Bezpiecznik może być wymieniony po zdjęciu pokrywy. Zapasowy bezpiecznik 
znajduje się w torebce z osprzętem. 

Zakłócenia 
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9. Dane techniczne 
 
 Napięcie robocze: 210 … 520 V, 50 … 60 Hz 

Pobór mocy: ok. 2 VA 
Rodzaj ochrony: IP 40 / DIN 40050 
Temperatura otoczenia: 0 … 40 °C 
Moc załączeniowa wyjścia PSO:  max. 1 A 
Moc załączeniowa wyjścia MAG: max. 4 A 
Całkowity prąd załączania: max. 4 A 
Zabezpieczenie w regulacji: bezpiecznik 4 AT 
Typ czujników: PT 1000 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.) 172 x 110 x 46 mm  

  
 Wartości oporów czujników PT 1000 
  
 Temp. 

°C 
Opór 
Ω 

Temp. 
°C 

Opór 
Ω 

Temp. 
°C 

Opór 
Ω 

-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  

 
10. Wartości standardowe 
 

Opis Wartość standardowa Wartość nastawiona Wartość zmieniona 

Różnica przełączeń  SD  8 K   

Maksymalna temperatura zbiornika  SX  85 °C   

Maksymalne obroty popmpy  PM  50 %   

Maksymalny strumień przepływu  VX  2,0 l/min1)   

Tryb pracy  BA  2 (Automatyka)   

  Data:   

  Podpis:   

    

    

1)  Dla kolektora CPC 32 Allstar i CPC 40 Allstar.  
 Wartości dla innych kolektorów zawarte są w danych technicznych  
 danego kolektora. 

  

Dane techniczne 
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11. Przegląd wskazań i obsługi 
 

 

Wyświetlane są skróty opisów wartości, aktualne wartości i dodatkowe symbole 
określające stan pracy regulacji. 
 
Poprzez użycie prawego przycisku ( >/+ ) możemy wyświetlić pojedyncze wartości: 
• TK: temperatura kolektora (czujnik w kolektorze) 
• TS:   temperatura zbiornika (czujnik w dolnym obszarze zbiornika solar) 
• TE:   temperatura wejścia do kolektora (czujnik w stacji solar) 
• PD: obroty pompy (aktualne obroty pompy solar) 
• WM: ilość ciepła (uzysk energii systemu solar) 

  
 
 

 11.1. Dostęp do obszaru nastaw parametrów 

 

• Po wskazaniu ilości ciepła WM, przechodzimy prawym przyciskiem ( >/+ ) dalej do 
wskazania kodu dostępu (CZ). 

• Używamy środkowy przycisk „Set”, napis „Set” na wyświetlaczu zaczyna mrugać. 
• Prawym przyciskiem ( >/+ ) ustawiamy wartość 12. 
• Ponownie używamy środkowy przycisk „Set”, napis „Set” wyświetlany jest ciągle. 
• Teraz mamy dostęp do zakresu nastaw parametrów, jako pierwszy ukazuje się 

parametr różnica przełączeń SD. 
• Jeżeli w miejsce wertości 12 nastawimy wartość 55, to poprzez potwierdzenie 

przyciskiem „Set” skasowany zostanie licznik ilości ciepła WM. 
  

 
 

 11.2. Nastawa parametrów 
• Aby zmienić parametr, należy użyć środkowy przycisk „Set”, napis „Set” na 

wyświetlaczu zaczyna mrugać. 
• Teraz lewym przyciskiem ( </- ) lub prawym przyciskiem ( >/+ ) nastawiamy 

pożądaną wartość parametru. 
• Ponowne użycie środkowego przycisku „Set” powoduje przyjęcie nastawionej 

wartości, napis „Set” wyświetlany jest ponownie ciągle. 
• Prawym przyciskiem ( >/+ ) możemy kartkować w przód do następnego parametru. 

Lewym przyciskiem ( </- ) kartkujemy w tył do wskazania temperatur. 
  

 

SD: Różnica przełączeń (Za- i wyłączenie pompy solar) 
SX: Maksymalna temp. zbiornika (Ochrona zbiornika przed przegrzaniem) 
PM: Minimalne obroty pompy (Ograniczenie regulacji obrotów pompy solar) 
VX: Maksymalny strumień przepływu (przy 100 % obrotach pompy solar) 
BA: Tryb pracy (Automatyka BA = 2 lub praca ręczna) 
 
Wewnętrzne informacje regulacji: 
PG: Numer programu 
VN: Numer wersji  

  
  
  

Wskazania i obsługa 
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 11.3. Symbole wyświetlacza 
Ukazujące się na wyświetlaczu symole sygnalizują stny pracy regulacji. 

  

 

 Wyjście pompy solar PSO i wyjście zaworu magnetycznego MAG są załączone. 
 

 Pompa solar została wyłączona poprzez przegrzewanie zbiornika lub wysokie 
 temeratury kolektora. 
 

 Defekt czujnika. 
 

 Tryb pracy ustawiony jest na ręczny (nie w Automatyce). 
 

 Błyska: 
 Wyłączenie pompy solar, ponieważ temperatura zbiornika TS przekroczyła 
 maksymalną temperaturę zbiornika SX. 
 Świeci cięgle: 
 Wyłączenie pompy solar, ponieważ temperatura kolektora TK przekroczyła 
 wartość 130 °C i jeszcze nie spadła poniżej 80 °C. 

  
 
 

 11.4. Dioda świecąca 
Za pomocą diody świecącej poniżej wyświetlacze sygnalizowany jest stan pracy 
regulacji: 
 
zielona: Pompa solar jest załączona, na wyświetlaczu ukazuje się symbol . 
 
czerwona: Pompa solar jest wyłączona. 

• Pompa solar została wyłączona, ponieważ temperatura zbiornika TS 
przekracza nastawioną maksymalną temperaturę zbiornika SX. Na 
wyświetlaczu ukazuje się symbol  oraz mrugający symbol . 

• Pompa solar została wyłączona, ponieważ temperatura kolektora TK 
przekroczyła wartość 130 °C. Na wyświetlaczu ukazuje się symbol  
oraz niemrugający symbol . 

 
czerwona/zielona przemiennie: 

• Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się symbol  to nastąpiło zakłócenie. 
• Jeżeli na wyświetlaczu ukaże się symbol  to tryb pracy został 

ustawiony na ręczny. 

Wskazania i obsługa 
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